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SEÇÃO 111
ANO XXI — N. 122

SEOUNDA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 1968

OAPITAL FEDERAL

AMEM

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Docirri3Orr cio Sr. Minhero

REVISTA DA PRoPRIMADE
- INDUSTRIAL

Em 14 de maio de 1963. — Antó- teristica da novidade no _invento cujo
aio Balbino — Ministro da Indústria' registro foi deferido pelo despacho recorrido.
" Henrique Palombini — \ No recurso e Comércio.
igterposto ao indeferimento do termo
Ecorel — Empraest de Comercio e Em 14 de maio de 1963. -- Antó53.951 — Privilégio de invenção para Representações Ltda. — Recorrendo nio Balbino — Ministro da Indústria
Sinaleiro ótica para tráfego de veiculas do despacho que/ Indeferiu o termo e Comércio.
ou outro, baseada na reflexão das ima- 73.456 — Modelo industrial para:
Rigi-Flex — Artefatos de Metais —
gens dos mesmos em espelhos.
Nava modelo de recipiente termo-iso- Recorrendo do despacho que Deferiu o
O Sr. Ministro azarou o seguinte lante.
termo 85.294 --- Modelo de utilidade
despacho:
Conheço do recurso, uos termos do para: Um suporte de globos de ilumiConheço do recurso, nos olmos do parágrafo único, do artigo 50, da Lei nação de Rigi-Flez — Artefatos de
.-parágrafo único, do artigo 50, da Lei n. 0 4.048, de 29 de dezembbro do Metais Limitada.
is.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961. Nego provimento, à vista dos
O Sr. Ministro exarou o seguinte
1951. Nego provimento, à vista dos pareceres técnico (fls. 34v. e 35v.), despacho:
pareceres técnicos (fls. 56, 61v- e que deixaram, todos, a inexistência da
Conheço do recurso, nos termos do
613) — que declaram, todos, a inexis- característica de novidade, essencial ao parágrafo
Único, do art. 50. da Lei
tência da característica de novidade, conceito do invento.
n. o 4.048, de 29 de dezembro de
essenciat ao conceito de invento.
Em 14 de maio de 1963. — Antô- 1961. Nego provimento à *vista dos
nio Balbino — Ministro da Indústria pareceres que reconhecem a originaliEm 14 de maio de 1963. -ealbino — Ministro da Indústria • Comércio.
dade do invento.
• Comércio.
Fábrica de Máquinas Raimann S.A,
Em 14 de maio de 1963. — AntóNoviton S.A. Comércio e Indústria — Recorrendo do despacho que Defe- nio Balbino — Ministro da Indústria
No recurso interposto ao deferimen- riu o termo 76.887 — Privilégio de e Comércio.
to do termo 59.430 — Privilégio de invenção para — Máquina, de funcioCenadian Industries Limited — Reinvenção de Remington Rand do Bra- namento automático, para aplicar, aos correndo
do, despacho que Indeferiu
pares, fendas dispostas a distancias
all S. Anónima.
constantes, em particular, a peças de o termo 87.975 Privilégio de inO Sr, iniinistro exarou o seguinte madeira para quadros de adufas.
venção para: Composições d. retardadespacho:
mento.
O Sr. Ministro exarou o segu nte
O Sr. Ministro acarou o seguinte
Conheço do recurso, nos termos do despacho:
despacho:
parágrafo único, do art. 50, da Lei
.arn
Conheço do recurso, nos termos do
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961.
Conheço
do
recurso,
de
acórdo
com
parágrafo
único,
do
art.
50,
da
Lei
Nego provimento à vista dos reitere:
o parágrafo (Mico, do art. 50, da Lei
doa pronunciamentos dos órgãos técni- n.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961. n.°
4.048, de 29 de dezembro de
cos. nos quais se reconhece a caracte- Nego provimento à vista dos pereceres 1961.
Mantenha o despacho recorrido,
rística da novidade no invento cujo técnicos, que encontram novidade no à vista
do órgão técnico,
registro foi deferido pelo despacho re- invento. justificando, portanto, a ma- inclusivedoa parecer
opinião do Ministério da
nutenção do despacho recorrido.
corrido.
Guerra (fls. 132), que; nos sucessiEm 14 de maio de 1963. —. Antô- Em 14 de maio de 1963, — Antô- vos exames a que submeteu o requenio Balbino
Ministro da Indústria nio Balbino — Ministro da Indústria rimento inicial de privilégios, não en• Comércio.
e Comércio.
controu o requisito essencial da noviIndústria Metalúrgica 'São Caetano dade, capaz de caracterizar o invento.
Alejandro Ubertini — Recorrendo
do despacho que indeferiu o termo S.A. — Recorrendo do despacho que
Em 14 de maio de 1963. — Antô67.295 — Privilégio de invenção para Deferiu o termo 77.043 — Privilégio nio Balbino — Ministro de Indústria
de invenção — Dispositivo para fixar e Comércio.
Elemento de transmissão sem-fim.
O Sr. Ministro exarou o seguinte fechaduras em malas, pastes e objetos
Steen Kristian Frisch — Recorrensemelhantes.
despacho:
do
do despacho que Indeferiu o termo
O Sr. -Ministro exarou o seguinte 88.046
Privilégio de invenção para:
•Conheço do recurso, nos termos do despacho..
Aparelho para transitar sabre a égua.
parágrafo único do art. 50, de Lei
Conheço do recurso, nos termos do O Sr, Ministra exarou o seguinte
n.° 4.048, de 29 de dezembro de 1981.
Nego provimento, à vista dos parece- parágrafo único, do art. 50 da Lei despacho:
res técnicos (fls. 12 versos e 19v.), .n.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961.
que clec'arom todos. a inexisteocia da Nego provimento, à vista dos reitera- Conheço do -recurso, de aciirdo com
ceraeteí tka e novidade, essencial ao dos pronunciamentos dos órgãos téc- o parágrafo (mico, do art. 30, da Lel
conceito_ do invento.',..
nicos. nos' quais se reconhece a carac- n.° 4.048, de 29 de dezerntoo de
Rio, 25 de junho de 1963

r

a

1961. Mantenho o despacho recorrido,
vista do parecer do órgão técnico
que, nos sucessivos exames a que submeteu o requerimento inicial de pri.
vilégio, não encruitrou o requisito essencial da novidade capaz de caracterizar o invento.
Em 14 de maio de 1963. — Antõ.
nio Balbino — Ministro da Indústria
e Comércio.
Layer Brothers Port Sunlight,
mited --- Recorrendo do despacho que
Indeferiu o termo 88.422 — Modelo
industrial para: Nêvo modê/o de Nacos.
O Sr. . Ministro exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso. nos termos do
parágrafo único, art. 50, da Lei 4.048.
de 29 de dezembro de 1961. Nego
provimento à vista dos pareceres técnicos (fls. 15v, e 22), que declaram,
todos, a inexistência da característica
de novidade, essencial ao conceito do
invento.
Era 14 de maio de 1963. — Anta
nio Balbinc; — Ministro da Indústria
e Comércio.
Sindicato da Indústria de Vidros e
Cristais Manias e Cocos, no Estado de
São Paulo — Recorrendo do despacho
que Deferiu o termo 89.301 — Prlivilégio de invenção para: Dispositivo
para a fabricação de recipientes &coa
de vidro — do requerente Walter Po.
ting.
O Sr. Ministro exarou o despacho
seguinte:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único, do art. 50, da Lei
n.° 4.048, de 29 de dozembro cte
1961. Nego provimento à vista doa
reiterados pron unciamentos dos órgãos
técnicos, nos quais se reconhece a característica da novidade no invento
cujo registro foi deferido pelo despacho anterior,
Em 14 de maio de. 190,'
AntOnio Balbino — Ministro de- Indústria
e Comércio.
' Izelústrias Metalux S.A. — Recorrondo do despacão que Indeferiu o
termo 94.810 — Um armário de aço
desmontável.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Conheço do r ecurso nos termos do
parágrafo (mico, do art. 30, da Lei
n. o 4.048. de 29 de dezembro de
à
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação • nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo ali às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes á matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressolvadai, por quem de direito, rasuras e emendas.
Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderio ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a 1)eri/icação do prazo de vali-

dade de suas assinaturas, na

Julho de 1963

— As Repartições Públicas
cingir-se-ao às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
DEPARTÀMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
DIRMITOR • GERAL
iniciadas, em qualquer época,
\ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a reeAere os. seyXo oe rueosçÃo
oo tareviço DC uumicAçõse
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanhaMURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitampi
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados` prefeanelo
rencialmente cheque ou vale
'aça° de poublIoldedo de ***** lento do Departamento
Industrial dm MInfiltlirte
H.tionat da Prepri
postal, emitidos a favor cfb
Indthelrha ~relu
Tesoureiro do Departamento
Impresso nas oilcInamo Departamento cie Imprensa Nacional
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos eu ediASSINATURAS'
ções dos l Órgãos oficiais rd is
fornecerão aos assinantes

E ' X. F' E, D1ENTE
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REPARTIÇÕES E PARTICIJLARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
1 - Capital ç Interior:000,00 Semestre , . , C4 450,00
Semestre • • • Cr$
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Ano
Exterior;
Exterior:
Cr$ 1.000,00
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
parte-sicpericr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinande registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

1961. Nego provimento, à vista doei feriu o termo 106.659 — modelo de
pareceres técnicos (fls. 29 e 29 versos) utilidade para — Original disposição
que deixaram, todos, a inexistência da em pés suportes para fixar os laterais
característica de novidade, essencial ao dos bagageiros nas capotas de automóveis e outros veículos.
conceito do invento.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
Em 14 cio maio de 1963. — Antônio Beduim, — Ministro da Industna deSpacho
• Comércio.
Reconheço do recurso, de acordo
Augusto Mário da Cunha e J.C. com o parágrafo único do artigo 50,
E.M. — Indústria e Comércio de dr Lei número 4.048, de 29 de dezemEquipamentos Mecânicos Sociedade bro de 1961. Mantenho o despacho
Anónima recorrendo do despacho que: recorrido, à vista do parecer do õrreferiu o termo 96.762 — privilégio gão técnico, que, mim sucessivos exade invenção — Lira dispositivo de pro- mes a que submeteu o requerimento
teção para elevadores e guincfacts con- inicial de privilégios. milo encontrou o
,. tza acidentes — do requerente — requisito essencial da novidade capaz
Agostinho Freire.
de caracterizar invento. — Em 14
Conheço do recurso nos termos de maio de 1963. Ass. António SalCl Sr. Ministro exarou o seguinte bino, Ministro da, Indústria e Comercio.
despacho:
Fiban --- Companhia Industrial e
do parágrafo único do artigo 50 da
Lei número 5.048, de 29 de dezembro Fábrica de Parafusos Águia Sociedade 1961. Nego provimento, à vista dos de Anónima — recorrendo dos despapareceres técnicos, (fls. 76 e 76v.) chos que indeferiu — o termo 106.753
modelo Industrial para — Um ndvo
que reconheceram haver originalidade
do Invento recorrido e dos atestados. parafuso. partkularmente usado na code fls. 33 e 39, que confirmam a sua nexão de peças de camas — do reeficiência. Em 14 de maio de 1963. querem* Armando Garcia Leite FerAsa. Ministro da Indústria • Comér- reira. Conheço do recurso, nos
termos do parágrafo dnico, do artigo
cio.
Tecelagem Kuehrich S.A. — re- 50, da Lei número- 4.048. de 29 de
correndo do despacho que indeferiu dezembro de 1961, nego provimento,
o termo 101.065: modele industrial de: uma vez que aa trata de pedido de reNOvo e original desenho ornamenta/ gistro Modelo ?ndushial — e à vida
para toalhas. — Conheço e nego pro- dos pareceres técnicos. de fia. 53 vervimento ao recurso, nos termos de n* so e 56: que lhe reconhecem a caracmero 4.048. de 29 de dezembro de terfeeka de novidade sucifiente para
1961, acolhendo o parecer, técalco de justificai 5. privilégio: — Em 14 de
fls. 17. por entender, também, que maio de 1963. — An. Antônio Ba/bt•
carece' o pedido da caracteristica
no. Ministro ela I. e C.•
originalidade necessária para 'justificar
o. privilégio requerido. — Em 14 de DEC156f6 DO 112. MIN113T310
maio de 1963.. Ass. António Balbino
tabu:700,k. thmax Limiteda — re— • Ministro da . Indústria e Comércio.
Luiz Marcelino dos Santos. Incitas correndo dlob dppacho que: indeferiu
• h recorrendo
do deePac,S q 114" o batuta oo.oPt — nafta Gemmion.
•

natura.
—O funcionário público fe(letal, para fazer jus ao des-.
conto Indicado, deverá prova!
esta condição no ato da .asetnotara.
— O custo de cada esser4lar
atrasado dos órgãos oficiaik
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por, aná
decorrido.

Aatonio Julio Pires — Recorrendo dO
1.desi acho que: Deferti o tèrmo 135.65t:
marca: ,tni .9.C. de Alice Rodrigues Falcão.
O Sr. Ministro exarou ó seguinte despacho:'
Conheço do recurso, nos termos de
parágrafo /ártico do art. 50, da Lei 114•nn
mero 4.048, de 29 de dezembro de 1561.,
De acordo com a informação do ....
D.N.P.I., o-recorrente não obteve de.
ferimento para o seu pedido de
iro, apontado • como prioritário, rad"
impedindo, por conseqüência, o registro
deferido pelo despacho recorrido. • •
Em 14 de maio de 1963. — Asa.
Antonio Balbino, Ministro da lachlstria
.e Comércio.
Assad Nasser — Recorrendo tko
pacho que: indeferiu o termo 158. 73z.
marca: Aço.
O Sr. Ministro exarou o seguiras
despacho:
Conheço e dou provimento ao recta,.
so, nos temos do parágrafo único, do
Laboratório Homeopático Fiel 30. art. 50, da Lei h.° 4.048, de 39 4¡ciedade Anônima — recorrendo do zembro e 1961, por entender mie não
despacho que deferiu o termo 114.363 ocorre, no caso, colidencia rapa:
— frase de propaganda — A Horneo- duzir o comprador em_ erro.
pathia Daja é o remédio do seu lar,
'Em 14 de maio de 1963. Asa. Ando Laboratório Deja Ltda,
O Sr. Ministro exarou o seguinte tonto Salbino, Ministro da Indústria
Comércio.
despacho:

O Sr. Min 11, exarou o seguinte
despacho:
Conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do parágrafo único.
do artigo 50, da lei número '4.048,
de 29 de dezembro de 1961. Em face da informação do D.N.P.I.,
não subsiste o motivo que justificou
o indeferimento do pedido anterior.
Gonçalves. Nobre te Companhia —
recorrendo do despacho que: Deferiu
o térmor 102.667; titulo: Padaria e
Confeitaria São lodo de Ferreira. Gello
Cia.
O Sr. Ministro morou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único, do artigo 30, da Lei
número 4.048, de 29 de dezensbM de
1961, nego provimento à vista da informação do D.N.P.I. (fls. 17 versa) de que foi arquivado do terra°
impeditivo. — Eia 14 de maio de
1963, Asa. Anigtdo 13.a7bino. Ministro
da Indústria e Comércio.

Conheço do recurso. aos *tonos do
parágrafo único do artigo 30. da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro de
1961. recsendo _ provimento, à vista
de Informação- contida no item "a"
do parecer de fls. 22, pela qual Passa
o emorrenee a carecer da condição
preibidnar do legitimo interesse pata
pliiiteer a revisão do despacho de fls
14v. — Men 14 , de maio de 1961.
Antônio'
Minietto da
%SOIM••

•
;.;

os solicitarem no aio da assi-

••

Helios, S.A. Industria e Comércio —
Recorrendo do despacho que • indefeuu
o termo 207.612: marca: Pan Arneria
can.
O Si. 1‘;:riiitro exarou o s-M•Itte
despacho.
Conheço e dat provimento ao. ..curso, nos termos do ,parágrafo único, tio
art.. 50. da Lei n." 4.048, de 29 rie .• ezerubro. F:n face a info..aukxio
do D.N.P.Ii, já.' não subsiste, ,o mo,

5.nE!.•,-rei;•a 1
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Flexluz Industria e Comércio de Siliv . , que ju,stifi..ott o indefe..intento do
- -nalização Ltda. - No pedido de ;ecoasnteror.
1 1. de maio de 1963. - Ass. sideração o espacho e deferimento DO
Anto ,tio Balbino. Ill'inistro da Indastria termo 108.049: privilégio e invenção:
Aperfeiçoamentos em relativos a dispos•e C imircio.
tos auto: Refletores para Sinalização de
Diamond Allcall Company - Recor- Estradas e outras,
rendL do despacho que deferiu o terRequerente - Sinalux Industria e Como. 203.123:., marca: V. Diamante:
Soubhia Palma de Industria Este:trica: mércio • de Catadiátricos Ltda.
.Souphia Pina Ltda.
Mantenho o despacho concessivo da
O Sr. Ministro exarou o segiunte, Patente, de acôrdo com os pareceres de
ne,pactio:
terceiros e nos termos dos pontos ca•
Nos termos do paragrafo.
unico, do racterísticos de fls. 26.
art. o0, da Lei ri.° 4.048, de 29 de de- CANCELAMENTO DE PATENTE
zaathro de 1961, conheço, mas nego p:NoSilvam n - Willig e Styliano: Perim:.‘rito ao recurso por entender, de
a..5:do com o parecer técnico de lis. 12, cles Lascaris - No pedido de cancela:E ne não ozorre, no caso, colidem:ia caj mento da patente de numero 52.063 p tz de induzir o . consumidor em erro, Privilégio de Invenção para - Apernem ofensa aos direitos de que é titular feiçoamentos em dispositivos próprios
o recorrente em relação ao nome co- para guiar veículos e munidos de elementos de guia de Henri - Ruhlmana
ate,cial.
Em 14 de maio de 1963. - Ass• - Restabelecida a vigência da patente
Antunio Balbino, Ministro da Indústria n. 52.063. em_face a decisão cle . Autoridade Superior, determino o arquie Comércio.
vamento do processo de cancelamento
Bozzano S.A.: Comercial, Industrial
e :I mportadora - Recorrendo do des- - republicado por ter saio com incorpaeho que deferiu o termo: 205.191 - reções no Boletim o dia 5 de junho
mar&i: Lacta de Industrias de'..,tioco- de 1963.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE RELite Lacta S.A.
CURSOS
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho .
Rio 25 dejunho de 1963
Cunheço e nego provimento ao recurEXIGÊNCIAS
so, nos termos do parágrafo %Mico, do
Veinag
S.A.
Veículos e Maquinas
•
art. 50, da lei n." 4.048, de 29 de dezembro de 1961, por ent:nder -me não Agrícolas - No pedido de reconsideraocorre, no caso, a cot:ciência que in- pão do despacho e deferimento no termo:" 134.651: modelo industrial - Devoca a recorrente.
Ent '14 de ina I o de 1963. - A. clare o número daí) rocuraçao.
Antorito Ba/bino,. Ministro da Indústria
e Comércio.
Divisã.o de Patentes
Wes Ton Indústria Central IE14trica Ltda. - Recorrendo do despacho
EXPEDIENTE DO DIRETOR
_de que Indeferiu o termo: 211.880; marRio-, 28 de junho de 1963
ca Wes-Ton.
O Sr. Ministro exarou o Segiunewl
Notificação:
despacho.
Conheço e dou provimento ao recur- Unia vez decorrido o prazo de reso, nos termos do parágrafo !Inicio, do curso- previsto pelo artigo 14 da Lei núart. 50, da Lei n.° 4.048, de 29 de de- mero 4.048 de 29-12-61 e Mais Dez
zembro de 1961. Não vejo no caso Dias - para eventuais juntadas de retentativa de concorrência desleal e de- cursos, e do mesmo não Se tendo valido
termino, em conseqüência, o reoisteo, nenhum interessado, ficam notificados
adstrito aos plodutos inclinados no pa- os requerentes abaixo mancionados a
recer do coai q que estará comparecer a este Departamento a fim,
afastada qualquer possibiliade de confu- de efetuarem o pagamento da taxa fisão ent detrimento dos ireitos ao recor- nal concernentes a expedição dos resrente ou em prejuizo . os consumidores. pectivos certificados dentro do prazo
Em 14 de maio de 1963. - As. de sessenta dias - na forma do paráAntonio Balbino, Ministro da Indústria e grafo único do art. 134 do Código da
Propriedade Industrial.
Cometcio.
João Jorge Henrique
Reichert -- PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO - DERecorrendo do despacho que indeferiu
FERIDO •
marca Supermio termo: 212.673
Republkao por ter saído com incorreção
Im9& nheço do recurso, nos termos do
Termo:
parágrafo único, do art. 50, da lei
N.
110.360 - Aperfieçoamentos em
ri.• 4.048 de 29 de dezembro de 16.1,
dando-lhe provimento, a fim de ser mo- ou relativos a dispositivos de alconadificado o despacho recorrido, como su- mento de limpadores de para-brisas pare
autos em geral - Requerente - Peças
gere o parecer de fls. 23.
Nurilop - de Parabrisas Limitada.
-. Em 14 de maio de 1963.Asa.
Anepnio Balbino Ministro da Indústria
EXIGÊNCIA
e C,oniércio.
. .
Nletalurgica Helleuy Ltda., IndúsDIVERSOS
tria e Comércio - Opoente do termo
.
•1
Guyana S.A. - Industrias Brasilel-: 131.832: modelo industrial - Cumpra
r t4 de Matérias Plásticas - No pe- a exigência, apresentando procuração.
ido de reconsideração do despacho de
André Tosallo N. o 90.994
ferimento - Termo: 112.042 - Mo- Satisfaça' exigência.
ç!do de utilidade e-- Um novo Sifão
Magri NP 118.0213
weit Pias - de Indústria Plástica CorSatisfaça a exigaricia.
btanIt •de Vindo Spira.
Em face do novo laudo técnico, manN. o 08.275 - Mario Mala Filho
o despacho concessiVo da patenSatisfaça a exigência.
V, uma vez que o pedido de ,: reconsiN.° 106.993 - Costa Moniz Go&tração não apresentou materin nova
qya justifique a alteração do despacho mércio e Indústria %. A. - SaMetal.
tisfaça. exigência,

N.o 108.922 - Walter Eriolt
Iteiniann - Satisfaça a axigéncia.
N. o 100.418 - "farks Cramer
Company - Satisfaça a exigência.
N.0 110.414 Laraconti Indústria e Gomarei° Ltda. - Satisfaça
a exigancia. N.° 111.630 - Johann] Glockshuber
Satisfaça a exigência.
N.° 113.076 - Lothar
Oskar Posch e- Ernst. Erich
Wippermann - Satisfaça a exigência.
N. o 123.094 - Antônio Edil°
Bartelle - Satisfaça a exigência.
NP 136.481 - Sarrallieria Mo..\ a tar Ltda. - Satisfaça a exigência.
-N.° 137.992 - Malhado de
Vargas Zeilmann - Satisfaça a
exigência.
N. 137.995 e 137..906 .Tader
Carneiro da Fonseca - Satisfaça
a exigência. NP 138.434 - Otto Metzter
Willy Naus - Satisfaça a exigancia.
N.° 138.456 - Chicago Itavsliide 111anufacturing Company - Satisfaça a exigência.
ris. 138.472. 138.473 e 138.174
N. V. It oninklijke PhacinaceustiCi1P -^ la ahrieken V. I-T.
Brocadas - StIleernan & Pharmacia - Satisfaça a exigência..
N.° 138.478 - Man Se' Corporation - Satisfaça a exigência.
NR. 138.488 e 138.589 - General Elootric Cninpany - ist'aca
a exiOnein.
N. o 138.612 - Alfonso C1,ong-or
Czieány - Satisfaça a exieanria
N.0 139.265 - Socleté Eives
Lille Cai l - Satisfaça a exiganaia.
N. o 139.279 - The Aliunlie Resfiérniieniga. Cornpany - Satisfaça a exiN. o 139.4 - Regia Nationalc dea Usines Renant - Satisfaça a
exigência.
N.° 139..299 Multicup Automation Company Inc. - Satisfaça
a exigência.
N. o 139.526 - Maracanã
CP11 Ltda. - Satisfaça a exigénN.° 199.535 - Carlo Edu S.
P. A. - Satisfaça . a exigência.

N.° 110.131 - Needie Industries
Limite(' • Percy Se ym ou ra rgrave Leafe - Satisfaça a ,exi gê ne i a.
- N.° 140.416 - Stothert
Pitt.
Limited - Satisfaça a exigência.
Ns. 140.447 e . 110.148 - Regia • Nationale rias Usines Renault
- Satisfaça as exigência.
N. o 140.600 - Orlando Rasa da
Silva
Satisfaça a exigência.
N.° 110.601 - José Skibinski
Filho-- Satisfaça a exigência.
N o 140.602 - Felisberto Augusto, - Sati s fa ça a exigência.
N.° 140.609 - José Migue{ de
Almeida - Satisfaça a exigancia.
N. o 110.810 - Paulo Raina,4
Satisfaça a exigência.
N. o 140.611 - Coini ç reio e indústria de Perfilados de reci-n
Coperterro Ltda. - Satisfaça a
exigêne ia.
N.° 140.612 - José Miguel de
Almeida - Satisfaça a a;Igéncia.
. N.° 140.625 - Alberto Carvalho
Satisfaça a exigência.
.
N.°•140.629 Dorian
Cia.
Limitada
Satisfaça a aziOn-

oia.
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N.o i tto.saa- Antônio Queiroz
do' Amaral - Satisfaça a exiganeia.
N. o 140.748 - Subar - Sociedade Bandeirante de Refloresta"
mento G Máquinas Ltda. - Satisfaça a exigència.
N. o 110.631 - Jol I Baptista
Rocha Camargo - Satisfaça a exigência.
N.° 140.0.18 - a'it.rva 'Alvarez
e, Filhas Ltda. - Satisfaça a exigência.
N. o 110.612 - V. Chiatto
Cia. Ltda. - Satisfaça a exiganCia.
110.649 - Nelson Chada o
Mojssa Melameci - Satisfaça a
exikaência.
N. o 140.650 - Marina Geromel.
- Satisfaça a exigência.
N.° 140.060 - Paul Giamis
Satisfaça a exigência.
Ns. 140.711 e 140.712 - Itendrik filas Tra - Satisfaça a exigência.
NP 110.737 - Klimax Indústria-- o Comércio de Artefatos de
BOITIWIlti Ltda. - Satisfaça a exigência.
N. o 110.738 - Anua Vagmles
- Satisfaça a exigência.
N.° 110.740
Filisberto Miguel
Magliano - Satisfaça a exigência.
N.° 110.715
Antônio Sandice
Neli° - Satisfaça a exigência.
N.° 140.716 - Antônio Storina
- Satisfaça a exigência.
N. o 110.717 - Química Farmacêutica Mauricio Villela S. A. Satisfaça a exigência.
N.° 140.752 - António Sim-iria
- Satisfaça a exigência.
N, 0 146;751 - Abrallarn Satomon Politanski Satisfaça a exiOuvia.
. N. 0 110.755 - Josef Imerglik
ka Cia. Ltda. - Satisfaça a exigência.
N. o 140.756 - Milton Aspirot,
Afonso Miranda da Silva e André
de Ware Anaslassiou - Satisfaça
a exigência.
N. o 110.760 - Francesco
- Satisfaça a exigancia.
N. o 140.761•- Francasco Tlasili
- Satisfaça a exigência.

N.0 140.878 - Nicalino Calinalaias Moreira - Satisfaça a exigancia.
N. o 140.882 - Sperry Raad
Corporal inn - Safts raça ti exig.êneia.
N. o 110.901 ra e Papelaria XI de Ag6sto Ltda.
--r Satisfaça a exigência.

140.950
José Luiz da
Souza Filho - Satisfaça a exigência.
Na. 1i0.99 a 140.995 - Adelino dos Santos - Satisfaça a PiiOnda.
N. o 1 .10.998 - Curt Mein
Satisfaça

Fi-

exigência.
N.° 114.355 - Sebastião Fumagani -'Satisfaça a exigência.
N.° (113,764 - Georges Nicolaa
Kolioponlos - Sltisfaça a exigência.
Ilio

-

a

N.0 137.993 - Material Elétrie0
Universal Ltda. - Satisfaça a.

exigência • .
.
- N.° 140.914 - .Tan Leeum Satisfaça a exigência.

• N.0 140.943 - Olaria Silveira
Pereira - Satisfaça a exigência.
Ns. 11A.995, 110.956, 1 í0.97.
110.953, 110.950, 140.900, 140.96t

•

t
2304 Sektinda-faira 1

•

••

Parquet Paulista
ç, - 140.963
L A. - Satisfaça'a exigência.
N.° 140.961 - Fábricas Gerima& S. A. - Satisfaça a exigência. •
Ns. 140.820. 140.828, 1,10.827,
140.826 e 140.825 - Sabap - ao- .
eledade Anônima Bra;;ileira ,te
Artefatos Pláslico; satmaa a
exigência.
N.0 140.818
Stepliene Joseph
Bronello - Satisfaça a exIgência.
N. 0 140.817 - Jo5o Coppa Satisfaça a exigência.
N.° 140.773 - Nooru
- Satisfaça a exigência.
N.0 110.766 - S. .1. Vinícola
e . Agrícola Sanroquense S. A. ,V.
A. S. - Satisfaça a exigência.
N.° 140.725 - Fabio Masini Satisfaça a exigência.
Ns. 110.724 140.723, 140.722.e
.140.721 - Bruno Balsimelli Neto
- Satisfaça a exigência..
N.° 140.600 - Atlante S. A.
Indástrias Médico Odontsnlógtiras
- Satisfaça a exigência.
N. 0 140.651 Cia. Cerâmica
Industriai de Osaca - Satisfaça
a exigência.
N.° 140.643 - Seiji Yamato Satisfaça a exigência.
N.° 141.012 - Fiaç5n Tecelag em Tognato S. A. - Satisfaça
a exigência.
N.° 141.025 - Olavo Silveira
Pereira - Satisfaça a exigènea•
. N.° 11t.059 - indústrias Mecrinicas itermann Ltda. -faça a exigência.
Divisão de Marcas
Exp eD1E6TE Do DIRET01

•

a

t •
_ •
DIíRIO OFICIAL (Seção 111)

N. 407.274 - Gliseina - Lab.1 ;arrnacéutico ;nterriacional S.A. Classe 3.
N .407.696 - Imperio das Btanhas
- Casa das Bombas Ltda. - Ci. 6.
• RESTAURAÇÃO DE MARCA
- N. 386.000 - D 18 K- - Joalheria
Duque Ltda. - Cl. 13 - Concedo
a restauração.
N. 388.522 - Remina Representações
de Maquinas Motores \ e Acessorios
Remma S.A. - CL 21 - Concedo
a _restauração.
N. 394.131 - Orax Gil Irmãos
fada-. - Cl. 46 - Concedo a restauração.
INSÍGNIA DEFERIDA

N. 399.504 - Sim ou

Não S.A.
Radio Tupi - Cl. 32 (art. 114 ta
classe 32).
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 472.291 - Linhas Corrente S.A.
- kln'..tst Corrente S.A. (art. 109
n.° 2). .
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 204.138 - Selo de Ouro Samuel Gandelman - Classes de: 1 a 49.
(art. 117 n.° 1).
-N. 389.636 - Aresta Publicidade 'Aresta Publicidade .Lida. - Çl. 33
(art. 117 n.° 1).
N. 405.254 - S. José Viação São
José da Turismo Ltda. - e/. 33 (*art.
117 n.° 1).
N .405.448 - Betiear Expresso Beticar Ltda. - Cl. 33 (art. 117 númen 1).
Na 406.518 - Senice Sociedade Na- f.
cional de !moveis Seniçe S.A. - C/.
33 (-art. 117 n.° 1).

Dia 25 de junho de 1963
Notificação:
Uma vez decorrido o praza • de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais jantadas derecursos,
e do .mesmo não se tendo valido nealiam interessado, ficam notificadas os.
requerentes abaixo mencionados a comparecer a ate Departamento a fim, \de
efetuarem o pagamento da taxa linal
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
' MARCAS DEFERIDAS

N. 361.268 - Boquinha - ,A Exposição Modas . S.A. - cl. 41.

N. 363.904 - A Colegial Caxias A Colegial Uniformes e Vestunrios Limitada
cl. 48.
N. 365.218 - Tropical - Lamaq
S.A. Lubrificantes e Maquians --1
cIsse. 47.
N. 367.276 - O Lepinho ç Eol-;
pezaGráfica o Leainho S.A. se 32.
N. 383.701 - Moreira . Maquinas I
Moreira S.A. - Cl. 7 (com exclusão

¡ela 6

'Geral Autornobt}istica Ltda. -

46:má

bole &geei LÃ.

r

••

• .‘

Lcerro bkret . ora.

•
B.aico Camêrcio e In::
N. 315.348 - Antonio Bonn 6 Cisa
(instar; da Guanabara Sileno Duaia
Ltda. - Arquive-se.
dica - Cl. 33 (art. 117 n. 9 1).
N. 406.067 - Alfredo Langer ' •
Prossiga-se como requerido.
MARCAS DEFERIDAS
N. 411.074 -Stri Serviços Traaa
N. 337.153 - Simon
P J Sinion potras Rodoviarios Interestaduais Ltda,
- Cl. 40.
- Nada há que deferir.
•
N. 381.957 - Erre Eme - MalhaN.
419.542
Agrunec
Agriculturi
ria Romano Montanari Ltda. - Clas141ecitnica Ltda. - Arquive-se.,
se 36.
N. 396.952 - .Satelite - Pábrica N. 423.988 - Franklim Soares Neuf
de, Calçados Satelite Ltda. - Cl. 36. - Prossiga-se considerando-se a leç
derevista como R,rna publicação irnprezs
N. 402.802 - Andurinha - F F
N. 425.741 - Union Chimique ¡Pu!
Gaivão
Cia. - a. 41.
N. 407.334 - Capixaba - Jair Nas- ge S.A. - Prossiga-se como indicarl
N. 133.370 - Niasi S.A. Artig
cimento Ltda. - CI. 48.
N. 431.909 B 'Pari Produtos •para Cabeleireiros e Perfumarias • ---,
Alimentícios, Naiconais S.A. - ata- Prossiga-se . co omindicado.
. N. 577.671 - Laboratório Viten
se 41.
Ltda. -'Arquive-se ca- processo.
- EXIG
AS
PRORROGAÇÃO DE TITULO Eli
N. 280.494 - , Empresa União de
TABELECIMENTO
Tranrporrea S.A. - Satisfaça exigênN. 480.890 - A Sombrinha Elel
cia.
N. 298.861 - A Cia. Linras~ A. te - Domingos Fortes - Cl. 3.
7-- Prorrogue-se o registro com inc
- Satisfaça exigência.
N, 351.318 - Panca S.A. Índia: saio da classe 33.
iria e Comércio - Satisfaça exigên- . EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
cia
1 NTER FER FEREC I A
N. 367.751 - Antonio Aguiar de
Dia
25 de junho de 1963
Souza - Satisfaça exigência.
Notificação - .
N .393.204 - Cia.. de Elementos de
.
.
Construção Coelco S.A. - Satisfaça
Uma vez, decorrido o prazo de r
exigência.
curso previsto pelo artigo 14 clai
N. 420.051 - Adipel Alitçi Distri- número 1.048 de 29 de dezembro
buidora de Pelas Ltda. -. teMolaça 1961 e mais dez dias - para eve
tais juntadas de recursos, e do Me
exigência.
N. 424.678 - Utilfone Iaclustria de mo não se tendo valido nenhum 'intti*
Aparelhos Eletronicos Ltda. - latis- remado, ficam notificados os requeratia
faça exigenca.
tas abaixo mencionados a comparec
'
N. 433.975 - Audo
Jiato Ltda. a este Departamento a fim, de efetuar
rem o pagamento da taxa final co4r n
- Satisfaça exigência.
cementes a expedição dos respectivo
•
DIVERSOS
certificados- dentro do prazo de se
N. 163.191 - Laboratorios Baklas- senta dias - na forma do parágra
Aguarde-se.
sarri S.A.
único dá artigo 134 do Código 1.
Propriedade Industrial.
t•
MARCAS DEFERIDAS
•
N° 394.634 - Canadá - Estabae
lecirnentos de Modas Canadá Saciadal.
de Anónima - Classe 36. - Extelé
para bolsas toa)has, enfeites e ,coliC.

N.

.88,)

LEGISLAÇÃO DELEGADA

res.
)
N* 394.683 - Tranê Presa - Os..

sôBRE,

ABASTECIMENTO
E EXPANSÃO DA PRODUÇÂÕ

waldo Nery de
- Classe 32:
kvina
N9 394.700 - Sedantol
Pus Leme --- Classe 3.
N9 396.694 _.. Rosafer - Rosofai
Com. e Administração Limitada
Classe 16.
'
Na 396.905 - M. G. M. ... M.
rim» Giuliani €, Mazzarrini Limitada --.
Classe 21.
W 97.010 - Queen Rner - Zia•
net és Companhia Limitada -- Classe
IY,
14° 97.012 - Pingo do Oeste --lie
Ribeiro Silva e Companhia Limitada
,
i
- C7asse 42.

\ §

AGRÍCOLA, INCLUSIVE • -PREÇOS MINIMOS
DIYULGAÓXO N. • UI

Preço: Cr$ 120,00

de batedeiras e secadeiras).
N .389.634 - Aresta - -Aresta Pu.

,blicidacie agá. -• Cl. 50.
Aresta PuN. 389.635 - Aresta
blaidade Ltda. - el. 32.
.
Antonio
• N. 402:831 - 'Durant
Florivaldo .Machado
36
N. 405.09,1 - Coo -. Ingeauto

;
Julho de 1563'''

VENDA:
• 114300 de

Vendas: Av. Rodriguee Alves, 1

• Anda I:

Ministério da Fazenda

Atende,-ae a pedidos pelo Nkrriqo
'

•

• W 397.167 -. Eletropalha --; Ma-. .
rio Teixeira Correa - Classe 11.
N° 398.870 - A. B. C. -- Comp.ABC Administração de Bens e Corn4a.
.
cio - Classe 16.
.• .1,
TITULO DE ESTABELECIMENTO
I, . DEFERIDOS
. • 14° 397.041' - t A Esquina' Sonoro
1 .. Carvalho 'G C,onapanhia LImitadS
i
...'..- 'ClaSsis 8, 9' e 32. - ,'1 « a '
'N° 51.5.548' . --: Casas da' Banha -ao
Casán.da' Bulha Comércio e'bidústriir
i Sociedade 'AM:Mirim - i ClaSséi'l até
3e1 :-L (AatigO 117). - ••- ,'.1
, • ,r
:.),
Ã.
N‘i* ,3e44.141 2.n- DutOrnit .,--- ,Dr: t Raul
Valdiviaio - Classe 16.
. n

J4k431b(1)5P, :reMal
,

, •n

• .'11511"ÇA aa•P"4.1045 'I

DIARiO OFICIAI: (Seção III)

Segunda-feita 1
Indústria
Caloi
N° 385.247
e Comércio de Bicicletas Caloi Sociedade Anônmia - Classe 47.
I\1 9 385.316 -.Aupe - Aupe Peças
Industrial Limitada - Classe 6.
N 4 394.788 - Vitathion - Biofarma Societe Anonyme - Classe 3.
N , 396.7,20 - Guarana . Po - Andre PetrarCa de Mesquita - Classe
-13
N' 396.863 - F;anca do Imperador
- José João Garià - Classe 41.
N". 396.885 Anatex -Confecções Sport Anetex Limitada - Classe 36.
N 394.725 - Banco -Real de São
Paulo Sociedade Anônima - Banco
Real de São Paulo Sociedade Anônima
-- Classe 33.
DIVERSOS
.
N' 383.073 - Helio 'Henrique de
Moraes - Aguarde-se. a
N9 94.569 - Propag Paulista Publizidade Limitada - Aguarde-se.
94.695 - Produtos Químicos
Lubr:zol do Brasil Limitada - Aguarde-se.
N" 96.498 - Bar e Lanches Santa
Barbara Limitada - Aguarde-se.
N'' 396.845 - Companhia Quimica
Rhadia Brasileira - Aguarde-se.
•
N° 396.891 - Serralheria São Bento L.mitada - Aguarde-se.
Panificadora e ConN ? 396.898
feitaria Rainha de Pinheiros Limitada
- Aguarde-se.
N" 396.901 - Marino Giuliani
Mazzarrin1 Limitada - Aguarde-se.
N' 396.909 - Tecelagem Eldorado
Sociedade Anônima - Aguarde-se.
1\1° 401.288 - Bar e Lanches Campineiro Limitada - Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DÇ

TRANFERÊNCIA E LICENÇAS

Dia .25 de junho de 1963
CONTRATO DE EXPLORAÇÃO
DE PATENTES
Bates do Brasil Sociedade - Anónima
- Pede para ser anotada na patente
privilégio de invenção número 57.844

9 contrato de sua exploraçôo - Averbe-se o contrato de exploração.
Bates do Brasil Sociedade Anônima

TRANFERÊNCIA E ALTERAÇ0
DE NOME DE TITULAR DE:.

PROCESSOS

National Castings Co. - Pede pare
ser anotada nas patentes:
• Privilégio de invenção número 62.149.
.Privilégio de invenção -11 5 62.204.
Priviiegio de invenção rei-mo 77.362.
Privilegio de invenção. térmo 104.156.
Priviiég.o de invenção termo 106.744
as alterações de nome. - Anotem-se
as alterações de nome. .
1-oglani Comércio e Indústria Sociedade Anônima - Transferência para o
Dermocortancyl - Número 225.826
seu nome da patente privilégio de inSterog yl - Número 227.247
venção térino número 79.674. - AnoThrombyl
Número 228.184
te-se a transferéncia.
Aderogyi
- Número 229.770
Lazco Sociedade Anônima Artefatos
Topico:é - Número 229.775
de Couro - Transferencia para o seu
Drageás de Cloranfenicol Roussal
nome da patente privilégio de invenção
Número 231.331.
número 57.436.....- Anote-se a trans- Sarsa
fccènÇa.
.
Pó Aromatizado de Cloranfenieol
Roussel-Uclaf - Transferência para Roussel Sarsa - Número 231.382
o seu nome da . patente privilégio de
Colírio de Cloranfenicol Roussel Sar.nvenyo número 02.211 - A:hote-se a sa -- Número 231`.383
transterência.
Cortaremyl - Número 231.391
.
Framicoratancyl
Ernesto Hodischild Sociedade AnôniNúmero 231.410
ma Indústria e Comércio - TransfeCuticortanCyl - Número 231.412
Sterogyl - Número 233.733
rência para o seu nome da patente
Glossette - Número 235.366
privilegio de invenção número 62.291
• Benzo Gy-noestryl - Número 235.945
- Anote-se a transferência.
Colrilax
Número 242.871
Ignazio Terrena
Transferência
Coltrax - Número 242.872
para o seu nome da patente privilégio
Rinocortancyl - Número 247.841
de invenção número b2.297 , AnoteEtinestryl - Número 249.372
se a transferência.
Glosso Sterandryl
N" 250.750
.Nochimas eeimanas • - TransferênEu
Gynoestryl
Número 255.509
cia para o seu nome da patente priviLutogynoestryl
Número 255.510
légio de invenção termo re" 140.659
Tfoimycine
Número, 255.981
- Anote-se a transferência.
Ilidrocortancyl - Número 260.525
Crodimil - Número 264.017
Felicio Medea - Transferência para
o seu nome da patente privilégio de - Tio Colciran - Número 267.291
Venisona
invenção têrmo número 90.177 - AnoNúmero 268.299
te-se a transferência parcial.
Gerandryl - Numero 274.359
Ginandril - Número 276.217
Tubex Móveis Tubulares Sociedade
Rubiazol
Número 277.323
Aneniima - Pede para ser anotada nas
Sterandryl - Número 277.531
patentes privilégio de invenção termo
Previsone
Número 280.758. número 135.903 e nnodélo de utilidade Anotem - se as transferéncias.
de nome - A8M
• EXIGÊNCIAS
Les Laboratoires Roussel - TraneMica Paper Corp Junto a patente
feréncia para o 9CU nome das marcas:
têm() innnero 135.90-1 as alteração de privilégio de invenção número 35.558
nome - Anotem - se as alterações.
- Satisfaça exigência.
Canrad Precision Industries Inc. Gynoestrol - Número 156.642
Junto a patente número 51.994 - SaNicontyl - Número 156.788
. tisfaça exigência.
Nloofon - Número 158.787
Triplex do Brasil Limitada - Junto
Sedo Ginoestryl Lab Silva Aeeselo

- Pede para ser anotada na pntente
privilégio de invenção número 46.4k
o ontrato de sua exploração - ,Aver- Rouuel Sociedade Anónima - Númebe-se o contrato de exploração.
ro 159.038 .
Betes do Brasil Soaiisdade Anônima
atiseme - Número 160.025
- •Pede para ser anotada no patente
etandiol - Número 160.201
privilegio de invenção mimar° 41.413
, azidran - Número 160.800
o contrato de sue exploração - Averrieseetryl . -- Número 162.460
be-se o contrato de sua exploraeão.
°mese] - Número 164.074
Bates do Brasil Sociode& Anónima
rinandryl - Número 164.075
- Pede para ser assolada na Mente
Soframyeine- Número 168.713
privilégio de invenção namoro 53.9,7
Symbiotina - Número, 168.792
o contrato de sua enploreção
AvarReortyl - Número 170.589
o contrato de e3oceeão,
erceepl - Número 170.590
Bat es do Brea
i& á
e Anônima
rmalone - Número 174.659 .
- Pede para ser anotada na eateak
privilégio de invetteãq número 3r.4O3
ïyn-unet?
„strx
l erotIóz.21176.523
lena
Nttni
O contrato de Met erplOff00
Averto Sterandryi - Número 176.524
be-se o contrato foir expkraefo.
yàortyl
Número 176.525
Bates do Brasil-Sociedade Anônima
tazol - Número 176.998
- Pede para sor anotada na sit
framicina - Número 177.94) •
privilégio de invenção número
.004
Tifoinieina - Número 177.964
9 contrato de sua exploraria° - ver(sorilone - Natnero 18 .498
be-se o contrato de sua eapioração.
Collubiaeol Berszalkonium - NúmeBates do Braell Soeiedade Anónima ro 188.561.
.
- Pede para ser anotada net peeepel
Hidrocortisone Rousse' - Minero
privilégio de invenção Minero 38.235
a contrato de sua exploração - Aver- 189.838
SterandryI A. P. - Nemero 190.651
be-se o contrato de exploraãço.
Bi Sterandryl - Número 200.519
Bates do Brasil SoZiedade Anáainta
- Pede para ser anotada na 2.4tep1t Colchicosyl - Número 203.561.
Soframicol - Numero 206.570
privilégio de invenção minoro 5§ .245
Cortisone Rousse-1 - Número
9 contrato de suo exploraçao Aver207.539.
be-te o eonteetio de exploreceo. .

Vr

un_

1.'

Sulfazol - Número 207.687
Pramisona - Número 210.535
Steeptorilone - Número" 208.928
Sterogyl D3 - Número 214.648
Benzo Gynoestryl A. P. - Número 215.058
Collubiazol - Número 215.788
&vaio]
Numero 217.241
Oplitazol - Número 221.108
Asmosedil - Número 224.358
Prednasma - Número 224.359
Ambicortaney1
Número 224.360
Prednaremil - Número 225.144
Proctosedil - Número 225.145

io

a patente número 52.470 - Satisfaça
exigência,
Purex Corp Ltd. - junto a patente
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TITULAR DE PROCESSO
INtYlok Sociedade Anônima Penne
e Perramentae - Transferência p
o "seu nome de patente priviblaio
invenção termo número 122.1f6
Anote-se a transferência.
11r.,(PED1F,NTE DA SEÇÃO DF, BISCEPOÃO, INFORMACX0
E nrcE p c,:xo .
Dia 26 de junho da 1948
Exigèneias:
N.o 113.627 - Imperial Cliernical Industries 'Limited - Cumpre.
a exigèneia.
• N.° 143.898 - Rolf Helmann Cumpra a exigência.
Arquivamentos de processos:
- N.o 76.890 - Edmundo Onoirs
Oliveira Alves.
N.o 89.750 - Franz Otzer.
N.0 90.374 - N. V. Philips'
G loe mpenfabrieken.
Xio 91.609 - Trinou José Bohnenberger e Alfredo.Appelt.
N.° 92.901 - Lisarriturri &
Cia. Ltda.
N.° 95.675 - Indústria Pino
Aeustiea P. N. I. Ltda.
N.° 95.238 - João Antunes Cabral.
N.o 97.583 - Máquinas Verona
do Brasil Ltda.
N.° 98.510 - João P11110.
N.° 99.470 - 5Ierek & Co. Inc.
N.° 90.852 - Enock Ribeiro Pinheiro.
N.o 99.805 - Metalúrgica Joter Ltda.
N.° 100.173 - José Vitelli.
N.° 100.655 - Parke..Davis &
Company.
.Y.° 100.918- Transformadores Retificadores Prodelee Ltda.
N.° 101.489 - Comagnie Franpise des MatIeres Colorantes.
N.o 101.026 - A. B. Dirk Company.
N.o 102.346 - João Teodoro Pereira dos Santos.
N.° 103.099 - Ferreira. Campos de Paula Lidá.
' N.° 103.1 3 0 - Awomátieoa
Walk Control Lida.
N.o 101.010 - Imperial Chemica! 'Industries Limited.
N.o 101.220 - Benjamin Me-

número 59.193 - Satisfaça exigência.
N .°° 1 04.652 - Merck & Co. Io.
n
Johnson & Johnson - Junto a patente número 61.943 - Satisfaça a 7'sNal1. 103.002 - Alfredo Aeunzo.
N.o 105.006 - Domingo Mario
exigência.

C. B. E. Companhia Brasileira de Corri
N.o 100.060 - Manuel da SeExtrusão - Junto a patente térino número 106.019 - Satisfaça exigência. nillosa y Cros.
._
N.o 106.657 - Edmiond Paul
.
DIVERSOS
De Millus Comércio e Indústria de Girard.
N.° 106.775 - Piam:Rir VroduRoupas Sociedade Atsônima - Junto a
patente número 1.293 - Arquive-se tos Quimicos S. A.
N.° 107.780 - Hiroshinnori •
o Pedido de averbação de fõlhas 20 Yoshio
Kuno.
por falta de 'Cumprimento da exigência.
"N.0 108.428 - Nicolino Ottima-•
TvIetalárglea Scavone Limitada - rães Moreira.
Junto a patente =dão de utilidade
N.° 108.8t32 -• E. 1. Du Pont
número 2.527 - Arquive-se o pedida •de Nashours And Company.
de anotação de %lhas 14 por falta de
N. o 109.214 - N. V. Philips'
cumprimento de exIgénela
Gloeilampenfabrieken.
Loutiva1 de Oliveira e Erasmo MayN.o 100.248 - Nolo Dequart.j.
nart Pereira - Junto a patente mOdelo - N.o 110.08-3 - Diamond Alkatt
de utilidade termo número 112.177 Arquive-se o pedido de transferência
- John Oonstan64por falia de cumprimento de exigência. neseu.
N.o 112.840 - Nicoia Olati,j
Amehican Can International Inc. N.° 111.77-2'-iguelPr
nt ittincseami:
ai
Junto a patente privilégio de invenção
N.° 113.020 têrnto número 107.171 - Aguarde-se
do Biso 14 41/010431+10
a concessão da patente.
I
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•
no Estado da Guanabara. Bra0 115.023 — Newton K. Wes- Xiboa 5. A. indústrias Alimentícias1 estabelecido no Estado da Guanaba- lecido
— astatu-Ucido no Estado da Guana- ra, Brasil — Averbe-se o contrato 411 sil -_ Averbe-se o contrato de expio.
Y
eGeorge
N.
Jessen.
§g
ração.
/ N. 115.225 — Automóveis e bora — Avetbease o contrato de ex- exploração.
,
plorasão.
•
Palores Centaurus S. A.
N.o 115.232 — Blanco, Biasigli
•
K Cia. Ltda. •
NUTRITON.,
NP 118.030 — Isidoro Sorti.
e A
120.295 — Geralde Gproes
r
Proprietaria
"31(Le1!R1.45 ALDAYVTICIAS MAIS 3.1.
04, Souza.
I..tcenelada
• N.° 120.480 — 'Manoel José :Nlei'S
•
_
Proprretaria
me: LA. (ntorsraus autueitzAa)
rfOprietárial,
• 'N. o 120.878 — :Mercedes Garcia
TEXACO INC.
de Della Bella, Arnolfo Emir Bot..
Por despacho do Sr. Chefe da SeEXACO INC:
gnesi .e Frank Fabricio Guillermo
ção, foi mandado averbar o Nntrato
Licenciada
•
Licenciada
N.° 123.335 •-L Carlos Walter de exploração da marca — Ft‘gitrol
_ registrada sob número 269.161,
Soares de Camargo.
Texaco
do Brasil S/A1
NP 130.521 — Organização Otto constante do clichê abaixo, de proProdutos de Petróleo
priedade
de
Hayden:
Newport
Produtos
defetrõleo.
yecego Ltda.
NP 130.522 — Organização 0110 mical Corporation — esaabelecido nos
Estados Unidos da América do- Nor'i'c fsg o Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da
N.o 130.801 — Eugenio Man- te e em favor de Nuodex S. A.
Indústria e Comércio de Secantes — Seção foi mandado averbar o contraPor despacho do Sr. Chefe da
estabelecido no Estado da Guanaba- to de ;exploração da marca Texaco Seção
N.° 131.088- rulron Gomes ra
foi mandado averbar o contra— Brasil --- Averbe-se o contrato (T) — registrada sob número
•
31, , nezes.
to de exploração da marca Honor —
144.011, constante do clichê abaixo, registrada sob número 129.681, consN. o 131.380— Dymitri Petrow. de exploração.
de propriedade de Texaco Inc. — tante do clichê abaixo, de propriedar N.o 131.524 — António Vicente
GERAI
•
,Pola.
estabelecido nos Estados Unidos da de de: Texaco Inc, estabelecido nos
Proas-lotaria
N.o 131.837 — Máquinas Bra- IuDarraraas I.T.M7STICILS
América do Norte e em favor de: Estados Unidos da América do NorC17k.13 S.a.
&lia Ltda.
estabelecido te e era favor de: Texaco (Brasil)
Texaco (Brasil) inc
Lteanedads
(11inaSTRIAS anurricia.$)
NP 132.215 — Francisco Olim- KIBal
no Estado da Guanabara — Brasil Inc — estabelecido no Estado da
Guanabara, Brasil — Averbe-se o
P in do Nascimen
Por despacho do Sr. Chefe da — Averbe-se o contrato de explora- contrato
N.o 132.538 — j osé Luiz Roque
de exploração.
ção.
Seç` 'foi mandado averbar o contraChavez.
to de exploração' da marca: Dieseltex
NP 132.806 — Mitsuo Saio.
N.o 133.084 — Douglas alisto. — registrada sob número 158.739 —
NP 133.362 — Henrique Rivieri constante do clichê abaixo, de proNP 133.485 — Indústria Bicar- priedade de Texaco, Inc. — estabedo de Artefatos de Madeira Ltda. lecido nos -Estados Unidos da AméNP 135.175 — Metalúrgica rica do Norte e em favor de Texaco
(Brasil) Inc. — estabelecido no Es.Prior Ltda.
N. o 130.004 — Florence Gross tado da Guanabara. Brasil AvervEnmechu
be-se o contrato de exploração.
Evrninger.
Proprietária
•
NP 136.397 — Jader Carneiro
DIESELTEX
rontoura,
XACO 1N0:
N.o 13. 6.411 — Minn. Rotim de
«ir
Camargo.
Licenciada À
-d
N.o 136.411 — Anmac Motors- &
Teco do Brasil S/A
Engincering, Inc •
Arquivem-se
Produtos de PRitõleG'à
os processos.
2306 Segunda-felra 1

x.

Texaco do Brasil S/A:

axAco

MONOR
f'rol3íictárri
_,

\

'Proprietária'
TEXACO
INC.
_
Licenciada
Texaco do Brasil SIA;
Produtos de Petróleo

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 19 -de junho de 1963
USO - AUTORIZADO DE
- MARCAS
Por despacho do Sr. Chefe da
'Artigo 14-7, PearãgrafoR 1.0 e 2.° do Seção foi mandado averbar o contraCódigo da Propriedade Industrial
to de exploração da marca: Multifak
' Por despacho do Sr. Chefe da — registrada sob número 171.022 —
Seção, foi mandado averbar o con- constante do clichê de propriedade de
trato de exploração da marca Emble- Texaco Inc. e em favor de Texaco
mática — registrada' sob - número (Brasil) Inc. — estabelecido no Es257.711, constante do clichê abaixo, tado da Guanabara, Brasil — Averde propriedade de •Daimler Benz — be-se o contrato de exploração.
:Aktiengsellscgaft — estabelecido em
iRepública Federal Alemã, e em fa.vor de Mercedes Benz do Brasil S.
MULTIFAK
A. — estabelecido no Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.
1
-

4 L1ü tici íd
l'exaco do Brasil S/R,
‘Prttdutos e Petrõld

--

-

Por despacho do Sr. neta da
Seção foi mandado averbar o contra"trato de exploração da marca — Hydro — registrada sob número .
145.532 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Texaco, Inc.
— estabelecido nos Estados Unidos
da América do Norte e em favor de
-o Texaco Brasil S. A. Produtos de
Petróleo — estabelecido no Estado
da Guanabara, Brasil — 'Averbe-se
o contrato de arsplorack.

E-14)

4A

Ells~t.e*,

Por

,
-

•

45~5 ZEit. DO 'Mil 10/4
r_als • Urdi

deepacho do

Sr. Cheia da

rã'EXACO_INC:,
ticenclide,
ex"Wdo Br a-- sil g/A',
Peiróleéi

tEXACO
Iteficiatlii
Xexsto dT Grid SIA:

frockride PetdooPor dilapida do 5r. Onde de
averbar o contrato da aapicenOo de marca: PTX —
rotialtrada sob afamem 179.304 —
conotas:de do clicilsé abaixo, de propriedade de Temas, Iac — ettabel•-•
eido not Estado. Ifaidoe da América
Sacio foi mandado

ção, foi mandado averbar o coa-eto de .exploração da marca — Gais — ragistrada • sob namoro ...
0.797 .— constante do cliché ',beim
s, de propriedade de: Ind.utrias
lismeasieiss Gerais 5. A., ele-abalar do Norte a um favor da: Tessaco,
A., 'Nadada. tileo em , No Peado •êema favor dar Brasil,

• ...ha

Proprietária',

Proirietárii

ion~
.
sigtselattrenilithlt
reprtedirist oisti=t

Por despacho do _ Sr. Chata , da
Seção foi mandado averbar o contrato da merca: Lyra — registrada sob
número 134.805 — constante do Clichê abaixo, de propriedade de Tez*.
co Inc. — estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e 'em
favor de — Texaco Brasil S. A. Produtos de Petróleo — estabelecido ,no
Estado da Guanabara — Brasil —
Averbe.ae o contrato de exploraíão.

Por despacho lo Sr. Chefe era
Seção foi mandado averbar o contra-

TEXACO INC.
'Licenciada'
exaco do Brasil S/A,
Produtos de Petróleo

Por doai:tacho do Sr. Chefe - de
exploração da marca: Spiea — Seção foi mandado averbar o contraregistrada sob n.° '145.333 — coas- to de exploração da marca: Nutriton
registrada sob número 217.0O4—
de de Texaco Inc. — estabelecido
tante do clichê abaixo. de propried.-.1 constante do clichê abaixo de pronos Estados Unidos do América do priedade de . ,Indestrias Alimentícias
Gereis S.. A. estabtlec4do ,ern • S.
Xopte e ,em favor de Texaca
II A Tredmara da ~tático, ostate- Paulo e era favor de: Kibon s :, A.

to

de
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(Indústrias Alimentícias) - estabele- xo, de propriedade de - Sundstrand
eido no Estado da Guanabara - - International Corporation - estabelecido na Suiça e em favor de:
Averbe-se o contrato de exploração.
Societa Per Azioni - estabeFiat
•lecido no Itália - Averbe-se o conFUNG IT RO 1,
trato de exploração.
Proseutár" . coarouncti
maa
mouco
m
egènè
ta.oescasas
occect :Já,. menu 1 I cacreao
Sxagla

SUNDSTRA10

Froprietria
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato do exploração da marca: Dinovex SUNDSTRAND INTERNATIONAL
CORPORATION S. A k
•
regisrada sob número 235.113 * conaane do clichê abaixo, de proprieLicenciada
dade de pttho Pgarmaceutical Corporation estabelecido nos Estados gIAT SOCIETA PER .AZIOnl•
Unidos da América do Norte e • em
favor de: Cia. Johnson es Johnson
Por despacho do Sr. Chefe da
do Brasil, Produtos Cirúrgicos - estabelecido no Estado da Guanabara, Seção foi mandado averbar o contraBrasil - Averbe-se o contrato de to de exploração da marca: Texaco
(T) - registrada sob número ...
exploração.
144.010 - constante do clichê abaixo, de propriedade de Texaco Inc estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte e em favor de:
Texaco Brasil S. A. Produtos de Pe'roprietária
r Ortho P harmaceutical Cor;;;..
tróleo - estabelecido no Estado da
.
Guanabara - Brasil - Averbe-se o
Licenciada:
contrato de exploração.
Cia. Johnaon di Johnson do Brasa;
Produto* Cirúrgicos
g

Dinovex

Por despacho do Sr. Chefe da
liecío foi mandado averbar o contraio de exploração da marca: Simples
- registrada sob número 134.850 constante do clichê abaixo, de propriedade de American - Steel I'oundries - estabelecido nos Estado* Unidos de América do Norte e
em favor de - Cia, Brasileira de
Material Ferroviário (Cobrasma)
estabelecido em São
paulo - Brasil - Averbe-se o oontwoo de exploração

IM p 1.Eft's

S

Proprlet4r1a
04 1C4{ STEEL FOUNDLIES

/canelada
jáIC. Alt STEIL FOUNDitfAii
itiTRRNATIONAL 5. A.
:h-Licenciada
`COmPANHIA BR ASILÇIRA ag'
,MATERIAL FERROVIARIr.
(COBRAWA).
Por despacho do S-. ande da
fingio foi mandado averbar o contrato de exploração da marca: Argo registrada sob número 246.580 constante do cabê, de propriedade
Comn Products Company - es~ rica do Norte e, em favor de
tabelecido nos Estados Unidos da
Refinações de Milho Brasil estabaleci0 em São Paulo, Brasil Averbe-e eo contrato de sanloralão.

GO
fro 1. riítiíri

a
CO001

›*.

• VERMELIV

t

I
Proprietária

INCÀ
*ctEXACO
.
Licenciada
Texas° do Brasil S/A
Produtos de Petróleo
Por despacho do S. Chefe de
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca: Texalene
- registrada sob número 153.893 constante do clichê abaixo de propriedade de - Texaco, Inc - estabelecido noa Estados Unidos da América do Norte e em favor de Texaco
Brasil S. A., Produtos de Petroleo
- estabelecido no Estado da Guanabara - Averbe-se o contrato de exploração,

THXATALIMI1
Pio-prietário
,TEXACO

.1.1ail ciada',
Texaco do Brasil S/A.:

. 1( Produtos do Potrólor

EX PEDI ENTE. no 5E11\100 tile
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
E EXPEDTÇÃO

Dia 26 de Junho de 1548
Diversos
Confederação Nacional do Comércio - No pedido de *poeta
DE MILITOBRAZ-Iri n-) titule n.° 26l.28- Paga-ge

• Por despacho do Sr. Chefe da
o foi mandado averbar o contrade exploração da mame: Sande.
- registrada sob saUnero . .
. •4134l :- con,intie do 111•114 ets:i.

gd

NP 285.73Á -

Lavoieier Nevee

Nogueira de Sá.
N.° 306.211 - S. A. Indústrias
Votorantim.
N.° 317.1% - Construtora Drcelsior Ltda.
N. o 335.401 - Emprèsa
pulha S. A.
-N. o 343.513 - Emprèsa de únij.'
bus Nova Bom Sucesso Ltda.
N.° 315.701 - Silmac Comércio
de Máquinas e Acessórios Ltda.
N.° 351.741 - Lima & Mendono.

N.° 358.118 - lifstaárante PCkim Ltda.
N.° 358.191 - Transportadora
Sil va Ltda.
N.° 359.995 - Cia. Littio graphica Ypirafiga.
N. o 361.688 - Barna .1.rtefatos
de Metais Ltda.
N.° 365.791 - Pedro Saraiva,
N.° 366.207
Lab. Panfarma
Ltd a .
N. o 366.311 - Douglas 'Jansen
Bicudo o João Amaral Botelho.
N. o 366,373 - Indústria e Comércio de Produtos Químicos
Bittar Ltda.
N.° 368.550 - Prof. Saad Murad Rizkallah.
N.° 370.678 - Restaurante 3
Jotas Ltda. •
N.° 377.19 1 Kaisom import.
e Comércio Ltd a.
.N. 0 377.863 - .Aidônio Sin.:5(2,S
da Cesta Jr,
N. o 378.277 - A u
Meeá.ni.la
Izipal Lida,
NP 31/434.265
Cairia:' Martjniano de Hollanda.
N. o 386.955 - Takayuki
moto.
N. o 387.063 - Importadora El-S1-

4 mr
tORN PRODUCTS

ORINWSES
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apoatile.

Arquivamento de Proceffo:
Ficam oe proceeeoe abotino Mane ionados arquIvadoe.
N.o 229.804 IAM

S.

•-

clorado Ltda.
N. o 387.215

N.o 389.703 - Tecofin Ma%
rial Ferroviário e Industrial Ltd%
N. o 389.729 - Serrano & - 01iveira.
NP 389.751 - Torrefação ei
Moagem de Café Babalu Ltda...
. N.° 389.752 - Ilaen ennivreisil

e importadora Ltda.
NP 389.758.- Rach Comerciai
e Importadora Lt9a,
N. o 389.772 - Julio Martina
Couceiro.
N.° 389. 773 - -Julio Martina
Couceiro.
N. 0 389 . .795 - Cia. Iludson Distribuidora do Brasil.
N.° 280.797 - Lanches Dora
Pedro Ltda.
N. o 3-89.830 - Indústria de M0ves São José Ltda.
Mecânica ComeN. o 389.878
pre Ltda.
N. o 389.938 - Nans•en AraujO.
-N.° 389.962 - Heti Otavio Gaivão do Moura Lacerda.
IteNio..° 300 ..022 - Laurinda T. FeN.° 390.011 - Fábrica de Máveia Santa Mareia.
NP 390.084 - Arte Decorações
Henrique Uberai S. A.
N. o 390.288 - Irmãos Visani.
Importadora
N.° 390.177
Gonga Ltda.
Condomínio do
N.° 390.191
Edifício San Bernard.
N. o 390.281 - CrorneaçãO Nossa
Senhora Aparecida Ltda.
N.° 390.303 - Hospital Nossa
Senhora Aparecida S. A.
N.° 390.317 - Metalúrgica Pim
Labor Ltda.
NP 390.329 - Juan Di Leo. .1
N. o 390.442 - Waldemar Dinie
N-° 390.550 - Francisco de
Crirvalho.
N.° 390.158 - Ismael Antunes

Manoel Maria de Almeida.
D'Oliveira,
N. o 390. 172 - Ernesto Fabio
N. o 387.357 - Tractkir Peçao; DellOso.
Tilar] Ltda.
N. o 390.512 - Mano Maceil0
N.° 387.472 -2- Reeord Capaz; Bohring.
para Automóveis S. A.
N.° 390.514 - Orfeão POrtugtki
N. o 388.182 - Hanna El Rlionri
.N.° 39a.515 - José Goncalvea
N.° 388.110 - C.
L. Casa
Fontes e João Igrejor Filho Sedas Sorveterias Ltda.
gundo.
N.° 388.787 - Rotel Santos DiaN. o 390.583 - Manoel de NOmoa Ltda.
brega.
N.° 388.806 - Daniel FlOrencib
N.° 390.588 - D. C. Diesel.
Bernardas & Ola. Ltda.
Compresmor Comércio e Técnica
NP 388.808 - J0e4 Alves da Ltda.
Costa.
1 N. o 390.651 - General Electric
N.° 388.816 - J0 i4é Clandldo de S. A.
Araujo Sobrinho.
N. • 390.004 - José Auge.
N. 0 388.825 - Muarni Sigeko
N. 390.701 - Carroceriaa NaNakanisni & Qia. Ltda.
bor Ltda.
N.° - 388.83 - Sortes Móveis
N.° 304).700 -- Maria Ieda de
Ltda.
Morais.
N.° 390.785 - Alitert Wexler.
N. o 388.884 - Jdia
illati40
N. o 390.807 - Lange &
Nunes Ltda.
N.o 388.901 - Agènoia _flie.fno Ltda.
N. 0 390.801 -- Re•ynaido Amarei
de Corretagens Ltda.
N. o 388.909 - C. E. T. Cen- Duarte.
N.o 390.907 - Distribuidora de
tro de Estudos e Inatalaotlee Ltda.
• M. Ltda.
N. o 388.928 - Rafael Borelli. Bebidas
• N. o 390..921 Duarte & eft.fN.o 388.927 - Mos& &leia
N.o 309.132 - António Pereipa velho.
NP 3490.94W - Construtora 101ite
de Castro Pinho 'Junior.
N O 389.411 - Manoel Femeeira Ltda.
N. o 394.008 - Larnpstron
Jorge.
mérelo e Indillktriae Reunidas L1iOnallis ~IA ninada.
N. o 389.420
de Tecidos S. A.
N.o $1.965 - José do Carn4
N.o 380.526 - Oakadoe
N.o 392.322 - Alberto Gonzelei
•••

'Lb 989.640
è

oda.

xreamm9 km-

earpiniero. N.o £102.340 - V,i•Deate
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Severino Oliveira
° 392.440 - I,,as. Êarrnacêtt.
lg4s Exactas S. A.
•
InfrispaI Indús4.° 3 . 92.481
t/ e Comércio de Frizo•s Ltda.
.° 392.488 - Abrasivos Slo
p,taulo S. A.
X.° 392.493 - .Abrasivos
Nas te S . A. , •
N. 0 392.018 - Trevo Ind. e Coti•érac. io de Peças para Bicicletas
rd

1.° 392.399

N.° 393.051 - M. S. Rosa.
N.° 393.245-- Aleãndre Luiz
CarvalhO e Silva e Roque Poc-

Julho de 19§3

1. 0 - 'Processo para fabricar negro rizada pelo fato do órgão ativo 'ee
de fumo, caracterizado por incluir: -- submetido, quaado do seu curso de
misturar gás con .bustivel e ar combu- retorno, de uma parte, à ação ae tua
rante e dirigir a chan:a, produzida por dispositivo elástito e, de outra parte,
essa mistura, axialmente ao interior de no sentido oposto, à pressão, variável
Eletro Inchistria Walita S. A. - um reator tubular metálico alongado com a velocidade de arrastamento da
introduzir na chama um itirocarboneto oomba, de um Iiqukto que é recalcada
(oposição ao termo 132.535, niod.
liquido; resfriar os 'gases quentes e o por uma bomba auxiliar, êste
industrial).
Hércules S. A. Indústria e Coráér. negro de fumo em suspensão até um atravessando um compartimento limicio de Calçados' e Artefatos de Bor- ponto eia que cessa a reação e os tado por uma das paredes extremas
racha (oposição ao termo 135.040, gases quentes são suficientemente frios do órgão ativo e escapando, para
para manipulação em um dispositivo fora do compartimento, através de uru
mod. industrial).
Flexluz Indústria e Comercio de coletor de negro de fumo; e em contra- orifício de fuga, de sor& que a pioalSinalização Ltda. (oposição ao termo corrente dirigir ar e- um espaço coro çáo de parada, no fim do curso de
finado ao longo e em contato com o retórno do órgão ativo é aquela Para
135.148, mod. utilidade).
lado - externo do reator tubular metá- a qual se produz o equilíbrio entre a
Âncora Cia, de Indústria ,e -domér- lico alongado e ao interior do mesmo, ação da pressão do fluido- admitido no
cio (oposição ao termo 135.793 - com o que é obtido pré-aquecimento compartimento em questão e a ação,
mod. industrial).
do referido ar junto com resfriamento do mencionado dispositivo elástico. S. A. Superba Grande Fábrica -de parcial do mencionado reator tubular Total de 5 pontos.
Artefatos de Borracha (oposição ao metálico alongado. - Seguem-se os
pontos 2 a 13.
termo 135.793, mod. industrial).
, TERMO N.° 118.533
Duracour S. A. Indústria e comércio (oposição ao termo 135.793, moDe 11 de abril de 1960
delo industrial).
TERMO N..° 117.303
São Paulo Alpargatas S. A.
' Requerente: Cittlio Dickmann Dep. em 22 de outubro de 1959
(oposição ao termo 136.608, mod.
Itália.

A Comissão Na -cional de Energia
Nuclear (oposição ao tèrmo 113.258,
prov. invenção).
General Electric Co (oposição ao
termo 115:153 mod. utilidade).

N.° 393.'415 - Cosdam ConfeeeõeS Ltda.
Indústria de MóN.° 393.510
yeis Funcionais S•olfor Ltda. .
N..° 394.005 - Modas a , Expobicão Clipper 8.. A.
N. o 397.977 - Durval Borges
e Oliveira.
N.° 398.809 - José Corneli0
Fons e c a, Lima rilho.
industrial).
•
N. o _398.874 - Iimãos Batista
Ltda.
Privilégio de Inverção
, N.° 399.077 - Editõra Musical
,Garlos Gomes Ltda.
TÈRMO N .° 122.176
.° 399.182 - Maximiliano
EuN
De 23 de agesto de 1960
ta .
.
Nylolc S. A. 0 Ferragens e FerraR. 0 399.178 - Sobrarnet SOcie'
nade Brasileira de Aços a Metais mentes - S. Paulo.
Sersey Nylart Ltda.
Pontos característicos para "ParaN. o 399.196 - Indústria de fusos e porcas auto imobilizantes" jersey Nylart Ltda.
Priv. invenção.
• N O 399.202 - Nelson Menezee
1. 0 - ''Parafusos e porcas auto imo'AN Ha.
bilisuntes, caracterizado por possuiN.° 399.286 - Ary Paracari-1p° rem em suas superfícies rosqueadas,
& Cia. Ltda.
raspos, furos ou entalhes adrede e
N.° 399.307 - João Takeuti.
adequadamente feitos, os quais, apreN.° 399.310 - Tor Gag ladúa- sentando-se cheios em excelso, por
fria e Comércio da Porta Gravata um material frenador adequado, tér-

aiNIN

Patente de Invenção.
Titulo: Aperfeiçoamentos em maquinas de lavar roupa.

Titulo: Dispositivo de porta corre-diça automática de movimento uniforme, prepeeivelmente para elevadores.
- Privilégio de tnvenção.
1.0 r- Dispositivo de portas de correr
autonaáticaa de movimento uniforme,
preferivelmente para elevadores, caracterizado pelo faio que a ação de ntovimento executada em qualquer ponto
da folha, fica autornàficamente e símiatâneanonate distribuida de modo ;gniforme stbre todos ce:s seus pontos e
lato por meio de um dispositivo de
guia combinada, constitulda por .uata
manivela de movimento panottográfico
em paralekograma obtido por mele, de
emprégo de dois braços ligados , com
articulação, simetricamente, de um lado
da mesma ftitta guiada horleontalmento, e do outro por uma Nine de correr
séebre guta vertical. Total de '5
pontos.

Requerentes: Miguel Rego e Itakushige Taue - São Paulo.
1. 0 - Aperfeiçoamentos em máquinas de lavar roupa, compreendendo um
tambor rotativo, e caracterizada essencialmente por êste tambor dispor, em
suas paredes cilíndricas, de pontas de
dois pontos diametralmente opostos de
eixos centradas nos elementos de sustentação da máquina que compreende ar mações laterais: pelo fato ainda de uma
das pontas- dê eixo ter conjugado o
elemento de comando do tambor (manual 'ou motor), e ainda meios de trava
e de estabilização: pelo fato ainda das
ino-elitetico e capas de reeietir a va- pontes de eixos serem montadas numa
Ltda.
de temperaturas e preeebee
braçadeira que envolvendo o citado
N.° 399.348 - Gerbra Indtstria riações
tambor. em sua altura média aproxima- Total de pontos; 2).
Comércio de &aras Ltda.
damente, se mantém prêsa neste- entre
Rio, 25.6.1963.
N. 0 399.348 - Gerbra 1101.Netria
os
dois frisos paralelos. - Total de
TERNf0 No 119 . /64
e Comércio de Ceras Ltda,
Assinei c encerrei 44 Muda, do 5 pontos.
te Mete Deperteuteato. N.° 401.875 - Kiag 11044k latiDe 30 de maio de 1960
soltada.
WeeziAlwka Xis+,i -- Diretor do
S. de Documentapão,
Requerente:
Alumínio Couraça 3.A.
N.° 460.5,54 TERMO N.° 118.046
áão
Paulo.
00
Gon-nárofo e Istk4B44L
'sla
De 5 de janeiro de MO
Tttulo: Aperfeiçoamento,' em tampai
Ltda.
TERMO N.° 115.866
de paiiiekse e sieniktres.
Arquivam-se os proo~on.
De 28 de d*oóet999
Requerente: Kanari Kinotsobi
Sito
1.° - Aperfeiçoamentos em tacapaa
OPOSIÇÕES
Requeret1:0 Dginneeetta Mletigo
de panelas e similares, caractertzados
bulo:
Novo
tipo
da
mesa
' Fábrica de Copos de Massa pesa Manufacaur
IllesmonKlekedios
Compeay
pe lo fato de as %as tampas, ou
- Modelo 3e Utilidade.
Sorvetes e Biscoitos Coniexpress loi- Unidos da rattrlea.
vo ttpo cie mesa desmontdvel, kiame nte as próprias pendes, tarem
tniteda (oposição ao tãrrao Tinido: Prosemo e soMpoeXpes para caracterimado por ter quatro travessas um curto trecho extremo de Mias mupriv. invenção) .
ooen pinos onde se fixam a perficies revirado para fora e rebatido
Armaçaes de Aço Proba' (opolge4o inibir o oreeei~ de alietigc plantas
cuiplogelenee. - Prierflégio de Innene os pás de mesa, pelo penetra- 30bre Çlad, formando um enet comorao termo 89.648, priv. invenção).
Barde de reftSrço; de Auperfietie mc.Orante
ção daqueled ent or gitelos a Ses
Tose;
Pado S. A. Industrial Comeretal 00 •
poateriormente Tecartilitada.
Poadelalas e eaciafretites aos
O uso de um trtardaborano
• Importadora (oposição ao demo
de 2 pontos.
Total
de
2
pontoe.
triatilcompoeto contendo um
*1.979, priv. invenção).
...-•••n•n •n-n

tr

ano, cerecierizado por ser feito ootn
' Ale x Marton (oposição ao Urino o fiai de inibir o crescimento de mi94.090, priv. invenção).
emoorganiamos de Divisão Thaliophyta,
Sparkier S. A. Indtletria Goenér- tais como bactérias, algas e fungos,
ido de Filtros (oposição ao Mamo a.° - Total de 9 pontos.
214.090, pile. invenção)
General Electric Co (
14rrno 95.149, priv. invenção
-TERMO lie° 1416.393
1Rodi
Wienenbeseer Aiati~
De 3,2 cle janeiro de 1960
•ellschaft (oposição ao Voemo 9t,
goiv . invenção).
Relatbrio descrito da invenção de
Cia. J. M. 3. Industribl (opo. "Promaso aparelhagem para Sabeitarmo 1)4±0243, mete. itieliet- cear negro do- fumo: -Para qu$ pretende
S. A. Voic gios • Id144.d.
(opoaáção ao ulmo 10
nated,. utilidade).

privilégio de invenção, Continental
Carbon Company. ipeorporação oro:
afeada sob as is do Estado de De;
lisa:
ava. °mu esideraço em 1.400
eat
MINi¥41 . ' Anta riNci, 'Pago" U\I .À.

TahR4110 N.° /48 366

115P4WK) 14t° 119.765

De 30 de março de 1060

De 30 de-maio de 1960

Regiterente: Trol S.A. Indefira-os e
te: Atestee liCtieneee Beastare C,omirclo
- São Paulo.
--P=n
Titulo: Nova fôrma para sorvetes.
Tittelo: Bomba akernativa principal1.° --- Nova forma para' sorvete,
mente para Miga° de cornbeetivel eia caracterizada
por compreender Inicial.
um motor. - Privilégio de Invenç80. mente um corpo
ou flama 'propriamenlõ - Bomba alternativa cujo órgão te chia, feito em material flexível, e de
ativo é submetido alternativamente a formato suavemente toando-cónico Inação de meios motores apropriados a vertido, aberto ao alto e dotado de
eaeoutar seu curso de ida, du- tampa circular. pre01da esta de tua
rante o qual tesa lugar o recalque da curto pescoço tubuter, saliente centralbomba. e à atkp de manos que ame- mente de se.' Face elkeeren superior.
,
asemea 111"1 eurso de reallemo, carmina, To4a1 de 3 pomos"

ii
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.MARCAS DEP,OSITADAS
1

Pobiterraio ffireta da ibt141,401 ama o art. ida de Códkor da Propriedade Ineinetriak. Da assa peaffleaellio ~rã a»
40 dtaa para o dadtbrieniesséa de pedido. Dviwirite Imre prazo Isedero aprese:~ Imas opeetetam AO NpagtataiebtA
~mar • plane
t,arri,a ~são do ~Po renaelekla
ksoiffird 44 A.0~4s
rtral aquetts que si )e'varrro F
ww..*

-K:rtuu n. 558.35. dc 8-4-1963
i
Térino n.• 586.029. de 8-1-63
Paruná Litnitásia — Texpar
Chafic Leão Fe!ipe
Paraná
Guanabara
Classe 38
Pela distinguir: Aventais, buus, hiu.
abes. boinas, botas, babadouros. casa
tos, coletes, capas, chales. cachecol%
çadcm, chaus,
pé cintas. combinações.
i:Urpinlsos, calças, calções. camisas, caindintrla Brasileira
as, camisolas, cuelas. ceroulas. cal
de senhoras e de crianças, colarinhos,
Classe .23
tiros, casacão, domin6s. echarpes.
rek)ei, galochas, gravatas, gorros, ja- Para distinguir: Fios cl ealgodão, coubenylon, fios plásticos, fios
ctas, luvas, ligas, lenços, leques mo, juta,
ant6s, meias, cintilou, mantas, man, de seda natural e rayon, para tecelao, malhas, paletós, palas, penhoar gem, para bordar, para costura, tricotas, puloveres, ponches, pelerinas gem e para croché: fios. linhas de toda
leia" Pijamas, punhos, robe de especie, %na e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca
bre, sobretudos. suspensórios, 80u.

TU aR

uga
L

tem tailleurs, toucas e vestidos

Terra° n.°‘,586.030, de 8-4-63
Barros, Andrade
Ga, Ltda.

Termo is.° 556.034; de 8-4-1963
Albra — Representações Ltda,
Paraná

Bahia

IL 1111 ÍI
amue 30

Iraremos

Termo a,* 586.035, de 8-44963
São João S.A. Agro-Pecuária,
Comercial e Industrial
Paraná

wow....

banha
chouriso. choco- !
: lates. caramclus. oulhad.x, CataartiO, car - ;
nes, carne de baleia. confeiios, cacán,
cereais, cebolas, creme de leite, creme de
Milho, condimentos, crustáceos, chã, cravo, café, cangica, cimo,. castanhas, cominho, caugiquinha, conservas aliracnticias, doces, dropa, figada, frutas,
tas secas,
secas, frutas em caldas, frutas cristalizadas e frutas compotas, féculas, figo.
fermento, farinhas, fava, farelo, fubá.
gomas para mascar, geleias, goiabada.
gorduras, grão de bico, glaces. glicose.
baunilhas, extrato para doces, extrato
de tomate, ervilhas, enxova, extrato de
carne, flocos, essencias para balas, do-.
ces e alimentos, gelatinas, granulos, barva doce, linguas, linguiças, leite, lombo, leite condensado, leite em p6, legumes, lentilhas, lagosta. mel, marmeladas
mortandelas, manteiga, mostarda, marisco. moluscos, molhos, margarina, massas de tomate, melado, nós-moscada,
óleos comestiveis, ostras, paios, pesse.
gada, peixes, pescada, pickles, patês,
patilhas, pós Para pudins, pralinés, pães,
pimenta, presuntos, polvilho, queijos,
quirera de milho, rações balanteadas.
requeijão, roscas, sagii, salames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremoços„ tirgo, torta, torrões, torradas, tamaras, tapiocas, vinagre e %arque
Têrmo n.° 586.039. de 8-4-1963
Coergs
Coraanhia Progresso do

Sa-e
Classe 41
' Café em grão, torrado e moido
shrdlu.

' Têm ° n.o 586.031, de 8-4-1963
A. Silva Andrade Promoções

Guanabara

Estado do Rio) Grande do Sul
Rio Grande do Sul

'Classe 1
Titulo
Tinmo n.O 5866.036, de 8-4-1963
Einrésa Londrhaense de angenharia
Limitada
Paraná

ELE
-Classe 33
Titulo
Classes: 32 e 33
Titulo
l'ármo n.° 586.032, de 8 -4- 1963
José Azevedo
Sergipe

Têrmo 'n.o 586.037, de 8-4-1963
Jangada Clube
•
Rio Grande d oSal

Jangada Clube

Tèrmo a.° 584.040. de 8-4-1963
Copergs — Companhia Progresso
do Estado do Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Classe 33
Titulo

COPES

Termo n.° 586.038, de 84-1963
Pedro Bruxa
Rio Grande do Sul

Classe 50
Impresso'

01E3 001pj tv

#153131.

Copergs-Coinpadia
Progresso do Estado
no Rio Grande do Sul
Nome. Comercial

Ertauserg e1.1)51.1pil1

ç

••••n •• 4.•n•n•

010109

. Classe 41.
Pára distinguir: AniendOas, araruta,
131ste, avelã, 'amido, ameixas, a.zeites,
4
. açtitèar, azeitonas,' aveia; atum, •amen-'1"
'
Gene 43
alho 'baias “hombOns, biaContos'
rilontpt t'perido e' iriOIdo';
INT?"xnacrai
ba!

Termo
586.042, de 8-4-1963
Brasil Representações e Conta Prólni*

Limitada
Guanabara

Brasil Reiiresentações,
e Conta Própria Ltda.'
Nome Comercial
Têrmo n.o 586.043. de 8-4-1963
Produtos Cosméticos Sereia Limitada
Guanabara

Indústria Brasileira
Clame 411
Para distinguir artigos de toucador,
perfumarias em geral: Abalsem, água
de beleza água fadai, água de lavanda.
água de colónia, arminhas; ígue de quina. água de rosas, água de alfaze•
mas. amônia perfumada, liquida, em pó.

em pedras. para banho. brilhantilas,
bandolinas. batons, cosméticos para •
cabeio. pestanas, celas e bigo3ea.
mayons, cremes pare a pele, carenas,
cheiros en: pastilhas, em tabletes, em

lentilhas, em trociscos e em pilulaa
depilatórios, desodorantes, dissolvente
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
asseadas. extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
pestana, cílios bigodes, fivelas para
1> cabelo, glicerina perfumada para usa
de toucador, grampos 'para o cabeim
para maquilagem lança-perfurnes, lo•
o5es. liquido dentifricioa, em pasta. em
sabão, em creme,. em elixir p4
licitados para ondulação, permanente;

lixas para unhas, laqu& óleos para
cabelo, pasta e pós para dentes, perfu-

mes, petróleo ara uso de toucador,
pastam e pó. para as unhas. on-ponts

para pó de arroz, papéis perfuma"
carminados, com pó de arroz, penteai
pomadas perfumadas para o embe1ez¥4
mento dai cutia. pon - pons, 'pó de
arroz
Termo e.° 584.044, de 8-4-1967
Severo de Almeida
Guanabara

Tèrmo ti.° 586.041. de 8-4-1963
Condo:rani° do "Edificio Alhambra"
Guanabara

L

v4den
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Termo n.° 586.045, de 8-4-1963
- Francisco de Melo Lima Filho
Guanabara
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Termo n.° 586.056, clz 8-4-63
Laboratórios Baldassarri ã. A.
àão Paulo

Teimo n.° 586.050, de 8-4-63
Companhia Fiai Lux, de Fósforos de
$egurança
Guanabara
PRORROGACAO
_
_

PRORROGAÇÃO
^

586.061, de 3-1-63
Vicente João Caram
Guanabara

Miamo_

\

,

Classe 32
Unia revista técnica sôbre calçados
Título n.° 586.046, de 8-4-1963
Manuel Freire da Silva
Guanabara

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes teia
como: Amortecedores, bandeijas de susClasse 3
pensão, burrinhos de freios, anéis de
seguimentos, carburadores, coroas, cabedolana especialidade farmacauttea
da no tratamento das urticárias, ecoe- çotes de motor, bielas, afogadores, diafragmas, distribuidores, filtros, injetores,
mas e nas dennatoses
pisf6es, retentores, eixos de comando
Classe 46
Termo n.5 $86.057, de 8-1-63
de válvulas, caixas de mudanças
Fósforos de segurança
Fábrica de Doces Neusa Ltda.
São Paulo
"..""férano q.° 586.051. de 8-4-63
Termo n° 586.062, de 8-4-63
Baptista Weber Com. e
Weberii
Companhia Fi t Lux, de Fósforos dej
Ind. Limitada
egurança
Guanabara
Guanabara

YR EVO,

Classes: 41, 42 e 43
Artigos da classe
Termo n.° 586.047, de 8-4-1963
(Prorrogação)
Artliur José Gomes Barbosa
Guanabara
'PRORROGACÃR

Classe 4Velas, sabão, cera e similares

Classe 8
Filmes cinematográficos
Termo n.° 586.048, de 8-4-190
Toyama Indústria e Comércio de
Calçados Ltda.
Guanabara

o ZETR-0/
Classe 46
Fósforos de segurange
tempo n.° 586.053. d.e 8-4-63
J. Pereira de Oliveira & Cia. Ltda.
Guanabara

Tármo n.° 586.063, de 8-4-63
"Ceres
Propaganda lada."
Guanabara
Classe 41
Qoaas, balas, bombons, chocolates,
Doces, balas, bombons, chocolate4
drops e caramelos
Trino n.° 586.058. de 8-4-63
Fábrica de Doces Naa. a Ltda.

CERES
Classe 33
Publicidade em geral

'São Paul.)

Ternio n.° 586.064, de 3-4-63
Companhia Calçado Bordallo
Ciumi,lbara

EZFÉ .-dRUZ DE:MALTA

et,

Classe 36
Sandálias

.PROPOGAÇÃO,

Classes: 41, 42 e 43
Titulo

'eérmo n.o 586.049, de 8-4-194
térino n.° 586.054, de 8-4- 3
Companhia Fiat Lux, de Fósforo de
J. Pereira de Oliveira 8 Cia. Ltda,
eguranga
Guanabara
Guanabara
Cl 3Sãe 41
drops e caramelos

eRopizw)aAéa.
PHOSNIOROS

DtStGURAN0
MARCA

FAB R PARANAENS
MANN AN

tOVILE
Glasse 41
Café em grão etc.

BANCO BRASILEIRO

*armo n° 586.055, de 8-4-63
Laboratórios Baldassarri S. A.
São Paulo

DE SÃO PAULO 5, A,

PRORROGAÇA0
classe 46
216aforos ed stguranea

Classe 36
Calçados de sua fabricaçaa.
comércio
Termo n.° 586.065. ie 3-4-63
Hermanny Indústria e Cam;:rcio
S. A.
Su:viAbwa

Co,Orcio

Si

HUHU
INDúSI'REA BRASILEIRA

'CAF É COVILHÃ
Tire%

Nann,
Tino n 586 .060. .le 8-4-63
Arainificio Avilándia S. A. ImportaÇão. Indústria e

Terino n.° 586.052. de 8-4-63
Pereira de Oliveira 8 Oia. Lkda.
Guanabara

Classes: 41 42 e

Wrgio n.' 586.059. de 8-4-63

Banco Brasileiro dr São Paulo S. A.
São PJulo

Classe 3
Urna especiialidade farmacCn
' .da no tratamento d3 orfr:/

Cla,ia 11

SOUSTP.IA BRASILE:á-4k
•
•

k vi.Jr-n

,

•
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Termo n. 0 586 .081, de 8-4-'1963
'rérmo n.° 586 .074, de 8-4-1963
Termo
Termo n." 586 .066, de e -4-63
Paulo Moreira dos Santos e Mwara Levar Brothers, Port Sunlight, Limited I
P. S. Hudson Limited
Ribeiro Ferreira
Ing latem
Inglaterra
Minas Gerais

LUVIL

PAHO

RIN

Classe 46
Classe 40
Velas, Nasforos, sabão comum e deter- Velas. r ósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações gentes. Amido, anil e preparações
para a lavanderia. Artigos e prepara- para a lavanderia. Artigos e preparações para conservar e polir
ções para conservar e polir

INDÚSTRIA BRASILEIRA
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586.089, de 9-4-63
Santa Clara S. A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

SANTA CLARA
Industria Brasileira'
Classe -1
Madeiras em bruto ou parcialmente

Classe 11
preparadas para uso nas indústiaas
Suportes rotativos adaptáveis aos pés
Termo n. 0 586 . 075, de 8-4-1963
Termo n.° 586 . 082, de 8-4-63
de móveis
Termo a.' 586 .090, de 9-4-63
- Levet Brothers, Port Sunlight, Lirnited Minnesota Mining and Manufacturing Barsa — Administração e Patticipações
Termos as. 586.067 e 586.070, de
Inglaterra
Company
Ltda.
8-4-63
Estados Unidos d, América
São Paulo
•
Autoclã Ltda .

ALERT

kUTOCI-A
INDúSTRTA. BRASILEIE A

3M

Classe 10
Classe -16
Mascaras para o rosto para filtração de
Velas. .foros, sabão comum e deterar e contrôle da temne:sstura do ar
gentes. Amido, anil e preparações
para a. lavanderia. A •tigos e preparaClasse 47
Termo n.° 586 .083. de 8-4-63
ções para conservar e polir
Com bustiveis. lubrifica ates e s ulastâncias
Mnmesota Mining and Main: 'acturing
e produtos destinados a ‘1 . -tnivação e
Company
Termo n.° 586 .076, de 8-4-1963
ao aguce Mien to
Estados Unidos da \ tnérica
Leves Brothers. Port Sunlight, Limited
Classe 21
Inglaterra
Veículos e suas partes integrantes
Termo n. 9 586 . 068, de
Wancia J. R,.)711a
Pará

.

CAFÉ
ANAGAENSE
Gàs se 41
-Ça fé
Termo n.° 58 069, de 8-4-196,3
Gonçalo I .' de Lima
Pará

JÂFÉ
COLONIAL'
Classe 41
Café
Têrmo n.° 586.071. de 8-4-1963
Levet Brothers, Port Sunlight, Llmited
Inglaterra

FAN

LIFE

Classe 32
Livros impressos
Termo n. "586.091, ia 9-4-63
Metalúrgica Micron-Arte S. A.
Indústria e Comércio
São P..

ILICRON—ARTE
Industrie. Brasileira

CLIsse 21
Para distinguira Veículos e suas parte*
integrantes: Aros para bicicktas. :mus.
móveis, auto-caminhões, aviões. amor.
teccdores, alavancas c:e câmbio, barco*
breques. braços ara veiculos, bicicletas, carimbos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, camin!,oes,
carros, tratores carros-berços, cm-ros.
tanques. carros-irrigadores, carros, cor.
roçis, carrocerias, chassis. chaas cirClasse 2
culares para veículos, cubos de veiculo*
j Preparados veterinários part•culamente carrinhos para máquinas de escrever,
úteis como antielrniaricos
corrediços, para veiculos, direção, desll.
gadeiras,
estribos. escadas rolantes, eleTênno n." 586.085. de 8-4-63
v ado r e s par. pa,saviros 1- para car.gat
(Prorrogação)
engates para carros, eios cie dire,
Lohtnann C, Cia. Uda,
.1-eios, fronteiras para veiemos quidão•
Guanabara
locomotivas lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto lurgões,
LCIIMANN cçc CIA. LTDA.
manivelas, navios. iinibus. para-choques,
para-lamas. para-brisas. pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleNome comerciai
— tas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles, tiTermo n. o 586.086, de 8-4-1963
rantes para veículos, vagões, velocipeAlumínio do Brasil S.A.
des, varetas de controle do afogador e
São Paulo
acelerador, tróleis, trolcibus, varaes de
carros, toletes para carros

Classe 10
Máscaras facia.s para uso em cirurgia
Classe 46
cirurgia
Velas, Sósforos, sabão comum e deter--- •
gentes. Amido, anil e preparações
.Termo n.' 586 .084, de 8-4-63
Merck El Co, Lua.
para a lavanderia. Attigos e preparaEstados Unidos da Am ,rica
ções para conservar e polir
Termo n.° 586 .077, de 8-4-1963
Leve: Brothers, Port Surilight, Limited
Inglaterra

GAYOL
Classe 46
Velas, sforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações
para a lavanderia. Artigos e preparações para conservar e polir
Termo 11. 0 586 .078, de 8-4-1963
Levet Brothers, Port Sunlight, Limited
Inglaterra

Classe 46
Velas, !1/45sforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações
para a lavanderia. Artigos e preparações para conservar e polir

Classe 46
Velas. %Astros, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações
Termo n.° 586 .079, de 8-4-1963
para a lavanderia. Artigos e preparaLa y er Brothers, Port Sun) ight, Limited
ções para conservar e polir
Inglaterra
Termo n.° 586 .072, de 8-4.1963
Lay er Brothers. Port Sunlight, Litnited
!nolo terra

DELTA

,GLITTO

Classe 46
46sforos, sabão comum e asierVelas,
.
Classe 46
Veles, sforos, sabão Lomum e deter- gen tes . Amido, anil e preparações
gentes. Amido, anil e preparações para a lavanderia. Artigos e preparações para conservar e polir
para a lavanderia. Artigos e preparações para conservar e polir
'Termo n° 586 .080, de 8-4-1963
Levar Brenha rs, Port Sunlight,
Termo n.° 586 .073, de 8-4-1963
Inglaterra
Lovsr Brothers, Port Sunlight, Limited
Inglaterra

GAYAL

ASEPTEX

BARSA
Inct'str ia . Brasileira'

FLAG

TBZ

ALUMIWITO
Industria Brasileira
Classe 38
Papel metálico para encadernação
Termo n.° 586.87. de 8-4-1963
( Prorrogação)
The Coca-Cola Company
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

tew,Goz
Classe 43
Propaganda de um refrigerante
Termo n.° 586.088, de 9-4-63
Madeiras Ivinhema Ltda,
São Paulo

-4 IVINHENA
Classe 46
Classe *
ihddstria Erasileifir
Veles, fósforos, sabão comum e deter- Veias, 365furo5, sabão comum e CI P ter'
gentes. Amido,
Amido, anil e preparações gentes. Amido, anil e preparações
Classe 4
a lavanderia. Artigos e prepare- para a lavana ia. Artigos e prepara- Madeiras em bruto ou parcialmente tireOu' pesa ocesservtir • polltr
Ç45 piira conservar t poêtr
bulhadas para uso nas indéldrias

Termo n.° 586 .093, de 9-4-63
Fvrier

1'

EDDY COMUM
Ind., Brasileira
Classe 36
Artigos de vestuários. roupas feita.,
semi-confeccionadas ou sob medidas
para homens, senhoras e crianças, e
saber: Agasalhos feitos de peles natte
rais ou artificiais, anáguas, aventai%
batas, babadores, blusas. blusões. boi.
nas, bonés, boleros, cominações, case.
cões, capotes, calças, calça-saias, chino.
loa. cintos. cintas, camisas, camisetaa
calções, cartolas, coletes. corpinhos ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros. chao
péus; dolmans; ecbarpes. estolas; Lrda.
mentos; gorro', galochas gravdtatt
guarda-p6; impermeáveis; jaquetas: ien
ços, leques, !eriçaria, ligas, libres hri,
genica: mantas, melas; palas, pzletbs
pantuhs, pijamas. peignoirs, punhal
peitos e peitilhos para camisas, prlerg
nes, polainas, ponchas. pullovert: quti,
monos, quepis; regalos, robe de cilami
bre, roupas de brim para o trabalh
roupas feitas pára crianças, roupões
banho; saias, sapatos, sandálias,
aos. aboliu& surioaa, stee1u, fidekoroi
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suspensórios, soutiens, sobretudos; tra.
les, ternos, toucas, tailleurs, turbantes;
mi formes, uniformes para empregadas;
vestidos; xales
Termo n.° 586 .095, de 9-4-63
Açougue Nossa Senhora Aparecida
Ltda .
São Paulo

NOSSA SENHOR"
APARECIDA
End. Brasileira
Classe 41
Carnes verdes
iênno n 586 .096, de 9-4-63
Eletrônica 2006 Ltd a.
'
São

20916
Ind.. Brasiieir
Classe 8
Pare distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
frigeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos.
baterias, balcões frigoríficos. balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores
campainhas elétricas, chuveiros elétricos coqueteleiras, discos gravados, estufas, enceradeiras, expremedores elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonog..a5vs, fog areizos elétricos, fervedores formas
elétricas, máquinas fotogra ficas, geladeiras, garrafas térmicas, liquidificadorea
elétricos, microfones, refletores, relógios,
regadores automáticos, resistências elétricas, radio conjugado ou não com fono g ralos, panelas elétricas, soquetes,
sorveteiras, sereias de alarme, transformadores, telefones, tennometros, televisores, válvulas, venti ;aclares
•
Termo n.° 586 .097, de 9-443
Turbo — Diesel Comércio de Motores
Ltda.
São Paulo
TURBO—DIESEL

rnd. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 586.098, de 9-4-63
Vlercado de Carnes Assunção Ltda.
São Pa'
ASSUNÇÃC'

Ind.. Brasilet

ri

Classe 41
Carnes verdes

'1'6rmo n.° 586 . 099. de 9-4-63
Indústria de Elásticos Jundiá Lide.,
São

Classe 24
Elásticos
__—
Termo n.° 586 . 100, da, 9-4-63
Retifica Moto Loa/ Ltda.
São Paula
grasFerelren

DIÁRIO OFICIAL (Seção
Urino n.• 586 . 101, de 9-4-63
Impenneabilizadora Mineira Ltda.
São Paulc

MINEIRA
CM. Brasileira

Julho de 1963

Termo n.° 586.112, de 9-4-1963
Produtos QUÏ.211iCOS Feliz-Color Ltda .
São Paulo

Termo n.° 586.122, de 9-4-1963
Indústria de Carroçaria Nladecar Lide,
São Paula

MADECAR
Brasileirá

FELIZ-COLOR

21
Para distinguir: Vek tilos e suas pares
IND. BRASILEIRA
integrantes: Aros para bicicletas, autoTermo n 9 586.102, de 9-4-63
móveis, auto-caminhões, aviões, amorComercial Sonel Ferragens Ltda.
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
Classe
1
São Paulo
bréques,
braços ara veiculos, bicicleSolventes, tintas, esmaltes e vernizes
tas, carrinhos de mão e carretas, camiSONEL
nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
Termo n. o 536.113, de 9-4-1963
Brasiieiri
carros, tratores carros-berços, carrosVv'alter da Silva
Casse 50
tanques, carros-irrigadores, carros, carClasse 32
Impressos
roças, carrocerias, chassis, chaas cirSão Paulo
—
culares para veiculos. cubos de veículos
Termo n.° 586.103, de 9-4-63
carrinhos para máquinas de escrever,
rIcK-u? DO PICA—PAU' corrediços,
Economigaz Indústr,a e Comércio Ltda.
para veículos, direção, desliS'a Paulo
gadeiras, estribos, escadas rolante, eleClasse 32
vadores para passageiros e para carga
ECONOIZGAZ
Programas de rádio e televisão
Braeileiirs
engates para carros, eixos de direção,
Termo n.° 586 .114, de 9-4-1963
.çreios, fronteiras para veículos, guidão,
Classe 50
Termo n.° 586 . 123. de 9-4-1963
locomotivas, lanchas, mOtociclos, molas,
Impressos
Febraço Indústria e Comércio Ltda. motocicletas, motocargas, moto furgões,
São Paulo
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
Trino n." 586.104, de 9-4-63
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Comercial de Artigos Domésticos
OAN
rodas para bicicletas, raios para bicicleReart Ltda.
tas. relraques, radiadores para veículos.
São Paulo
Classe 21
rodas para veículos, selins, incides, tiClasse 50
Freio (parte Integrante do veículo) • rantes para veículos, vagões, velocípeIturessos
des, varetas de controle do afogador e
_
Termo n.° 586 . 115, de 9-4-.1963
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Termo n." 586.105, de 9-4-63
Transeg Ltda .
carros, toletes para carros
Panificadora Evans Ltda.
São Paulo
•n•••Ir
S. .° Patdo
term on." 586 . 123, de 5-4-1963
EVANS
Fabraço Indústria e Comércio Ltda,
TRANSEG LTDA
ind. Brasileira
São Paulo
Nome Comercial
Classe 41
'FEBRACQI
Pães
+ind. rasv. eira
Têm° ti.' 58,6.11r, de 9-4-1963
Brasillider de Auto Motores Ltda.
Termo n.0 586.106, de 9-4-63
e I
São Paulo
José Ferraz. de Arruda Netto
Freio
(parte
integrante
do veiculo),
São Paulo
mecanismo para acoplamento de vetculos ferroviários, orelhas de parada
BRASILIDER DE
para aparelhagem de tração, amortece.
AUTO MOTORES
dores de choques, paracroques, carro,
LTDA.
ônibus. automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de camNome Comercial
bio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buTermo n.° 586 .418, de 9-4-1963
chas, barcos, barros de tração, barra*
Brasillider d eAuto Motores Ltda.
de direção, cabos de veículos, carroceSão Paulo
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
Classe 32
BRASILIDER
engates para veículos. engrenagens, emDesignar jornal, revista, etc.
breagem, feixes de molas. hélices,
Classe 21
Tênno n.° 586 .107, de 9-4-1963
Ias, motociclos, mancais de veiculoa.
Abierom — Comércio e Re.presentaçõea Automóveis, caminhões e suas partes pedais, paralamas, porta laterais. piintegrantes
Limitada
nhões. porta-rodas. parabrisas, paraSão Paulo
choques, pistões, rodas, reboques, tamTêrmo n.° 586.119, de 9-4-1963
bores de freios, vare tas de veieulos,
ABICROM
Ibrametal
Indústria Brasileira de bicicletas, motocidttas, retentores, aros
Ind. Brasilein
A,rtr f. tu s Se Metal Lida.
para bicicletas, lia-aços para veículos.
se() Paula
i
crapas circulares para veículos, cuba
de veiculas, dc:Algadeiras. fronteiras
Artigos da classe
IBRASETAL
para veículos, metocielo. manivelas.
li
Têrmo n.° 586.108, de 9-4-1963
para-lamas, varetas de :antrole
Ferra gens,
alta:, e peqi renas
Fiação de Linho e Ramir S
afogador e acelerador
arte ;: j, to s ch- metal
São Paulo
—
Termo n." 586.121, de 9-4-1961
FIBRANA
Termo n.° 586.120, de 9-4-1963
Comércio de Artigos de Barrais:
"Nercitex" — Indústria e Comérido de
Ind.. Bra.sileir
"J. II. - Lida.
Resíduos
Tev
teis
Lida.
Classe 22
São P.Iti1J
S
P.
Artigos da classe
Classe 50

Impressos

Trinos as. 586.109 et 586.111, de
9-4-1963
Fiação de Linho e Ramir S.A.
São Paulo

F IBROLIN4
Ind. Brasileira
C.1. n :,, C 23
Artigos da classt

Classe 22
Artigos da

Classe R)
imarssios

]19)

classe

Classe 23
Artiaos da classs

VERCITS1
C.
e caucOS re,a3u33
tea tais
Têrtno n. o 586.121.. de 9-4-1963
Alfredo S. GH Áaro Cri,
&
Ltda.

DROGA D' OURO DE
LOGI -1.AS CRUZES
5 e 48

Tirai

J.0

W. BRAS:LERA
Cl; -.,e ir)

1,
rt..i1Jtas
Ira para
borracha, arte i.1!.:15 d , l'ele1.1 1.0S, artefatos ',-.:orra...11; não incluídos elo ont..as CLIASCS: Acracias, argolas, amortecedores, as.-sentos para cadeiras, borrachr, s para aros, batentes de
cofre, buchas de estabiliza:1ot. buchas,
buchas de, ietnelo. batente de porta,
batente de chassis, bicos pema tueacadtiel

Para distinguir:
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raa, braçadeiras, boaats, bases para te..
lafonea, borrachas para carrinhos IndusViela, borracha para amortecedores,
aloiras de borracha para Mem, coehlm
motor, câmaras de ar, chupetas, cormassiços de borracha, cabos para
fprrementee, chuveiros, calços de boracaba, chapas e centros de mesa, coedus de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borraaba para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupidelras,
41scos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichas, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guanições para velculos,
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, prateores para para-lamas, piotetóres de
para-choques, pedal do acelei . ador, pedal de partida, paras para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
qmssiças, rodízios, revastimentos de
borracha, rodas de borracha para mó
reis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas dodal de breque, e desembraio e isolador, suportes, senilpneumáticos, suportes de câmbio. santta de partida, saltos, solas e solados
t borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefó4.1cos, travadores da porta, tigejas, tubos,
tampas de borracha para conta-gotas,
, tinas de borracha para elaboraçào de
substâncias quImicas
Ponto n.° 586.125, de 9-4-1963
- Maxim° Naja:A
Stio Paulo

4l3SOR-DRIN
IND. 'BRASILEIRA
Classe 2 Inaeticidas, herbicidas. nematicidas e
fungicidas
Termo n.° 586.126, de 9-4-1963
Terraplanagem e
• Geotarpa
Pavimentações Ltda
São Paulo

SEOTERPA
1NU.

BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Mateiials para construções e decorações: Argamassas, argila. areia, azulejos. batentes, balaustres.
blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas: cimento, cal, cré.
altapas 'isolantes, caibros, caixilhos, ao.

lanas, chapas para coberturas, caixas
d'água. caixas de descarga, para lixo,
• edificações prernoldadas, estuque. caiu!.
.s& de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso. grades. ja-

•

nelas. estruturas metálicas onra constrti.
cõo s , lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas de junção, lajes lageotas
material isolante contra frio e ealot.
CaardiliaS, massas para revestimentos de
paredes madeiras para construções mospicos. produtos de base asfáltico, 'orodor ss Para totimar Una: meabilizantes
a sargamassas de cimenta e cal hidrátt.
lica, padregullio. pr Aulas beturninosoa
in o nteabilizaates liunidos cri sob autras formas para revest:meatos e lotes
usos nas construções, .per t'anas, placas

paca pavimentaçào, peças?Jrnamentais

de c.knento ou gesso para tetos e pare,des, papel para forrar casas, massas
ana- ruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilaçào,
tanques de cimento, viga& vigamentos.
vitrõs, venezianas
Tármo n.° 586.127, de 9-4-1963
Domingos Crenitte
São Paulo
LUNDO PODEROSO
illTDRUSTRLI LRASIDEIRá

Classe 50
Impressos em , geral, impressos em "silkscreen“, serviços gráficos, litografia,
fotohtografia, flâmulas, cartazes, folhinhas, calendários, cartões de "Boas
Festas", rótulos, pintura fundida em ara
figos de porcelana, louça, etc. Impressos e mlenços, toalhas, tec.idos em geral,
impressos em artefatos de matéria plástica, em artefatos de couro, pano couro, em artefatos de madeira e em artefatos de metais em gerai, capas de revistas e -capas para álbuns de.
fotografias

Térmo n. o 586.129, de 9-4-1963
Equipamentos Metálicos Rair Ltda.
São Paulo

RAI R

.nd. Bras1ieix-4

Térzno n.° 586.135, de 9-4-1983
Ionitnar Roupas Ltda,
São Paulo

JONI
índ. Braffleira
Classe 36
'Para distinguir: Artigos de vestuárioa
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, álpercatas, anáguas,. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, thaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, 'gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, parneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, stolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes .e vestidos
Tértno n.° 586 .136, de 9-4-1961
ConSecções Jo
São Paulo
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Vamo a.° 586.139, .de 9-4-1961
Plocal Engenharia Ltda.
São Pau'

•

PLOC4
Ind. brasileà.ra
L.LINse 16
Para distinguir materiais para ,construs
C.I.es e decorações: Argila, areia, ba
tentes, balaustres, calhas, cimento, cal
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha
pas paa cobertiiras, edificações premol
dadas, estuque, estacas, esquadrias, for
ros, gesso, frisos, grades, !anelas, 4me
las de metal ladrilhos, lambris, luvas d.
junção, laje, lajeotas, madeiras par.
construções, material contra frio e calos
mosaicos, produtos de base asfálticc
produtos para tornar impertneabilizante.
as argamassas de cimento e cal hidráu
lica, pedregulho, placas para pavio:nen
tação, peças ornamentais de cimento o,
gesso para tetos e paredes, parquete,
portas, portões, pisos, papel pára forra
casas, soleiras 'para portas, tijolos, tubo
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven
tilação, vigamentos, venezianas e

vitrós

Termo n.s 586.140, de 9-4-1963
Kiroplast Indústria de Artefatos de
Plásticos Ltda.
São Paulo

RIROPLAST
Ind.
Brasileira

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria
plástico e de nylon: Recipientes fabriJO
w 'Remo n°586.130, de 9-4-1963
cados de cnaterial plástico, revestiam.
AM ° A. Jahjah
tos confeccionados de substâncias tsn
São Paulo
mais e vegetais: Argolas, açucareiro!,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários annações para óculos, bules, bandejas
ÇONFECÇOES
e roupas feitas em geral: Agasalhos, bases para telefones, baldes, bacias, hol
INDOA
aventais,
alpercatas, anáguas, blusas, sas, caixas, carteiras, chapas, cabra'
Cla gefa: 12, 22. 23 24, 30, 33, 34, 35, botas; botinas,
blusões, boinas, baba- pira ferramentas e utansílios pruzetas
37 e 50
douros, bons.s, capacetes, cartolas, cara- aaixas para acondicionamento de as
mentos, caixas de material ir l ást1co par
Titulo
PUças, casacão,', coletes, capas, chales, baterias, coadores, copos, canecas, ex.
cachecols, calçados, chaéups, cintos, lheres, conchas, cestas para pão cest
nono n. 586.131, de 9-4-1963
cintas, combinações, corpinhos, calças uhas, capas para álbuns e para livras
João Torres
de senhoras e de crianças, calções, cal- cálices, cestos, castiçais nua vela.
São Paulo
ças, camisas, camisolas, camisetas, caixas para guarda de objetos. cartt.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro3, chos, coclores para chá, descanso par,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- pratos, copos e copinhos de pláati,
pes, fantasias, fardas para militares, co- paar sorvetes, caixinhas de plástic•
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- para sorvetes, colherinhas, pastalas
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques, garfinhos de plástico para sorvetes, fos Classe ' 50
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias, minhas de plástico_ para sorvetes. discr,
Transportes em geral
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, pa- de mesa, estojos, estojos ova óculo.
Tértao n.° 586.132. de 9-4-1963
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas, embalagens de material plásttao. emba
Abilio A. Jahjah
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu- lagens de material plástico para sorve
São Paulo
nhos, perneiras, quimonos, regalos, tes, estojos para objetos, espumas c' •
robe de chambre, roupão, sobretudos, nylon, esteiras, enfeites para autora,'
INSINUANTE
suspensórios, saídas de banho, sandálias veia, massas anu-ruídos, scoadores
VAGAZI NE
sweaters. shorts sungas, atoles, sou- pratos, funis, formas para doces. fit. •
tiens, slacks, talar, toucas, turbantes, iSolantes, filmes, fios de celulose, fechra
para bolsas, facas, guarnições. guarn,.
ternos, uniformes e vestidos
Ciasoes: 12, 22, 23, 24, 30, 33, 34, 35,
ções para chupetas e mamadeiras, qua•
37 e 50
Tétano n.0 586.137, de 9-4-1963
nições para porta-blocos, guarniçõ •
Titulo
Rigor Magazine Ltda.
para liquidificadores e para batedeiral
São Pauto
de frutas e legumes, guarnições de maTermo ni 586.133, de 9-4-1963
terial plástico para utensílios e objeto
Formasa Indústria de Formas S.A.
guarnições para bolsas, garfos galeria
RIGOR
São Paulo
para cortinas. jarros, laminados piá,
Ind.
ticos, lancheiras, manteguelras,
ofinóis, prendedores de roupas. puxa& .
•
Classe 50
res para móveis, pires. pratos. palitei
ros, pás de cosinha, pedras pomes artiImpressos
Classe 26
fiçiais. porta-pão, pulseiras para rek5
glos, protetores para documentos, puTermo n.° 586.138, de 9 - 4 - 1963
Formas para calçados
xadores de água para use doméstico,
Mytex Comst rcio de Tecidos Ltda.
porta-copos, porta-níqueis, porta-no
' tas.
Termo n.° 58.6.134, de 9-4-1963
São Paulo
porta-documentos, placas, rebites, rodi.
..
jonimar Poupas Ltda.
abas, recipientes, suportes, suportes, para
São Pai ilo
LIYTEX
para ladrilhos e adesivos para azulejos
Ind. Bra-sileii.o.
Classe 11
Ferragens e dobradiças

Ind. Brasileira.

oraelleirai

POHMASA
Ind. Brasileirca

JONIVIAR
ROUPAS IRA

Noma Comercial

Brasileli.q

Cla s se 50
Impressos

anéis, carretéis para tecelagem e guar.
nições de material plástico rara itidàs
tria textil, colas usadas nas inclitstOss

g uardanapos. saleiros, tubos. tigajne
tubos para ampolas, til bos pape aeda,

DIÁRIO OFICIAL (Seçãli

2314 tegUnda-feira 1
• agá, taávesans, tipos de material piás• tico. aacolaa, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, xi.
teias, colas a frio e colas uão incluídos
ens. outras classes, para borracha, para
hortuenes, para rnarcineiros, para sapa
fteiroi, para vidros, pasta adesiva para
a correias, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, ma dis:o.
em pasta para atar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos Para tacos, adesivos
de calçados
Termo n.° 586.141, de 9-4-1963
Wall/1 para Construção Titular-Jada.
São Paulo

TITULAR
Ind.. Brasileira •
C.Lisse 16
Para distinguir: Material para construdecoração: argamassas, a gila.
ção
'areia. 'azulejos, batentes, balaustres blocos de cimento, blocos' para pavimenta
çãO, .calhas. cimento: cal. cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos. colunas,
,chaPas para coberturas caixas dava.
caixas de descarga oara lixos editi,açõeS premoldadas. estuque, envasa° de
baseliasfáltico. estacas, esquadrias forros; frisos,- gesso, grades, janelas, estru,'de , junção, !ages, lageotas, maaerial iscmelas de metal. ladrilhos. lambris, luvas
lante çontra frio e calor, manahas, mas.
as Rara 'revesticacntos de, paredes, madeiras para construção, mosaicas aro.
OlVtiS, ímans permanentes para tã.
dutos d base , asfaltico, produtos para
turas metálicas para construções, iatornar imperrereabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos impermeabilia
zantes, líquidos -ou sob outras formas
, para revestimentos e outros usos nas
"construções. persianas placas para pavimentação, peças ornamentais cimera° ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antl.
.ruidos para uso nas conso-uções. par.
Trates. portas, portões, pisos, soleiras
' para portas. tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de concrta, tubos de
venttilaçáo. tanques. tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrôs. venezianas •

Tirmo n.• 586.144, de 9-4-1963
Sita] Eletrônica Ltda.
São Paulo

RED ?AVE
!Ind. Brasileira'
Classe à
Aparelhos, instrumentos e utcnsili..),
Àcos, químicos, óticos, náuticos, eletrotécnicos. de pesagema;de sinalização,
de contrõle e fotográficos; instrumentas
de medição; aparelhos para a telegrafia e a telefonia com ou sem fio, contadores elétricos; aparelhos de aerificação e de contrôle das fulnaças: aparelhos de iluminação, eletrouna-s. para. raios, alarmes de policia e de incêndio;
tele-indicadores; campainhas: instalações
' e de condutores para linhas elétricas.
cabos, contatos, resistências, curta-eiscultos. interruptores. fusívais, quadros
de distribuição e de contagem. 'sie/uni tos para acumuladores. acumuladores
aparelhos elétricos para eis da teatro;
aparelhos de projeção: :ainaanas de
' descarga, jampadas ampuricdaras e
Imparias de retit cação, :anp idas de
liamaasaencia
.
_
;45. de 9-4-1963
.
Metalú. a.ca Blits Ltda.
São Paulo

BLITS
Indi Brasileira
yasse 5

Aço em bruto, aço preparado.' aço doce.
aço para tipos, aço fundido, aço parclalmente trabalhado, aço polido. ate
refinado, bronze, bronze cai bruto arames. lisos e tarpados, bronze de man-•
ganes, bronze em pó. em barra, chumbo'
em bruto ou parcialmente preparado,
cc,balto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado. cou.
raças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro brato ou parcialmente
trabalhado ferro em .1sarra. em chapa,
fundido, maleável. manganés, gusa, velho, gusa. temperado, maleável, lámiminas para fechaduras. funis, furadores.
latão em vergalhões, alumiam o alpaca.
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas. magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, niquel, ouro
Termo n.° 586.142, de 9-4-1963
páldio, papel estanho, platina poeira
Scutoriboni Móveis e Decorações Ltda.
de zinco, prata. solda, tungsténio.
São Paulo
zinco corrugado. zinco liso e
, em fõlha

SCITIORIBONZ
Ind. brasile).ra
Classe 40

T ermo n.° 586.146, de 9-4-1963
Guido Edgard Koetz
São Paulo
GifiART
- Ind. dra áil eira

Acolchoados para camas e para mó
Classe 8
vais. almofadas, aparadores. armários,
balcões para venda, para móveis e -Baterias, faróis, fusíveis, parabrisas, luberços, biombos, cabides, cadeiras, ca- zes traztaa as para -veículos, lanternas,
mas, canapés. catres, colchões, colchões mostradores, lâmpadas, limpadores de
parabrisas e válvulas
de molas, cómodas, conversadeiras, coxins. divãns, enxergões, escabelos, esTermo
n.° 586.147, de 9-4-196 3
tantes, gabinetes de telefone, guarda• Cartonagem Bom Sucesso Ltda.
cómoda, guarda-roupa, meses, mobilias
São Paulo
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
BOM SUCESSO
sofás-cama estofados
- Ind.. Brasileira
Ttemo n.° 586.143, de 9-4-1963
becorações Lírio Ltda.
•
Stío
•••

•

Maio

Xnd..14ralslitati's,
•
-

Classe 38
Aros para guardanapos ce papel
• aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratam e autógrafos, balões (exceio para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
• blocos pua anotações; bobinas brochu. vai aio impressas, cadernos de escrever, capas para documentos. Gandras,'
• ,papel
ottpankss de papei, .
t Menu de:, pard4o, eiodasipeies, ceder-

JUlho

de 1963

nos, caixas de cartão, caixas para pa-1
Termo yfr° 586.152, de 9-1-1963
pelaria. cartões de visitas, carlões co-1
Cm fé Rose Ltda.
merciias, cartões índices, confeti, carSão Paulo
tolina, cadernos 'de papel melimetrado
e em branco para desenho. cadernos 1
escolares, cartões em branco. cartuchos! NOffiffille••n•n10.001~.00‘.
de cartolina, chapas planográfIcas,
dermos de lembranças, carretes de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas.
IND. BRASILEIRA
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais. livros de !
contabilidade; Mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papelinhos, papeis de estanho e de alumínio.
Classe 41
papéis sem impressão. papéis em branco Pães, bolos; biscoitos, rosca., sanaata
para impressão. papéis fantasia, menos
ches, empadas, pastéis, tortas e café
para forrar paredes, atml almaço cem
ou sem pauta, papel crepom papel de
Termo n.° 586.153. de 9-4-63 1seda, papel impermeável, papel em bo- ABF — Corte e Prensagem de Chapas
bina para impressão, pari'! encerado.
Ltda.
papel higiênico, papel impermeável
São Paulo
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho imparmeabilizado
papel para encadernar, passei• para es.
craves, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, roIND. BRASILEIRA
setas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel. t
Mia
serpentinas: tubos postais de • cartão,
tubetes de papel
Classe 5
Têrmo n.° 586.148, de 9-4-1963
Old-Vic Inchlstt ia e Comércio de Peças Aço mu bruto, aço preparado, aço cl.]ce,
aço para tipos e Para molas aço inse Acessórios para Autos Ltda.
trumental e rápido, aço fundido. aço
São Paulo
parcialmente trabalhado, bronze, mau4
OLD—V1O
ganes, bronze em pó, bronze em barra,
Ind. Brasileira
em fio, chapas de metal, chumbo mn
bruto, ou parcialmente trabalhado, co-'
Classe 21
bre
em bruto ou paia lalmente trabaAlavancas de freio, amortecedores, anteparos, barras de eixo, barras de freio, lhado, couraças. eletrodos, estaralio era
braçadeira sde mola, braçadeiras de bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
eixo, capotas, carrocerias, freios, molas em barra é em chapa, ferro fundidd,
(coo maleávea terr °maganas,. guia
. e paralamas
em bruto ou aarcialment et-abalhado,
CUZa temperado. gaza maleávat, Linda
Terno na, 556.149, de 9-4-1963
na. ris metal, lata em fõlhae latão anil
Cuido Edgard Koetz
folhas e• em chapas, latão em verga.
Saio Paulo
iliões, ligas m-tálicas, limalhas muni/.
ao mangans, metais não trzlalhados
ou parcialmenr,s trabalhados, metais em
INMEHTA
massa, metais estampados, metais par4
COLERCIO
soldas, níquel, curo, paladio, papel de
APARELHOS
catai ho, platina, poeira de zinco, praELETRONICOS
ta, sucata, sodas, ligas para soldar,
barras para soldar, zinco corrugadca.
• Classe 8
tungsteitio e zinco liso em fõlhas,
Titulo
Termo n.° 586.154, de 9-4-63
Termo n.° 586.150, de 9-4-1963
Celio Ramal!,
Indústria Agro Comercial Cassava S.A.
Santa Catarina

ROSE

fA

B F

CELIO
IND,BRASILEIIA
Classe 36
Roupas em geral

•

IND. BRASILEIRA

Térmo n.° 586.156, de 9-4-63
Companhia Operadora e Admi

Onaa

nistradora de Silos e Armazena
Classe 41
Féculas e farinhas alimenticias em
geral
Termo a.° 586.151, de 9-4-1963
TriangUlo Representações Ltda.
São Paulo

WRIANGUIJQ
• I,n44 brasileira
•

(lasse 50
impreseoa .

•

São Paulo
ÇUAS

Ind. Brasileir&
Classe 50
Artigos da classe
Ténno a.° '586.157, de 9-4-63
Limbo indústria Eletrônica Ltda,a
,• São, Paulo
Classe 8 • •
•,,
• Artigoa da ela‘ãe • •

•

k
&tgunda-feira 1

DIÁRIO OFICIAL

_

Termo n.9 586.158, de 9-4-63

'Uso:1aye:1i e Confecções Princesa4taa.
Santa Catarina
PRI NCES,a.

Tareio na 586.165, de 9-443
•
Ro:And 1 laertel
Santa Catarina

ÇASA DAS

Ind. Brasileira
Classe 36

rara distinguir: Artigos de vestuário'
h roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
oat, botinas, blusões, boinas, baba.
res, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão coletes, capas, chatas,
eachecols, calcados, chapéus, cintos.
cimas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cala. camisas. camisolas, camisetas, cueca&. ceroulas. colarinhos, cueiros: saias,
casacos. chinelos, dominas, echarpes;
fantasias, fardas para militares, co'egle(a. fraldas, galochas, gravatas, gorios, bagos ae liugerle, ¡ali/atas: laquear
luvas ligas, lenços, mantéis, meias,
maass. (anotas, mandrio, rn ,nedhas; paleoa& palas, pennoar, pulover, pelerinas,
penas. poaches, polainas, pijamas: pu6hos. perneiras. Ti...nonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensarlos, saldas de banho, sandáliaa,
samaters. shorts. sungas, stolas, soutiens. vacas, taier, toucas, turbantes;
temos, unifurmes e vestidos

ti

laarmo n 9 586.160, de 9-4-63
13. A. kleanho Cruzeiro Indastria a
Comércio
Santa Catarina

%. Moinho Cruuttu
:••
COM PM(

Nome comercial,
termo n.° 586.161, de 9-4-63
4. A. Moinho Cruzeiro Indústria e
Coméiato
Santa Catarina

GRUZEIRQ
Ind. brasileira
Classe 41
traaa.das e farinhas alimentícias mu geral.
qualquar tipo de embalagem ou a
granel
"tarai° n.9 586.162, de 9-4-13
Amando Sehmitt 8 Cia. Ltda.
Santa Catarina
ARMI NDO SCHMITT

& CIA. iirm
Nome comercial

'ramo n.° 586.163, de 9-443
M moei H. Coelho_ 45 filhos
Santa Catarina

SIO PEDRO
Brasilei>.

Ind.

Classes: 17 e 40
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 586.166, de 9-4-63
Irtnaos Hubsch
Santa Catarina

(Se0o III)

nas, acendedores de cigarro, feratostatos, velocímetros, odómetros, amperímetros, látnpadas, soquetes, fusíveis, tomadas, botões, pisca-pisca lâmpadas.
~adores do para-brisa, businas, datamos, induzidos, reguladores de vdtagem, ralés
Tatuo n.° 586.174, de 9-4-63
Metalúrgica Riosulense S. A,
• Santa Catarina

tRIOSULENS'E s'

IND. BRASILEIRA
Nome comercial
Tann° n.9 586.167, de 9-4-63
Irmãos Hubsch
Santa Catarina

auBsçija

Ind. Brasileira
Classe 21
Bicicletas, motocicletas, motonetas, Cidcima e suas partes integrantes, selins,
guidons, pedaiu, catracas, quadros com.
pastas, freios, contra-pedal, freio manual; aros, raJos, para-lamas, portabagagens, correntes de fração
Tarmo n.° 586.168, de 9-4-63
Fecularla aSão Jorge S. A. Agricultura
Indústria e Comércio

InSu.nrEeira
Classe 41
Faculas e farinhas alimentícias
geral
Tértno a' 586,169, de 9-4-63
r audição Estrela Ltda.
Santa Catarina

ESTRELA

'r-no n.9 586.164, de 9-4-63
Padaaaras Pelotense de Maaelras Ipetua
Ltda,
Santa Cat.:nina

PBrasileira
&

Ind..

Classe 4
alar), em bruto ou parcial:aerize piaiabai is. em toras, etn lâminas. atit
rtoma em vigas, em sarrafos e ea(tbros.
3arta4as 0.41 a0eitladaS

Térmo n.° 586.183, de 9-4-63
Tecnotubo
Indústria de Peças
Tubulares Ltda.
São Paulo

,TECNOTUBO
IND. BRASILEIRA'

,

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes exceto motoresn automóveis, caminhões,
caminhonetes, utilitários, reboques, motonetas, motocicletas, bicicletas, aviões,
navios, helicópteros, ascensores (elevadores)
Têrtno st.° 586.185, de 9-4-63
Comércio e Exportação de Madeiras
Schmitt 6 Filhos Ltda.
•
Santa Catarina
ja......._;_
;s
ode e Farar stia____tei
as it .
Idailt & Nifist ?ifir.
Nome comercial
Têrmo n.9586.180. de 9-4-63
Madeiras Beneficiadas S. A.
Santa Catarina
1

"MABESA"
Ind. Brasileira.

Ciasse 16
Portas, janelas, tacos, assoamos, forros, venezianas, persianas, esquadrias
para construções
•
Termo n.° 586.181, de 9-4-63
Alberto Ozorio Medrado Aguiar e
Paulo Roberto de Castro Paria
São Paulo

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doc,
aço para tipos, aço fundido, aço pa,
cialmente trabalhado, aço polido,
refinado, bronze, bronze em bruto, ara
mes lisos e farpados, bronze de man
ganes, bronze em pó, em barra, chumba
em bruto ou parclahnente preparado
cobalto em bruto ou parcialmente trz
balhado, cimento metálico, cobre eu
bruto ou parcialmente trabalhado, coa
raças, estanho em bruto ou parcialment
trabalhado, ferro bruto ou parcialmena
trabalhado, ferro em barra, em chapa
fundido, maleável, manganès. gusa, yr
lho, gusa, temperado, maleável, lana
minas para fechaduras, funis. furadora:
latão em vergalhões, alumínio alpaca
ligas metálicas, metais em massa, as
tampados, para soldas, para ligas, lima
lhas, magnésio, metais não trabalhado.,
ou parcamente trablhados, niquel. °Lm
páldio, papel estanho, platina. poeira
de zinco, prata, solda, tungsténto,
zinco corrugado. zinco liso e
Térmo n.° 586.185, da 9-4-63
.
"Diapel" Distribuidora de Aparas de
Papel Ltda.
São Paulo

DIAPEL
IND. BRASILEIRA

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (cm branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exato para brinquedos), -blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas. cadernos de escrever, capas para documentos carteiro.
0 .
papel ou papelão„ cápsulas de papel.
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões coINDUSTRIA BRASILEtRA.
marchas, cartões índices, confeti, carINDUSTRIA BRASILEIRA
I
Classe 5
tolina, cadernos de papel melitnetrado
Metais em bruto ou parcialmente pree em branco para desenho, cadernos
parados usados nas indústrias
, colares, cartões em branco, cartuchos
e cartolina, chapas planograficas. caTérmo n.° 586.170, de 9-4-63
dernos de lembranças, carretéis de paClasse 50
Irmãos Perrari Ltda.
Publicidade por conta de terceiros. co- elão, envelopes, envalucros para chttSanta Catarina
mércio de artigos ou ;Mercadorias %La utos de papel, encadernaçao de papel
se destinem a brindes de propaganda, u papelão, etiquetas, falhas Indicai.
(ilhas de celulose, guardanapos, livras
e promoção em gera:
Irmãos Ferrari Ltda.
ião Impressos, livros fIscais, livros ele
Termo n.° 586.182, de 9-4-63
contabilidade; mata-bota-ao; oraamentoa
Sopedra Materiais de Construção Tabela
e papel transparente; pratos. papesNome comerciai
São Paulo
1 lios, papéis de estanho e de alumínio.
'Rano na. 586.172, de 9-4-63
papéis sem impressão, papéis em branco
-Eletro Oficina Riosul Ltda.
ara impreasão, papéis fantasia, menos
•
Senta Catarina
para forrar paredes, apel almaço c aja
u sem pauta, papel canon, papel
JTRO OFICINA
%ND BRASILEIRA
1 da, papel impermeável, papel em
I na para Impressa°, jaapel encerad4,
_9(102.25....LTDA.
papel Isiggnazo, papal latperineáWl
ara copiar. papel pare desaalhos.
.I
•
Classe 4
Nome coniercial
,
i I para embrulho hnperiateabilizt4
Pedras
I apel para encadernar, papel para (taa
;raça° ria 586.173, de
cravar, papel ora iznpriair, papel
Termo n. 9 586.184, de 9-4-64
Unto Oficina Riosul Ltd,
refina para marulhos, papal Ge "
Gráfica
Lins
Ltda.
Santa °Marina
papel celulose, papal cla Itnho, pa
São Paaae
VSUL.
absorvente, papel para' erniartílitar
Ind. Brasileira
beco. papelão, raàsUntea deapfel.
p
gekellS de papel, ralianas
i
Classe S
'de papel trilar:parente, saaos e papel,
Classe 53
Batarias, acumuladores, coadrusadares.
'
lerpaadinam tubos' aoaaála de cartão.
1"
.
'"Imareasas Lao geral
rádios, platinados, antenas, velas, bubt-"tu/a:asa ate '1).44 .

_

• BIG - BEN

SOPEORA

Claase
Garrocerias, carroças e reaoques
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• ,Termo n.° 586.187, de 9-4-63
. Conterei° de Canetas Pri Ltda.
São Paulo
PPT Jeataa °gama .

Ird.B raSi1eirE

Classe 17
Canetas e lápis em geral
Tenni° n.°•586.188, de 9-4-63
Copas Irca Ltda.
São Paulo

41.

1. R C
.Ind. BraBileirar

raças, estanho em bruto ou pataialmenee
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro ern• barra, eia chapa,
fumando, maleável. manganês, gusa, ve'aio, gusa. temperado, maleável, Meaiminas para fechaduras. funis, furadores,
latão em vergalhões, alumínio alpaca,
ligas metálicas. metais em massa, estampados, para soldas. para ligas, limalhas. magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
páldio, papel estanho, platina,, poeira
de zinco. prata, solda, tungstênio, •
zinco corrugado, zinco liso e
em fólha

Classe 40
11;Olcboados para camas e para móalmofadas, aparadores, armário&
vela, almofadas,
balcões para venda, para móveis e
ços, biombos, da-bides, cadeiras, ca.
. canapés. catres, colchões, colchões
. aI5anolas, cómodas, conversadeiras, codivãns, enxergões. escabelos, ess, gabinetes de telefone, guardaoda, guarda-roupa. mesas, mobilias
sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás •
sofás-cama estofados

.
Fe

Termo n.• 586.189, de 9-4-63
Fundição H. T. C. Ltda.
São Paulo
,
H.T.C•

.1

'

Ind. Brasileira

Classe 5
Ji.co e carbono e a venadio. aço beasespar, aço bruto e corrugado, aço doce
dlaa chapas e vergalhões. aço elétrico.
n) de vergalhões, oitavados, aço extra
ce fundido, aço laminado, aço niquel,
. tgo polido, aço em chapas e em !.(51has,
as de aço. ligas de *kat:lido, atualamas de metais, metal antifricçáo, an*nio, metal baSit, bronze em varfero. chapas cie zinco, chapas estaadas. chapas pretas, metais para chuOlmeiras, chumbos min bruto, em banas.
,t
ia bastões e eca lençol. ligas de chulacobre em barra, em chapas e em
thas, ferro, espelho, ferro estanho,
em fOlha ou não. estanho em MI* em
merguilhase em papel laminado, liga.
41e estanho ferro a carbono, ferro em
barras, chapas em vergalhões e em (8t, ferro fundido em bruto e em chagalvanizadas ou não, ferro gula.
m laminado. Ligas de 'ferro. $erro
pamganes. ferro maleável, tólhas de
gandras, lisas ou não. metal para ,Iundiçao de tipos. latão, latão em fóthas,
em chapas, em vergalhara ligas de
metais metais em barras, em chapas,
em falhas e em masas. metais forjados.
metais estampados, níquel. solda COmolibdeno. tungstênio, zinco,
corrugado liso, em chapas em
Rilhas e ligas de zinco

Io

1ç

rum,

zin-

co

• Termo n' 586.190, de 9-463
RepteEdem Indústria i ComácIo
sentaV•:::s Ltda.
Szo Paulo
EDEM

tnd. Brastietral
6asse 5

•
Aço em bruto. a,,,C1 'preparado. aço doce,
aço para tipos, aço . fundido, aço par-,
Malmente- Vabalhado. aço polido, aço
refinado, bronze. bronze em bruto. arames lisos. e . farpados. bronze de fruis,
ganke; bronze. em pó, em bari‘a‘i chumbo
4frn bruto ou parcialmente preparado,
&alto em lirtità ou' parcialmente tralhado,' • • cimento -1 metálico, cobre e
O DR

Termo n.9 586.191, de 9-4-63
,,Brazcot Limitada
São Paulo

BR A.ZCOT

Termo n.° 586.192, de 9-4-63
Brazcot Limitada
São Paulo

'EIRAZCOT:

e.• 586.203, de 9-434

to Paulo

.rND. BRASILEIRA

Oleese 33
Titulo de estabelecnnente

Classe 36
Calçados'.

I

Termo n.° 586.198, de 9-4-6.3'
joão Machado
Santa Catarina

Tèrmo na.' 586.201, de
' Quirniea 'Industrial Detroit
•
São Paulo
-- §U PER

Limite"i
l"

REDUTO7.x4

Zndustrla

DANGIA

Braellet
-1-

Classe 46
Detergente para usinas de açlleet

IND. BRASILEIRA

Classe 36
' Calçados

Nome comercial

1983

PEREIRA

"

LIMITADAt.

Julho de

- _
Termo n.9 586.197, de 9-4-61 Santos Marcelino Pereira.
Senta Catarina
...A

Termo n.° 586.199, de 9-4-63
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Guanabara

DIELDROL

Térmo n.° 586.205, de 9-4-63
Indústria e Comércio de Biscoitos E
nolashas Humaitit i.t4s.
São Paulo

IRERi

Indastrie Bresiletre

Classe 41
Classe 2
. Biscoitos e 'bolachas
Preparações usadas na agricultura e na
INDUSTRIA BRASILEIRA
horticultura; inseticidas, .larvicIdas
termo g.• 586.206, de 9-4-e
fungicidas
Retaltee — Retaalho de Tecidos
—Sao Paulo
Clasae 2
Termo n." 586.200, de 9-4-63
Auto Posto Boaçava Leda
121ETALl'EX
Substancias e preparações' químicas
São Paulo _
•
usadas na agricultura. à saber: adubos.
adubos artificiais para o solo. álcalis
Classe 23
Peca distinguir: Tecidos em gerei,
para fins agrícolas. bactericidas, ceras
tidos para confecções em gered
para enxertos. cianamide de • calda
tapeçarias e para artigos de cama E
como adubo para o solo, defumarfores,
Industrio Brasileira
mesa: Algodão, alpaca, cabano, aj.
desinfetantes usados na agricultura e
de lã em peças, juta, jersei, linho. ny14
na horticultura, escórias básicas pira
Classe 47
adubos, essências para exterminar ani- Óleos de qualquer especie para nanai- dm, caroá, casimiras, fazendas e tecii
percalina, raiai rayon, sceg
mais e plantas daninhas, extratos de naçao, aquecimento e lubrificação. Pe- paco-paco,
teciods plásticos. tecidos imperquassia para fins horticolas, fertiliza^ tróleo refinado, semi-refinado e não- natural.
meáveis e tecidos de pano couro,!
tes para d solo. formicida, guano, ttme- refinado, com ou sem o mistura de
veludos
tifugos. massas para enxertos. pastilhas óleos minerais., animais ou vegetais,
para destruir insetos, preparações pare para a iluminação, aquecimento. lv,bri•
Têrmo 9 586.207, de 9-1-63
preservar o solo, preparações para des- ricaço ou combustão, e grassas. Pro- Comertaio e Indústria de Perro e AO
fias horticolas, substãnelas quimicas dutos e óleos combustíveis proveniWalvic Ltda.
Dhas,' sais para fins agricolas. sais para
São Paulo
entes de petróleo
truir insetos, hervas e plantas dana
Tênno n.° 586.2-01, de 9-4-63
para bestruir insetos, hervas e plantas
WALVICk
Auto] Posto Cotovia Ltda
daninhas. venenos contra e verm1na.
São Paulo
industria
venenos para insetos e visgos
Bra ellélr"4'
x
contra lagartas
—
Termo n.° 586.193, de 9-4-63
Classe 5 Brazcot Limitada
Para distinguir: Chapas de ferro
Pàlo
Industria Brasileira\
Sr-.Q
•
aço
Ténno n • 586.208, de" 9-4-63
Classe ,kf
de qualquer esp4ele paia ilumi- Fábrica cie Tecidos "Carioca" A. A..
118
• São Paulo
nação, aquecimento e lubrificaçáo. Petróleo refinado, aensi-reflaando e nãonotutossaira
refinado, com ou sem a mktura de
6,
óleos minerais,, calmais ou vegetais,
e 11 pura a iluminação, aquecimento, lubriCla sses:
ficação ou combustão, e granas. ProInsignia comercial
dutos e óleos combustivais peovealNome comercial
entes de petróleo
Têm° n.• 586.194, de 3-4-63
1,rérrno n,° 586.209, de 9 -4 - 1901
Poltallex Indústria e Comércio de
,r4nno n.• -586.202, de 9-4-6)
Uleteónica Kladkyi Ltda.
Plásticos Ltda.
Mario. A. Cesarino
São Paulo
Mo Paulo'
São Paulo

B Ç VÁ

11.

COTOVIA

*na

()imos

n DE TEOIDOS "CA RIOBA"
_

I
•)
'ÃNCISON
Zndiletr4e Braaileirf

rENTAIPLEX

-1NDTJSTRIA •-E
•
C ()MCI O
PLASTICOS 'LTDA.
t
á P.,c."4.,

•

•

4

.„

• 'asiiic

&adida • reekoins
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Termo n.° 586.210, de 9-4-19 ,53 .
João Baptista
São Paulo

OFICIAL (Seção III)'

Termo n. 586.215, de 9-4-1963
Asasociaçao dos Servidores Civis do
• Brasil
Guanabara

DRAGA()
tric Ustria - Brasileirà
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava•
ira. água sanitária, cera para soalhas.
etergentes, esponja de aço, fósforos,
tteavia, lã de aço, pomadas para calios. palha de aço, preparadoa para
lie e limpar madeiras, vidros, metais
4 objetos, panos para polir e para limpam panos de esmeril e material abraavo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e saponáceus,
Mas e velas a base de estearina,
gabões em pó, em flocos, esponjas de
•limpeza
Termo mo 586.211, de 9-4-1963
Quintica Industrial Detroit Limitada
São Paulo

USINEFI

, ‘InclUstri a

3
Bras 1 1 ei.ra

Classe 46
Detergentes para usinas de açúcar
Tarai° n.° 586.212, de 9-4-1963
Aissassação dos Servidores Civis do
Brasil
Guanabara

Classes: 3, 8, 9, 13, 15, 17, 23, 30, 34,
36, 37, 41, 48 e 49
Titulo de Estabelecimento
Têm ou. 586.216, de 9-4-1963
Associaçào dos Servidores Civis do
Brasil
Guanabara

tAS S E RDfas,

pães, paios, pralinás, pimenta, pós pare
pudinm, pickles, peixes, presuntos, patês, e petItaois pastilhas, pizzas, ptidins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salines sopas etta
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tamaras,
rim, tremoços, tortas, tortas para 4.
mento de animais e aves, torrões, touctcinho; vinagre

Classe 3'3
Titulo

O PONTO DE VISTA,

ferino m o 586.221, de
Associação dos Servidores Givis do
Brasil'
.Guanabara

Classe 32
Titulo

Hotel Sitio Ceiitro
de
PetrópOlie
TAQUARÀ‘
Classe 33

onj

Têrmo ti.° 586.217, de 9-4-1963
Associação dos Servidores Civis do
Brasil
Guanabara

Chame 32
Jornais, revistas e publicações em geral

746rnio n.° 586.213, de 9-4-1963
Ovaisiciaçao dos Servidores Civis do
Brasil
Guanabara

Têm° n.° 586.220, de 9-4-1963
Associação dos Servidoras Civis do
Brasil
Guanabara

Termo n.° 586.224, de 9-4-1963
(Prorrogação)
Daniel Ditaiz da Fopseca
Guanabara

A. S. C B.
Ursas: 5, 8, 9, 13, 15, 17, 23. 30, 34.
36, 37, 41, 48 e 49
. Titulo de Estabelecimento
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Termo a. 9 586.218, de 9-4-1963
Associação dos Servidores Civis do
Brasil
Guanabara

Tèrmo n.° 586.225 de 9-4-1963,
American Home Products Corporatior
Estados Unidos da América

Classe 46
vejantes, amidos, , anil, água de lavaa, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforoe,
Termo mo 586.322. de 9-4--1963— lixívia, lã de aço, pomadas para calBrasas
Cia. Limitada
çados, palha de aço, preparados para
Guanabara
polir e limpar madeiras, vidros, metala
objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais a
objetos, sabões em geral e saponaceos.
valas e velas a base de esteartam
sabões em pó, em flocos, esponjas Jit
matistría Brasileira;
limpeza
Classe 8
firmo ri.° 586.226, de 9-4-1963
Rádios e televisões e acessórios
(Prorrogação)
Indústria Química Mantiqueira S.A.
'Nrmo
586.223, de 1.- 4 - 1963
São P,11113
'
Ótávl0 nessa& i Sfisos Ltda.
Minas nasais
Classe 33
Titulo

mazita

PRORROGAÇÃO

IL
hichutria

E»

"madeira
Classe 41

MANT- ELEC
Iria-latria Brat:11cl re

Classe 13
Alcachofras, 'aletria, alho, aspargos, Espoletas elétricas instántaneas n.°
açus% alimealoa para animais, amido,
nano n.o 586.227, de 9-4-1963
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
(Prorrogação)
tonas; banha, bacalhau, batatas. balas, InA4 stria Química Mantiqueira S.A.
arroz, atum, &veia, avelãs, azeite, azeiSão Paulo
bikcoitos bombons,. bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camaráo, canela
classe 3
PRORROGAÇÃO
em pau e em pó, cacau carnes, chá,
Titulo de astabelecimisato
caramelos, chocalates. confeitos, cravo,
cereais, coe:inflo, creme de leite, cremes
IN1trino is.° 586.219, de 9-4-1963
Associação dos Servidores Ghia do miau sticios c roei r 2S compotas, can.
Web. coalhadas. castanha cebola candiBrasil
rr autos paraabri; cislorantes,
Guanabara
chouriços. dendê, doces, socas de fruInadatria Brailletra
tas, espinafre, essências alimentares. em()lasse 18
•
padas, ervilhas, enxovas. estrato de taEspoletas simples n.o 8-/
mate, farinhas alirnenticias favas. féculas, flocos, farelo, fermentos,. feijão.
Urino n.° 586.28, de 9-4-1963
figos, frios, frutas sêcas, naturais e cris.
(Prorrogação)
talizadas; glicose, goma de mascar, gqzBenetex S.A. Beneficiamento de
duras, gránuloa, grão de bico gelatina,
Malárias Primas têxteis
goiabada, geléias, herva doce. herva
124a de janeiro
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite.
condensado, leite em pó, legumes em
-anserva, lentilhas, linguiça. 1ourN masPRORROGAÇAO
Tas • alimeaticlas, mariscos, manteiga,
asargarina. marmelada, raiscarrão, massa ele temas& mel e mela, inata, masFÁBRICA BENETEICI
3e4 p,p.ee Maganas. nassiboe. nroluaeas,
•IttOOT
Classes; 22, 23 e 24
Mortadela; rs3a moscada, ao..
aomehaetv•is, Ort004. OvaNKA
s Titulo de EstabelecimentO.

MANT- ESPO

9aasse
4
YO
Impresems

.
roolônia 'de,F La
do- PeiZélil
II.

34

3.4(4 çiro

586.214, oix 9-1-01 0

doa Servidores àvsla
Bradai
Gatatesbe,ra

Classe 34
Titulo

2318 Segunda-feira
Térmo n.° 586.229, de 9-4-1963
Dr. Karl Thomae G.1V1.13.H.
Alemanha

rek0:7:- PERSATITIti,
,..."lasse 3
Unt preparado farmacêutico indicado
no tratamento dos males do coração
Tênia, n.' 586.230, de 9-4-1963
Dr. Karl Thomae
Alemanha

EDA

RAPEMTON

lalasse 3
Um preparado hipertónico
Têrmo n.° 586.231, de 9-4-1963
Manufactura de Montores National
Sociedade Anônima
Siiiaç

P' OSKOPF PATENT LEGITIMO
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tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasnaTi:rmo n.• 586.238, de 9-4-1963
Ulmo na' 586.249, ale 9-41963
Moyaas 15.kerinan e Moysés Akerman mies para acondicionamento, vasos, xí- Representações e Utilidades Domé:i,,a,
caras, colas a frio e colas não incluidas
Guanabara
Limitada
em outras classes, para borracha, para
Rio de janeiro
carmines, para marcineiros, para carpinteiros, para vidros. pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, em disco:
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, ades: n os para tacos, adesivos
Classe 32
de calados
Uni programa de televisão

GIL-LAR

- Termo n.° 586.239, de 9-1-1963
Alfredo Fernandes Lage
Guanal-,ara

Rei do

Urino a» 586.241, de 9-4-1963
Eletr;,mea Industrial S . A,
São Paulo

•

s o Eletrônica Industrui

Classe 8
Titulo de Estabt.•leciniento
Termo n? 586.2+0, de 9-4-1963
Sparkler S. A. Indústria e Comércio de
Filtros
São Paulo

Classe 8
Relógios e máquinas de relógios

z)paebirzues

Termo n.° 586.232. de 9-4-19,63
Oba Société Anonyme
Suiça

Indústria Brasileira

Classes: 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 14, 15,i
17, 20, 21, 28, 32, 40 e 50
i

Titulo

5a

k Y1f

cy‘:

Repreeentacóis
ECIOnli _Ltd9

•

Nome Gomitsgliel

ti
.k
%./

Classes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16,
17, 20, 21, 28. 32, 40 e 50

Titulo

MARILENAs

CUJRE

Comércio
yto.--":")

I3en Ziom Katz
Guanabara

ecrlica

it

'êrmo a.° 586.237, de 9-4-1963
°amável° e Representações Lions
Paraná

rn:rrno n.° 586.250, de 9-4-190

Téraio n.. 586.242: de 9-4-1963
Valvotécnica Indústria de Válvulas
Limitada
São Paulo

Classe 28
Termo n..3 586.243, de 9-4-1963
Para distinguir. Artefatos de in9terial
Sebastião Saldanha Marinho
plásticos e de nylon: Recip.entes fabri-j
Guanabara
cados de material plástico, revestirnen-j
tos confeccionados de subsiancias animais e vegetais: Argolas açucareiros,:
Classe 3
armações para óculos. bules. bandejas,
Classe 32
Um preparado farmaceutiao
bases para telefones, baldes, bacias,
Revistas, ate.
bolsas,
caixas.
carteiras,
chapas,
cabos
Termo n. o 586.234, de 9-4-1963
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
firmo
586.244, de 9-4-1963'
A Sugestão Utilidades 3 . A .
caixas para aconclicionarnemc de aliClube do Parque
Guanaba r a
mentos, caixas de material 'plástico
Guanabara
para baterias, coadores. copos. canecas.
colheres,
conchas,
cestas
para
pão,
cesSugestão Utilidadea SM.
tinhas, capas para álbuns e para livros, . CLUBE DO PARQUE
cálices, cestos, castiçais para velas.
Nome Comercial
caixas para guarda de objeto; carruchos,
Nome Civil
coadores para chá. descanso para pra-!
Têrmo n. o 586.235. de 9-4-1963
tos, copos e copinhos de plástico para
Carpa Ltda.
sorvetes, caixinhas de plástico para sor-1 termos as. 586.245 à 586.247, de
9-4-1963
Santa Catarina
vetes. colherinhas. pasinhas cadinhos!
Clube do Pargo*:
de plásticos para sorvetes. forminhas;
Guanabara
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos, em4.00.
balagens de material plástico para sorQO
vetes, estojos para objetos, espumas de
PARQUE
• Nome Comercial
nvlon, esteiras. enfeites para automóveis, e,aoadores de pratos, massas antitêrmo n.° 586.236. de 9-4-1963
Classe 33
Cipé
Consórcio Industrial do Paraná ruidos, fornias para doces, fitas isolanTitulo
tes. filmes virgens, fios de celulose,
Limitada
Clomea:
32, 33, 49 e SO
fechos para bolsas, facas, guarnições,
Expressão
Paraná
guarnições para chupetas e mamadeiras,
Classe 50
guarnições para porta-blocos guarniknpremos e cartaze sem gerai
.CIPÊ Consorcio indtleffiel ções para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes. guarnições
ê11110 II.° 586.248, de 9-4-1963
de material plástico para utensílios e Companhia Fiação e Tecelaganz Santa.
\
oParaiLtd
objetoa. guarnições para bolsas, garfos,
Bárbara
galerias para cortinas, jarros. laminados
São
Paula
plásticos, lancheiras, maritegueiras, malas,
orinóis,
prendedores
de
roupas,
puNome C,oineraial

EX CPO

Classe 8
Titulo

xadores para móveis, pires, • pratos, paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes ar&laia. porta -pão. pulseiras para relógios, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-mgueia, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebitm, rodiabas. recipientes, suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejo',
peças carretéis para tecelagem e queraiçõea de material plástico para indásj
tritt teatd, coles usadas nu Indústrias,
guardsampoo, saleiro& tubo', «gelas,
tabu para ampolas, bobos para teria- ckrpm to, its, 34, 31, la, 34, kti 110
ge4. tmovamaa. tipos á asesulle pife,
• lemionia

Classe 40
MOveis est,)f:tclus
Virmos ns. 586.251 à 586.252, de

9-1-1963

Rafael Victor Jimenez
Distrito Federal

,CHARRITO
NDCSTRIA 5RASILÉTR4
Classe 32
Agua miaeral artificial, água
guaraná;, gasosa e refhescos 002
Classe 41
Sorvetes

tênnos ns. 586.253 á 586.254, dg
Rafael Victor Junenez
Distrito Federal

EXI

UIDOSTRIA BRASILTJRA

Classe 41
Sorvetes
Classe 43

A.gaa mineral artificial, água USO/

guaraná, gasosa e re frescos em ge

Termo mo 586.255, de 9-4-196f
Laboratórios Keto-Wemaco Ltdá,
São Paulo

CCBFSEIS
Classe 3
Artigos da classe

o a.° 586 .256, de 9-4-10
deduções Golancli Ltda.
Guanabara

cçõe.s
k Pr
o

a fikái

Name Cai:asseia* ---
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segunda-feira 1
Confecções Golandi Ltda.
Guan abafa

1
tá ff

r

13
trÀ 't

transformadores, tornsisas de compressrio, aparelhos dc telev:são, termômetros,'
telescóios, Narradores de cereais, volt!.
metros, velvillas de redução, ventiladore3

Têaino n.° 586.260, de 9-4-63
Cantsex
Comercial. Importadora e
Exportadora S. A.
Guanabara

Ténno s.° 586.263, de 9-4-63
Albekomaq Ltda. Fábrica de Máquinas
Para Sapatos

Minas Gera'a

-

( Indústria Erauileira
8
Cl
utstinguir: aparelhos pa . a SIns

Classe 24

Fita para palmiraas
Termo n° 586. 264, de 9-4-63
Elay da Silva b Cir. Ltda.
Bahia

El dd Seva
filtros para piteiras e piara cigarros,
fumos ern fOlisa 'ou ase corda ;agiota
co,

tubos d estsehimiso,
, rapé e tabaerse

Franca

Priz.

Ti - no a° 586. 272, de 9 -1 - 63
Gbarataria Pará Ltda.
Gua nabara

13 á 11"Y1

to —Á- LIA

Cl, Nye 44
Charutos e ciaarros de sea

comeria," it

In:há:NUL,

A.C5

SOM
!")'•.:A -

Tíasteo r,Y 55.6 . 273, de 9-4 -63
Perfumes Alalibia Ltda.

Sr.o Paulo

Classe 41
Café em grão. torrado e rnt ido
Têrmo n.° 586.268, de 9-4-63
sebastiana Montin Pato
Guanabara

IFRoph,o,r3Ac-Âd
3 1k

E1

J,

641494:y41 13tra:::cia
Para distingulr artigos de ioucndor e
perfumarias cmn geral: Almiscar, água
de beleza, água /saciai, água de lavanda,
— água de colônia, arminhos, água de
Termo ri.' 586.269. de 9-4-6,3
csaitia, água de rosas, água de ellazeUai Laboratoires Laleuf L A.
mas, amônia perfumada liquida. em pó.
França
em pedras, para banho, brilhantinas.
bandolinas. batons, cosméticos para O
PRORROGárj()
cabelo, pestanas, cibos e bigodes,
•
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros CM pastilhas, em tabletes, ela
lentilhas, cai trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental',
•
depilatórioe, desodorantes, dissolventes,
Labute. (4 essências,
•
extratos, estojos de perfumes,
33 e 36
Titulo

Games:

tliliGURRI!lE-.• LJiL
tez Laboratoods
Paris

França

Classe 3

creme para limpeza de, pele, e para base

de pó de error, ennaltss para unhas,
esedvas parte dentes, cabelo, roupas,

cibos e unhas, fixadores para o cabelo.
corno coadjuvante no tratamento da de- pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
ficiência cardíaca
de toucador, grampos para o cabelo.
Tèneo 0. • 586.271, de 9-4-63
para maquilarem, lança-perfumes, lo1-isideteses Y9rk â A. — Produtos ções, líquidos dentifrícios, era pasta, em
geléia de prirróleo perfumada, lápis,
sabá° em cesele, em ellxlr e era pó.

Llm preparado fartnaceutco indicado

Stret

PROF00640
Classe 44
cinaeiaos. cachimbos, ~tetras para
fumos, charutos, c4frirroe,

Les Laborateires Laleul s. 4

,P?ORROGP.Cblk

incoo) ,

Pan Mercantil Ltda;

nquecedores. abat-jours, bules ela!trIcos.
binas, balcões frigoríficos. lskakulos
barómetros, balanças, batedeiras para 11iquidos e massas, cafeteiras elaricas,
chuveiros elétricos, compassos, camaras
frigorificas, camaras cinematoaráfica,
campainhas elétricas, chassis, chaves pasa antenas, chaves de alavancas, diais,
enceradeiras. esterilizadores, esquadros
de aso, extintores de incendi°, t.squadeo& de ao-imensor, fios terra, fies' para
eletricidade, tersos etetrsos rassa engo
3.1aZ r passar, irrros eletruou pura sol-

dos Sararas
Bahia

N.'

Ludiuitria. Brzkeileiri"

fiteis, Instrumentos científicos e apareUB didáticos, aparelhos elétsi. os em
Qerel, acessórios de aparelhos elétricos:
nmperômetros, amplificadores, aparelhos
de alta tensão, anernometros, antenas,
alto falantes, acumuladores, asph.adores,

nt0I1 /O Freire

ACI

Classe 3
2n4áquinas de ....Jiju. !,-1,) : ri ! i . i Ild para
'equipamentos de refriaer,iaão, máquinas Substancias químicas, psodutos e pra: eradoras elétricas acionadas a gazoli- parados para serem usados na medicina
ou diesel; unidades, (partes istegran- ou na farmácia, vacinas e bioculturas
de máquinas) constituídas por sua para serem aaaclos na medicina e na
farmácia
. ez em máquinas, compressor e cooilensador, para refrigeração, máquinas
Ténno n.° 586.262, de 9-4-63
ttperatrizes, motrizes e compressoras
Pan Mercantil Ltda.
¡Sara indústria do frio, para a iluminaPernambuco
ção e a de aquecimento
o.—
Têemo na' 586.259, dc 9-4-1963 1
Culpes — Comercial, Impor t ,dosa e I
Exportadora S.A
Gitanalsara
Nome comercial

Para

--•
• -'Ermo n.' 586.267, de 9-4-63

Nome comercia!
—
.
lêrtno n.° 586.361, de 9-4-63
Reprasentações FarmacMiticas e !nelastriaia 'Rincol" Ltda.
Rio Grande co Sul

.

ChetE MOIS.

1

Classe 1
IAM preparado fastnasCaltaio indicado no
C n i.1:•SC 41
Biscoitos, safe, balas, bonshans. as ema, tratamento da h:para:usa° arterial •
suas manifestações
massas al.ruentisias, fubá, (ariana de
•
trigo

CIMPEX-Comerc(a:, lirportadora
e Exportadora S. A.

Tkrno n.° 586.258, de 9-4-1963
Studebaker Corpora ti, a
Estados Unidos da Amaa,

PRORROGAÇÃO

e

aparelhe:, para soldar, sorveteiras, coquetes, sereias, transmissores, tornadas .44, tOutitt.

eaa-

1:1

gjoy . da _Silva
Cia 's Ltdà,

Cassis 36
Para distaajair: Artigos de a. stuarios
e roupas feitas em geral: .rsaasalhos,
aventais, alpercatas, Kl WIS, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes. cartel, s, carapuças, casacno, coletes, vap s a, chales,
eacheeol;, caados, alnétip:. cintos,
cintas, combinações co , pinls‘a. calças
àe senhoras e de crianças, ca:ç -ws, calças. camisa s , c imisolas cimisetas,
auecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Nüiiis, casacos, chinelos., domin5a, achar,es, fantasias, fardas para mil tares, colegiais, fraldas, galochas, asas nas, gorros, jogos de lingerie, jaqueti s, leques,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
Inaiós, mantas, mandrião, mantilhas, palatos, palas, penhoar, pulover, pslerinas,
peugas, pouches, polainas, pii, r.as, punhos, perneiras, quirnonos, regalos,
robe de chambre, roupão. so'siretudos,
•uspensórios, saídas de Lanho, sandálias
recatara, shorts sungas, stolas, souelens, slacks, tater, toucas, tu-bantes,
ternos, uniformes e vestidos

Termo a.' 586.270, de 9-4-63
Los Laboratoires Laleuf L A.
França

Bhma

nifcrofoues, mostradores, manômetros.
miras de qualquer zracluação, nivela
d'água para caldeiras. nivela de ferro.
óculos, pilhes secas, elétricas, para -ralos, primos, ¡aluas, pantógrafos, pantôs
Nome comerciai
-metros, radios, resistsficias, regadores.; —
Termo u." 586.266, de 9-4-63
automáticos, regist!os para água, regis- •
Cal,PrmiB,,,
fhiaCki .
tela.
tros para canais e, da comportas, regis•
troa para vapor, réguas de aço, relays.'
reatores para luz florescentes, recptores.'

(indiistrig"

'

Termo a.° 586.265, de 9-4-63
Plok da Silva & Cia. Ltda.

da, máquinas fotogi. áficas t cinematográficas, fogões e fcrnos elétricos, formas elétricas, filmes revelados geladeiras, interruptores, liquidi 4icadores, lus.
teta, maçaricos. mIc .ginletz'os, mentidores de roscas, medidores de intervalos,

sTêrrno n.° 586.257, de 9-4-1063

Julho de 1963 2319

Produto) Ywit- .
C1/40!"

cooiieci... cor&

Clasesar 3, 8. 10: 36. 3? e *
%aba

plossiaasmala

Itquteios pare oadulaçao, permanente.
)9^X41S para arrima, Inque, óleos para o
cabelo. pasta e pfre para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,

[pastas vá para te unhas, pon-pons
Para Pó de moa, papéis perfumados.
Ga:murado*, e com pó de arroz, pentes.
pornaele.s perfnueadas para o embelezaufano da areie, ?q,11.ponc, pó de

2320 Segunda-ft;rt 1

DIÁRIO OFICIAL: (Seção III)

Temo n.9 586.277, de 9-443
Termo n.° 586.274, de 9461 i mas. amônia perfumada líquida. em pó,
em pedras, para banho. brilhantinas,
Perfumes Malibti Ltda.
Classe 48
Sãa Pauto
.
baruaolin-as, batons, cosméticos para o
Perfumes Malibit Lida
cabelo, pestanas. cujos e bigodes,
São Paulo
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes. em
lentilhas. em trociscos e em pilulas,
SierrfliO,
cremes para barbear, cremes clent-il.
depilatórios, desodorantes, dissolvei; s,
essências, extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes raia unhas
escõvas para dentes, cabe lo, roupas.
cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes. five l as para
tE
‘,0
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança perfumes, loINDÚ5MZ.1 RA.5{1.111/24kM,
ções, liquidos dentifricios, em pasta. em
' INDUSTRIA BRASILIBRAgeléia de petróleo perfumada. lápis,
sabão em creme, em elixir c em pó,
líquidos para --'ondulação, permanente,
liam para unhas. laquê. óleos para o
Cl isae +8
cabelo, pasta e pós para .lentes, perfuCÀrisse 48
enes. petróleo para uso de toucador, Para dist.:nguir artigos de toucador e
Para distinguir artigos de toucador e pastas e pó para as unhas, pon-pons perfumarias em geral . Almiscar, ígus
perfumarias em geral: Almíscar. água para pó de arroz,papéis pi fumados. de beleza, água beba água de lavanda
!e beleza, água facial, água de lavanda.. caminados. e com pó de arroz, pentes, água de colónia. arminhos. água de
tgua de colônia, artninhos. água, da,' pomadas perfumadas para o embeleza- quina, água de rosas, água de Afazektaina, água de rosas, água .de elfaze- m t
mas, amónia per:utnada. liquida, em pá.
da cutis,'
P'
nas. amônia perfumada liquida, em pó,
em pedras. para banho. brilhantinas,
rroún pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o
bandolinas, batons, cossnéti:os para o
cabelo, pestanas cilhas e bigoies,
Tèrano n.° 586.276, de 9-4-63
crayons, cremes para a pele, carmins,
cabelo, pestanas. cilios e bigodes.
Perfumes Malibú Ltda.
crayons, cremes para a pele, carmins.
São Paulo
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
cheiros em pastilhas. em ':abletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes para barbear. cremes dental,
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorautes, dissolventes.
depilatórios, desodorantes, dissoiventes,
essencias, entravo& estojos de perfumes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
creme Para limpeza da pele. e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
de pó de arroi, esmaltes para unhas
escôvas para dentes, cabelo, roupas,
escôvas para dentes, cabelo. roupas.
cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
cilios e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cílios t bigodes, fivelas para
pestanas, ' cílios e bigodes, avelas para
o cabelo, glIcer,na perfumada para usa
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
de toucador, grampos para c cabelo.
geléia de petróleo perftanada, láRia
para maquilagem, lança-perfumes, lopara maquilagem. lauça-perfusnes.
ções. líquidos dentifrício, em pasta, eirr
ções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
getc,a de petróleo perfumada. lápis.
sabão, eia creme, em elixir e em pó,
sabão em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
liquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, !agua, óleos para e
fuças para unhas, laqué, óleos pare o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfu.
cabelo, pasta e pós para dentes. perfuases, petróleo ava uso de toucador,
mes. petróleo para uso de toucador,
Passas e pá para as unhas, on-pons
Classe • 48
pastas e pó para as unhas. pon-pona
para pó de arroz, papéis perfumados,
para pó de arroz, papéis perfumados. Para distinguir artigos de toucador e carminados, e cum pó de arroz, pentes,
canininados, e com pó de arroz, pentes, perfumarias em geral: Almíscar, água pomadas perfumadas para o embeleza'
pomadas perfumadas para o embelavaa- de beleza, água facial, água de lavanda, mento da cutts, pari - porá. p4
mento da cutis, pon-pons. pó de água de colónia, arminhos água de
arroz
arroz
quina, agua de rosas, agua de e/fazeTêrmo
n.°
586.273,
de 9-4-63
mas amónia perfumada liquida. etn pó, '
Tértno mi 586.275, de 9-4-63
sai
pedras,
para
banho,
brilhantinas.
Confecções
e
Modas
Limatez
Ltda.
Perfumes Malibit Ltda.
Guanabara
bandolinas, batons, rostnéticos para o
:ão Pauto
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
erayons, cremes para a pele, carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lenelbas, eia trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolvente.,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
essencias, extratos, estojos le perfumes.
4pee,ne para limpeza da pele, e para base,
de pó de arroz. esmaltas para unhas,
tala soe 34
escovas para detteaã, eabelo, roupaa.
ailios e unhas. fixadorea para o cabelo,
Artigos da olldiNt
feet-anaa, cílios' e bioodes, fivelas para
,g embalo, glleartna perfumada para moo
remo n." 386.219. de 9-4-83
T'sPés Goellwe Aisessórios Ltda.
toasador, grampos para o °abeto,
tk.tanabere
as 44. laaqa-perfumes, InSdas, itqmicloa dessiiMokos, em pema. me
Zse14la de petróleo perfumada lépl§.,
-"SalattlaTitatti ~AMAI,
tai..:1420. eat Grela*, sia areie e em pó,
vá cti ACC:',1
0"
045,
para ondisitteão, ~nené%
'e:
para unha*, laquê, óleos Nue o,
O
Q
W.'
i..
Gabela, poeta e pós palie dentes, perlemos, petróleo para IMO akt toueadors
Okt RdC 44
paatas e pó para as uniam, pon-pona
Para distinguir artigo.; le toossiedit
pare p6 arroe, papéis perfumados,
parfumarias em gatsal: Alituaeae.
ua saminados. e coem pé de arroe,
et• beleza, água fadai, iaue de lavaadie, pomadas pse.f~das pare o em
Ire de colônia. arminho& (gu* cies bealle ska entes. pots-pons, p4.
q 01114fi. kgna de roem ler" ke amoNome Comercial

Julho de 1963
Térrttos na. 586.280 a 586.2,82, cle:
9-4-63
Cia, Brasileira Rhodiac- as Fabrica de
Raiou
a
São Pauia

P RETO

OURO

Classe 22
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Termos na. 586.283 a 586.285, de
•
9-4 .63
Cia. Brasileira Rhodiaceta. Fábrica J4;
Raion
São Paulo

IIHOMANtyl,
VERMELFO'
Classe 21
Artigos da clasat
Classe 23
Artigos da cias,*
Classe 36
Artigos da classe
Tèrino n 5 586.286, 3e, 9 - 4 -63
Construtora Ingá 3. A.
Rio de Jatteiao

Classe 33
Titulo
Trsno n. "586 . 287, de 9..4.63
Tentem — Indústrias Quitn•c-its Lu.la .
Guanabara

LIMATEX

luddatria Cr:Ladeira
Clas .1
Tintas. vernizes, secantes. sulventate,
óleos para damposição
tinam
_
Têrtno n. 9 586.288. de 9-4-63
Tatatan —
Quaracas Lide,
Gua nabara

Sterío
Casse 1
Tintas. vernizes. secantes, sulvenr(*4
óleos para cornp3siç
e tirttras

Dli.RIO

Segu d a-f el r a 1
Termo u.° 586.289, de 9-4-63 _
Perfumes Cinclandia Ltda.
Guanabara
PRoRRoGaçÃo

OFICIAL (Se0o

'riamo n.° 586.295, de 9-4-1963
(Prorrogaçâo)
Perfumes Cinelândiri Ltda.
Guanabara

PRORKG CÃO

ILIADA*

EZNSAGENe

blduatr ia Bras/11P

Industria

Classe 48
Artigos da classe

Clama 48_
Artigos da classe

timo n.° 586.290, de 9.4-1963
(Prorrogação)
Perfumes' Ginelándia Ltda,
Guanabara

faemo na 586.296, de 9-4-1963
(Prorrogação)
.
Par-lumes Clnelandia Ltda
•
Guanabara -

PRORROGACÃO

III)

Tann° n.° 586.301, de 9-4 - 1963
(Prorrogação)
Gloeillaraperalaboialum
Y.
Holanda

PRAKTIX
C&esse 10
Apareihoa de raios X, partes e 34;48E5rios dos mesmos, incluídos nesta classe;
aparêlhos e dispoitivos elétro-médicos;
dispositivo se instrumentos para radiologia,- radioscopia e radiografia, particularmente aparêlhos, 'dispositivos e instrumentos par exames de ráios-X

e PIRENUNC TO*
inaustria Brasileira

PRORROWIÇÃO

Termo na' 586.302, de 9-4-1963
The British Oxigen Company Limited
loglakrra

Chias 98
Artigos da classe
(Prorrogação)

stBOVART..e

•SPARKLETSN.

rndtutria

n.° 586.291, de 9-4.1963
(Prorrogação)
Pssailunea Cinelandia Ltda.
- Guanabara
PFromtocucle

OVER 1 UR fit7
Industria Bras /lel:*

Brasileira.

Classe 48
Artigos da classe

Classe 12
Cápsulas metálicas contendo gazes
comprimidos

Tirmo n.° 586.297, de 9-4-1963
(Prorrogação)
Perfumes Cinelãndia Ltda.
Guanabara
•

Termo n.° 586.303. de 9-4-1963
(Prorrogação)
lanoxa
França

PRORROGAÇÃO

NiSaBiguN

Glasse 48
Artigos da classe

lAcluatria Wratildtg

tèrmo n.o 586.292, de 9.4-1963
(Prorrogação)
PinitrileS Cinelandia Ltd
Guanabara

Classe 48
Artigos da e.lasae
"rértno n.° 586.298, de 9-4-1963
• (Prorrogação)

Cinelândia Ltda
Guanabara

PONefil41144

.-

PRORROGACÃ3

8 13 X 11 T O
Izduatria Braallelira

PRORROGAÇÃO
eCIALIIkág•
rd-Áustria

Brasileira

ObeSe

48

Artigos da classe
térmo n.0 586.293, de 9-4-1963
(Prorrogação)
Perfumes Cinelândla Lide
Guanabara

Classe +8
Artigos da classe
Termo n. o 586.299, de 9-4-1963
(Prorrogação)
Perfumes Cinelándia Ltda.
Guanabara

PliORROGACÃO
eVOLUBILIII*

pRonocAçÃo

industria"

hEUR EXQUIBB •

Classe 48
Artigos da classe

inestria

Térino n.° 586.294, de 9-4-1963
(Prorrogação)
Perfumes Cinelândia Ltda.
' Guanabara

PRORROGACÃO
COAS

R 10 ei

tnaustria Mrasi1elis
'

r.

Classe •4& •
-Artigo. de finam

Brasileira

Classe 48 - Artigos da clasa.

Julho de

Térnso za° 586.305, de 9-4-1963
Imebroacsiano Hermanos S.R.L.
Argentai

AVANT LA rtre
Classe 43
•
Para distinguir: Sabonetes sólidos(
quidos., pó. arame, blocos e bolas. pg.
bao em pasta e em barras, sabão da
baetões para barba
armes para
rosto e barba, pinturas em liquido,
ou concretas para coloração dos labl
olhos e sobrancelhas, extratos,
pomadas fixadoras para bigode, cosm ticos, brilhantinas líquidas e concretia,
aguas de colonla e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, 4.ttras para cabelo, dentifricio em p4,,
liquido, concretos e em pasta, sabõrIt
dentifricios, esg eocias, talco perfumad'o,
aguai para ent lesamenu da par .
eliaaaoo liquid a pó ou coa-acto, tO
sor é vigores ,cabelo e pele, fa
att:ira-s em aqtada. pó ou concreto
pomadas, vernizes. tabletes, lapis, pa
tas, líquidos e esmaltes para limpos
das urdias. águas de guria, sachets-pat
perfumar quarto, em pastilhas, tablet
e em pó, prearados liqildos. gon_p_§ è
somadaS para evitar o suor, e, aseildá
perfumada sais para banho
Paraná
Termo na' 586.306, de 9.4.63
EtablissernentsGenoud Cs Cie.
França

INOXINE

TITI'

Classe 44
Isqueiros. suas peças isoladas e acek
Ciaase 4S
qualidade de artiços para fumantes
Para distinguir: Sabonetes sólidos, it.
Tarmo na 586.307, de 9-4-63—Tr
quidos, pó, creme, blocos e bolas, saOAK . Manufacturing Co.
bão em pasta e em barras, sabão eir,
Estados Unidos da Ninsa'bastões para barba — cremes para e
rosto e barba, pinturas em líquido,. P$
ou concretas para coloração dos 'Çabios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções.
Classe • 8
pomadas fixadoras para bigode. cosine. Sintonizadores. cronometradores, vibr
ticos, brilhantinas liquidas e" concretas, dores e elementos elétricos para co
aguas de colonia e de tollette, .pó de versão
de corrente continua em c
arroz, comprimidos e em tabletes, tinrente alternativa
turas para cabelo. dentifricio em pó -liquido, concretos e em pasta, sabões
Termo a.' 586.308, de 9-4-63-dentifricios, eisencias, talco perfumado
k Prorrogação)
águas para ?raie lesamenta da pele, Helena Rubiustein. Produtos ele Bele*
Alarve'', líquida iÁ ou, coa:.-ato, temiS. A.
latarios em i pada. pó u concrctos,
pomadas, vernizes, tabletes. lapis, pastas, líquidos e esmaltes limpesa
das inibas, águas de quala sachets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e ias pó, prearados ligaidas em pó e
/varadas para ...atar a suar, vaselina
perfumula sais oaça lanho

04K

Térm oia.° 586.304, de 9-1-1963
1 Go-Go Research And Development.
Inc

(RAMA BROCAS

Kstados Unidos da América

GO-GO
Uiavse 19

Claise 48
Para disanguir artigos de toucador
pe.rfumarSas em geral: Almiscar, lij
de beleza água fadai, água de leva
41na de colónia. arminha,, água
quina. água de roses, água de alfas
mas, amónia perfunindw liquida, eia
em pedras, para banho, bananais)
bandolinas, batqna cominam/cot-paia
cabelo,, y pestanas, aderis' bigode
cravont..cresues . para a . peie,- tareai
Adros „.eín p.sMih.eo2 telnetes,
*odeio. #. et .esy
Cremei Para baebenr. • aremos dera
cibos • unhas, fixadores papa o cabe

?arr eratinguir: Jogos, brinquedos, arta
Tkrao n.0 586.300, de 9-4-1963
National Biscuit Company
• gos desportivos e passatempos em 'geral:
Carrinhos, bercinhos, aviões; zepelins,
Estados Unidos dik América
carrocinhas. automóveis'. caminhões, .patias, patinetes -bonecas bolas para' todos
os sportes figuras de aves' e animeit.
raquetes; piões, pefecas, dominós',
balas, xadre's, baralhos, damas; luvas'
Classe 41
_ • para box chocalhos 'tênis de itieria,
Substancias ,alimentícias e seus prapa. pingareis.' e revólvei de brinquedo, árs4s
Fados. Ingredientes de alimentai, e vagonetes, tornozeleiras, Joislhailaa e
~eiras pala eapoata
nedetelat thilmenNini
_ _
3kor~

MINIS
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essências. extra:os estojos de petfumea,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escovas para dentes. cabelo, roupas,
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabeio. glicerina pertumada para uso
cie toucador, grampos para o . cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilage •a, lança-perfumes. loções, líquidos dentifrícios. em pasta, em
sabão, em creme. em elixir e em pó,
líquidos para ondulaça,a, permanente.
lixas para unhas, tarja, 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 embelezaalar o da cutis, pon-pons, pó de erros

;

o

-

Terma n. 586.313, de 10-1-1963
Reneo Laux
Santa Catarina

GERSON

Termo n.° 586.322, de 10-4-1963,
Alvaro Valentini Cunha
Santa Cata. ina

SANTO ANTÔNIO

MOCACY "Mb Brasileira

IND. BRASILEIRA

Classe 46
Acolchoados para camas c para móClasse so .
Paira distinguir: Artigos de vestuários vais, almofadas, aparadoras,- alauárioa,"
e roas feitas em geral: Agasalhos, balcões paaa venda, para móveis e
aventais, alpercatas, anáguas, blusas, berços, biombos, cabides, cadeiras, cabotas, botinas, blusões, boinas, baba- mas, canapfta, catres, colchões, colalsõea
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- de molas, .camodas, conversadeiras, copuças, casacão, coletes, capas, chales, xins, divãns, enxergões, escabelos, escachecols. calçados, chaéupa, cintos, tantes, gabinetes da telefone, guaadacintas, combinações, corpinhos, calças tómoda, guarda-roupa, metas, mobilias
Termo n.° 586.309, de 9-4-63
de senhoras e de crianças, calções, cal- de sala de jantar, mobilias de quarto,
(Prorrogação)
poltronas, prateleiras, sofás e
ças, camisas, camisolas, camisetas,
The Columbus Dental Manufasturing cuecas,
sohas-eama estofados
ceroulas, colarinhos, cueiros,
Company
saias, casacos, chinelos, dominós, achar'ritmo n.° 586.318, de 10-4-1963
pes, fantasias, fardas para militares, coVara von Prinés
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor3neei. Catarina
ros,. jogos de lingerie, jaquetas, leques.:
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quitnonos, regalos,
Classe*: 36. 3? e 4 9
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Titulo de Zstabelectmento
•
Classe i0
suspensórios, saides de banho, sandálias
Dentes artificiais, faces de dentes
'Nano n. 586.319, de 10-4-19155
sweMers, shorts sungas, atolas, soue contra-placas para dentes
Vara von Printz
tiens, slacits, masa toneas, turbantes,
Santa Catarina
Tiatano n.° 586.310, de 10-4-1963
ternos, uniformas it vestidos
•
Jo o Cristiarto
Termo n.° 586.314, de 10-4-1963
Santa Catarina
Alberto Suleman Yatigi
Santa Catarina

'

g

.

O PARAIS° DAS CRIANÇAS

o

g

CASA PRINTZ
(liasses: 36, 37 e 49
Titulo de Estabelectmehto

r o

Ind. Brasileira

nano n. 586.320, de 10-4-1963
F ransa-iscaa
raia Naves
Sassia Oa4arina

Classe 41
Conservas alimentícias de azeitona,
Matai°, cebola, couve-flor, lagosta, lalaMin, mariscos, palmito, peixes, pimenta, rabanete e repolho
'Uma n.° 586.311, d—j-l-5:4--W
Indústria Teatil Ltda.
Santa Catarina

IINDUTEX

ROSCA PAULISTA
, Ind. Brasileira
Classe 33
Titulo

Clame 41
Masoltos e boina-hm

'Nano n.° 586.315, de 10-4-1963
Sebastião Santos & Irmão
anta Ca4a-asa

Timo n.° 586.321, de 10-4-193
numai çiet .Ltdiet.
Utsta Catarina

YIND. BRASILEIRA

11),TsiDARIR

. Casam 1013

'UNTA TEREErn .'

Tecidoa
apaael
niaa

ROMAG
ND, BRASILIIIRA
Olnam
IlltMesiaa pstaa teteklaMkte
•

I
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Termo n.° 586.317, de 10-4-1963
Colchoaria Santo Antonio Ltda.
Santa Catacina

IND. BRASILEIRA

CRISTIANO

•

pliskssINflO
IND. BRASILEIRA

.

Classe 41,
(3 afé em grão e café em pe.
Tann? n.° 556.323, de 10-4-1963
Alvaro Vaientirn ,Cunha
Santa Catarina

MOCA LAR
Ind. Brasileira'.

'

Classe 41 • a
Café eia grão e café em pó
Tirai on.° 356.324. de 10-4-1963
Antonio Vilar
Chisumbara

688A

Rovii

Cia,me 32
Pelicula cinematografia*
'Lano n.° 516.324, da 10-4-1961
Armarinho NG Ltda.
São Paulo,

ARMARINHO
HG UDA.
o
Nome Comercial

Tétano n. 586.321 de 10-1490
Armaria:410 NCS Ltda.
Sato Paulo

N6

'industrial Bra'âililfireli
Classe 12
Artigos de metal comum, não incluidai
em outras classes, alfinetes, agulhai
agulhas para croché, argolas, botl
canutilhos, colchetes, dedais, fivelas,
tas métricas, fechos corrediços, garata
grifas d, metal para enfeites de vaa
tidos, iihóses. missangas, lantejoulas, pro,
&ilhas e passadora,
%anos ns, it.325 a 586.351, de
1 4-1963
Soaieciade Brasileira de Ferro-1.1ga
timn itscha.
São Pado

daame 41
Baku, bombons, bonitaacados.
Clame 41
bolacitaa, bolce, bolos galta40,
balas de mascada c-arameloa, charadartattio de Zstalaelaáriaima.
ca
apaleiam, amantes, drops.
%ano a° 556.3
16, de 10-4-1963
doces d Ipite simples e compomos,
Pradaate Vacatst eiPteetatt
doee de frutas emaz coaaarvais pra. paradas em mama, mu calda, em cort&uma Catarina
as
servas, em çompotas, e em geléias,
doces, doces gelados, doces de am511GRANDE
L ioa, de amendoim, de nona de caaa, e de fruta& secas coertos com
immes.
cojates, frutas saem, pisadas
Classe 1
aritgalisadas, geléias, goma de malmar,
pralin4s, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos. Absorventes, acetona, acidas aaetaaa,
•
gidi4es: 3 5 e 45
' pudim, panetones, sorvou, totates aegteki quimiciu 'pare o tratemont0
n:
,T^p3,?.,,dgalliteakaalvaiasaata
" toriaadtta
9 41940 de aro,
_2„....._
*mit

a

ROTE

.

s
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- Tento n.° 586.344, de 10 -4 - 1963,,
Termo n.°p86.337, de 10-4-1963
Têrmo a.° 586.333, de 10-4-1963
celulose; água raz, álcool, albumina,
Dieul Distribuidora Sulina Lida,
Sociedade Imobiliária Novoplan Ltda,
Indástria e Comérci ode Bebidas
analisas, elumen, alvaiade alvejantes iaSão Paulo
São Paulo
Risk Ltda. •
dusulais, alumittio em pó. amonlaccs
São Paulo
anti-incrustantes, anti-oxidantes, cindi:osso:evos, anu-dato:mateis azotatos,
DIBUL.
água acidulada para acumuladores.
-ITATURÀ'
Água oxigenada para fins industriais,
Classe 50
amónia; banhos para galvanização, ben- Indústria Braelrelri
Impressos
sinas, benzo!, betumes, bicaroonato de'
temes
- rios
k,,iasse
Termo nne 586.338, de 10-4-1963
rOND
Mio. de potássio; cal virgem. carvões,
Disul Distribuidora Sulina Ltda.
earbosiatos, eatalizadores, celulose, cha. Aguardente, asas, aperitivos, bagaiseira,
fr" Oe tyttg
Silo Paulo
paz fotográficas, composições estintores batidas, brandy, bítsar, cachaça, ArveVUC V -- •
las,
cidra,
conhaque;
extrato
de
malte
corantes, creosotos; descorantes, desinerustantes. dissolventes; emulsões foto- fermentado; !crises; geaebra gengibirra; ‘DISUL DISTRIBUIÃJ
Nome Civil
gráficas, enxofre, éter, esmaltes, eatea- gIet, &ger; idrsch, kummel; licores;
$PLINA LTDA.,'
Patos; fenol, filmes senalbilizantes-para maarsquinhos; matas; pipermito, ponTermo n.° 586.346, de 10-4-1961
fotografias, fixadores, fluidos para ches; rum; suco de frutas com álcool;
Agrijaa S.A.
Agricola e Comereipi
Nome
Comercial
vinhos, valha e whisky
trelas, formol, fosfato: industriais, fótSão Paulo
faros industriais, fluoretos, fundantel.;
Termo n.° 686.339, de 10 - 4-1963
termo n.* 586.334, de 10-4-1963
para solda; galvanizadorts, gelatina para
Francisco Soave
Sociedade Civil "Irondi" Ltda.
fotografias e pinturas, giz, glicerina; hiSão Paulo
São
Paulo
lratc>s, hidrostdfitos; magnésio. merca"
/1o; nitratos, aeutralizadorea. nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
SOCIEDADE CIVIL:
047
tura, óleo de linhaça; produtos quimi.
IRONDI n LTDA.
(í0;
¡tos para impressão, potassa industrial.
•
Nome Comercial
Papéis emulsionáveis, para a fotografia,
_—
000\)
. papéis de •urnesol. papéis hellográficoa
Termo n.° 586.335, de 10-4-1963
hellocopista, peliculas sensíveis, pa.
Laticínios Fortaleza Ltda,
^45\''
Fiéis para fotografias e análises de 'aboSão Paulo
*coa para a composição de tintas, pré.
•
farações para fotografias, produtos para
ONs,'
niquelar, pratear e cromar, produtos
ACARI
nelas elétricas, pilhas, plugs. resistén. Indústria Brasileira
Nome Comercial
para diluir tintas, prussiatos; reativos,
removedores, reveladores; :aba° nauta
Classe 41
.Classe
32
Termo n.o 586.347, de 10-4-196i
ala, silicilatos, secantes. sensibilizantes. Laticínios, leite liquido, leite condensaGulas informativos. assunto
Administradora, Imobiliária e Mores:ali
ailicatos, soda cáustica, soluções quími- do, leite dessecado, leite em pó, manautomobilísticos
Mercara Ltda.
tas de uso industrial, solventes, sulfa- teiga, cremes, ovos dessecados, ovos
São Paulo
tos; tintas em pó, liquidas, sólidas ou em pó, queijos, c onservas de carnes, de
Termo n.° 586.340. de 10=4-1963
pastosas para madeira, ferro, paredes, eixes, ,cle legumes, de frutas, de frutos,
Marcos, Alves El Ventura Ltda.
construções, decorações, couros. tecidos, sucos de carne, de legumes, de frutas,
MERCASA,..„
São Paulo
fibras celulose, barcos e veículos, talco de frutos, doces; geléias, xaroes ali' S-ao Paulo -CapltaU
induatrial, thiner, vernizes; zarcão
mentícios; essências alimentícias, fariClasse 33
• Classe 4
nhas, eseciarias, café, chá, mate, chocoComorn e venda de imóveis, admita*
Minérios
late, cacau, condimentos, culinárias,
tração predial, engenharia, financiam*
massas alimentícias, molhos, óleos aliClasse 5
tos, terraplanagem, loteamentos, 'conp
Aço em bruto, aço preparado, aço-doce. mentícios, gorduras alimentícias ou
truçôcs, urbanização, pavimentação,
aço para tipos. aço fundido, aço par- culinárias, sorvetes. cereais, biscoitos,
ruarnentos, arquitetura, projetos e
balas, bombons e confeitos
cialmente trabalhado, aço polido, aço
nejamentos imobiliários, construi
refinado, bronze, bronze em bruto, araTermo n.°, 586.336, de 10-4-1963
administração, incorporação, Inves
mes lisos e farpados. bronze de manSociedade Civil "Irondi" Ltda.
. mentos e plantas
ganês, bronze em pó, em barra, chumbo
São Paulo
eia bruto ou parcialmente preparado,
Termo n.° 58 41 348, de 10-4-196.,s'Sl4
Classes: 1. ffl, 41 e 43
çobalto em bruto ou parcialmente tra.
Hijos de
,,, mt:n Blãsquez
IRONDI
Isalhado. cimento metálico, cobre sai
Álcool, vinagre, bebidas alcoólicas a
1',5
bruto ou parcialmente trabalhado, cou.
Classe 16
fermentadas, refhescos e bebidas sem
raças, estanho em bruto ou parcialmente
álcool
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente Para distinguir; Materiais para construções
e
decorações:
Argamassai.
argitrabalhado, ferro em barra, em chapa,
Termo ti.' 586.341, de 10-4-19e3
fundido. maleável. manganês, gusa, ve- la, areia, azulejos, batentes, balaustres.
transferia — Transportadora de
blocos de cimento, blocos para pavi..
lho, gusa. temperado. maleável,
Ferro S.A.
minas para fechaduras, funis, furadores, mentação, calhas, cimento, cal, cré,
São Paulo
chapas
Isolantes,
caibro&
tedallhoa,
colatão em vergalhões, alumínio, alpaca,
lunas,
chapas
para
coberturas,
caixas
ligas metálicas, metais em massa, esTIVINSURSA
tampados, para soldas, pare ligas, lima- d'água, caixas de deacerga, para lixo,
lhas, magnésio, metais náo trabalhados edificações premoldades, estuque, smuL
Game 21
ou parcamente trablhados, níquel, ouro são de base asfáltico. *atacas, esquaeZt,À4 ê?;;7,4ta
.
Ganiinhota para transportei
' '4"
driats
forros,
frisos,
gesso,
grades,
japáldio, papel estanho, platina, poeira
nelas,
estruturas
metálicas
pare
construa
ermo n.° 586.342, de 10-4-1963
Classe 42
de zinco, prata. solda, tungstênio,
oties, lamelas de metal, ladrilhos, lama ';Pendem a- Transportadora de Aguardente, afiz, aperitivos, bogacein,
zinco corrugado, zinco liso e
bris, luvas de junção, /ages lageoias,
Perro S.Ã.
batidas. brandy, bitter. cachaça, cerve-.
em fõlha
material isolante contra frio e calor,
ias. cidra, conhaque: extrato de ma1
Silo Paulo
Classe 50
manilhas, massas para ravestimantos de
fermentado; Lernet; genebra gengibirr,
Impressos em 'tal. cartões cometclais paredes, madeiras para coattruções, morrrn meratSA - 104ansPoRTADOPUll aia. ginger: kirsch, kummel; licor
e de visitas, placas: carimbos. letreiros, saicos, produtos de boa asfáltico, pres.
maarsquInhos: nectar: pipermitn, I
displays: cartazes, folhetos, folhinhas, dutos para totrnar empermeabilizantes
PPR() 0/A..
ches: rum? suco de trutas com Inc
promissórias, carimbos e propaganda a sargamassas de Glicli40 e sol bidráuvinhos, vodka e whisky
em geral
Uca, pedregti/ho. produtos hisiumlnosos
Nome Comercia).
----,
imperineasA 'santas -1,q•aiss ou sob ounrmo n.'
de 10-4-19t,i
rènno n. 0 586.332, de 10-4-1963
tras formas para revestimento. e outros
%raso 9,(' 586.343, de 1-0-4-1963
• ( ProrropaçãO)
Cia. Martins Borges Importadora ç usos nas construções. persianas, Atas Scaísteltsde
Novoplesa Ltda.
Zilherkan
b Irmão
Comissária
para pavimentação. poças oenamentaié
São Paulo
São Pa Ido
Sz`.o Paulo
de cimento 00 gesso para tetos e part..
—
des. papel pare forrar, casas, mame
Lovonami
;* liPPOBROGAÇXO
anti-ruidos para uso nas ccmstruetiss,
ciOLIAS
parqueies. perta, portões, pisos. ,ao•ASA RAMBINI.;
Classe 16
letras pára portas, tijolos, tubos de, COO.
ereto telhas fatos. tubos d, ventilação, Arsdejos, mosaicos, janelas, podas, taC.1.;
, C1,:sse .41
•
tanques de eitneato.
vIctertmaks, ., talhas e tijOlos, todos usados somo
litulo
.
,I
,
astaatial
- arstara484*
•"-:+• ...»Arcite . de MIN eira
vitrbs,, '0n4""
‘/:‘°
là.Prorrc`ssaiç‘oi.:'
t

utà

„1/4.5.3uc,
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Termo na° 586.354, de 1Q-4-1963
Companhia Auxiliar de Empreendimentos Comerciais e Industriais
Guanabara
,

Timo n.° 586.350, aba 104-1963
(Prorrogação)
Issiao S.A. Artefatos de Couros
São Paulo

•

Tèrino n.° 586.362, de 10-4-1963
Arnaldo Irildo Soares
Rio da Janeira

•SUPERIOR

EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
Nome Comercial
- Têntio n.° 586.355, de 104-1963
Indústria Textil Carambei S.A.
"ao Paulo

10E

Classe 35
a4clas ou não, camurças,
cromos. vaque-

.
1

g N'a distinguir: Couros e peles prepa-

3; pelicas e artefatos dos m esmos:

nofadas de couros, arreios, bolsas.
Atiras, caixas, chicotes da couro,
rneiras, capas para ábuns e para
Vias, embalagens de couro. estojos,
..tiarnições de couro para automóveis,
arriições para porta blocos, malas,
tetas, porta-notasa porta-chaves., por-rtIqueis„ pastas, rédeas, selins, sacos
Êara viagem, sacolas, solas e solados.
tirantes para arreios, valises .

POPELINE

REGENTE
•nnrew

Classe 23
Insígnia

a'

ir.
,

Colasses:

2, 4. 5, 6. 7, 8, 11,.16.
21. 38 e 11
.
.
Insígnia
Culasses: 1, 2. 4. 5, 6, 7, 8, 11, 16.
21, 38 e 41
Insígnia
-

NEOLOID
Classe 3
."leo de rícino emulsificado para uso
preparação de raios X para cirurra intestinal e para prisão de ventae

1,

Têrmos ns. 586.358 à 568.359, de
10-4-1963
Companhia Importadora Sueca
Guanabara

thrmo n.° 586.352, de 10-4-1951
(Prorrogação)
Penwal Incorporated
Estados Unidos da América

•

COM P.4.81111 A

saatroiarrasosava.a. SUECA

Classes: 1", 2, 4. 5. 6, 7, 8, 11, 16,
21, 38 e 41
Tilado de Estabelecimento
Classes: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16,
Classe 8
21, 38 e 41
iitrolea e interruptores e chaves seriTitulo de Estabelecimento •
vais
a
variações
em
temperatura
ou
[
sijo, para o controle e a verificaUrano n. 586.360, de 10-4-1963
o de temperatura, usados em combiCompanhia Importadora Sueca
a° scom circuitos elétricos e sistaGuanabara
tors térmicos, e partes, modifiendes,
aptadores e acessórios dos mesmos,
oclusiva estojos de ensaio para tais Cia. Importadora Sueca Ltda.
Controles, Interruptores e chaves
1 CASA Str.CA - ARASLI. )
Taarmo n.o 586.353, de 10-4-1963
(Prorrogação)
Classes: 1, 2, 4, 5, 6. 7, 3, 11, 16.
Penwal Incorporated
21, 33 e a,1
Estados Unidos da Atnérira
Titulo de Estabelecimento

IlitERMOSWITCH

Têrmo n.° 586.333, de R5-4.-19b
Laboratórios Farmacêuticos Exactua
Sociedade Anônima
' Guanabara

Classe 4

Nome Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Artigos da classe

Classe 1
Artigos da classe
Classe 2
Artigos da classe
Classe 43
Artigos da classe
Classe 45
Artigokcla claase . ,•
Classe 39
Artigos da casse
Classe 39
Artigos da classe
Classe 43
Artigos da classe
Classe 10
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe
Classe 24
Artigos da alastra
Classe 34
Artigos da classe
. Classe 36
Artigos da clame
Classe 29
Artigos 'cla -classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 47
Artigos da classe
Classe 50
Nome Comercial
Térmo n.o 586.374, de 10 -4 - 1963
Petroquímica Indústria e Comércio
Limitada
Guanabara

Classe 3
Produto far'maaéaiticca indicadas no tratamento de distúrbios do sistema
neuro-vegetativo

°

Tann a.° 586.384, de 10-4-19/93,
Laboratórios Farmacêuticos Exaatua
Sociedade Anônima
Guanabara

EXATOTRICIN

INDÚSTRIA, BRASILEIRA

Classe 3
Produto farmacêutico indicado no tesa
tamento de infecções gerais
Têrmo n.o 586,385, de 10-4-1963
Laboratórios Farmacêuticos Exactui
Sociedade Anônima
Guanabara
Watne.•

EXATOPAS
• INDÚSTRIA
BRASILEIRA
'Classe 3
Produto farmacêutico indicaao no tratamento da tuberculose
Termo n.° 586.386, da 10-4-193
Pall Corporation
Estados Unidos da América

RIGIMESH
Classe 8
Filtros; partes porosas filtrantes para
aeronaves, a saber: arestas cliaistelras
asas e planos de contrôle ou comando
e canos para combustor de Opa em
turbina sa jato

Tirmo M° 586.361; de 10-4-1963
Manoel Rodrigues Gaivão
Rio de Janeiro
•
-a - -

Panificaçao
_. .
. Fá Em Deus Ltda

Classe 8
!tarolas e iaterruptores e citavas sen
p,
vats
a variações em temperatura o
•
praiano,
para o controle e a verifica
cta temperatura, usados era combl
ão sem circuitos elétricos ,e sista4 térinieota e partes, modificações,
aptadores e acessórios doa mesmos,
t actuaive estojos de ensaio para tais

Classe 23
Popelina

EXACTONUS'

Tannos ns. 586.356 e 586.357, de
10-4-1963
Companhia Importadora Sueca
Guanabara

n.° 586.351, de 10-4-1963
Alaericaat Cyanamid Company
Ratados Unidos da Améaca

aZastroles, interruptomia e ahavea

y(S9

• "t 1°4

Tértnos as. 586.363 à 586.373, e
586.375 à 586.381,-de 10-1-1963
Petroquímica Indústria e Comércio
Limitada
GIM uabara

as

•

,t•

a" W.1

j'ts

Nome Comerciai

inIEW

eR

Manso n.° 586.382, de 10-4-1963
(Prorrogação)
Sotto Maior S.A. - Tecidos e
Armarinho
Guanabara

COMPANHIA AUXILIAR DE

ÍMORROGAÇÃO

......

Julho de 1963

Termo n.° 586.387, de 10-4-1963
Pall Corparation:
Estados Unidos da América

SUPRAMESH
Classe 3
Elixir de mastruço

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr 4,00

Classe 8
Filtros; partes porosas filtrantes para
aeronaves, a saber: arestas dianteiras
asas e pianos de contrôle ou comando
e canos para combustor de papa era
turbina ara, jato

