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SEÇÃO
ANO XXI - N.° 126

DEPARTAMENTO NACIONAL
.DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
,1

Expediente do Diretor Geral
DIVERSOS
-

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 5 DE JURO DE 1963

REVISTA DA PFROPRILDADE
INDUSTRIAL

N. o 141.154 - José Baptista Este.
ves da Souza Filho - Cumpra • exigência.
N .° 129.600 - J inepta Thome.
Myers - Cumpra a exigência.
N.° 139.953 - Société Anonyme
dei E'tablissements Louis Regnier Cumpra a exigência.
N.° 139.953 - Societé Anonyme
des Êtablissemcnts Louis Regnier
Cumpra a exigência.

N.°'121.979 - Processo de preparação de novos amineesteres derivados
-de ácidos reguladores do crescimento
. Rio, 1 de julho de 1963
de plantas - Centre National de La
Recherche Scientifique.
a reconsideração
Saturo A. G. - NN.° 147.135 - Processe da revesdo pedido de restauração da patente
N.° 139.956 - Société Anonyme
timento de paredes e edifícios -- Made n.° 2.281 - Modelo industrial des Etablissemants Louis Regnier
rio Farnesi.
Mantenho o despacho anterior, em ,f,ace
Cumpra a exigência •
00 parecer da Divisão Jurídica cujas
N ° 140.430 - Needle Industries
MODELO DE UTILIDADE
razões subscrevo.
MARCA DEFERIDA
United e Porcy Seymour Hargrave
DEFERIDOS
Construções Tubulares Mannesmann
Leafe - Cumpra a exigência.
N.° 234.368 - Ultraphil - ClasS.A. - No pedido de reconsideração
N.° 115.434 - Neivo modelo do beN.° 141.027 - Olavo Silveira Pe.
que deferiu o pedido de privilégio de se 10 de N. V. Philips' Gloeilampen- bedouro e comedouro para pássaros reira - Cumpra a exigência.
invenção termo 101.169 - De Artefa- fabrieken.
Fábrica de Penas de Aço Brasil LiN. o 141.028 - Olavo Silveira Peitos Hércules Ltda. - Defiro o Pedido
mitada.
EXPEDIENTE
cetra - Cumpra a exigência.
para determinar o arquivamento do pe• N.. 117.293 - New° tipo de jarDia 1 de julho de 1963
dido de reconsideração, uma vez que
N.° 141.112 - José Spregacinere
dineira supetponiver - Fosche Bad- Ai Filhos Ltda. - Cumpra a exijo.
foi apresentado sem procuração ou
dini.
Notificação:
eia,
mesmo sem a indicação do número da
Inscrição.
'NN.° 126.862 - •Abastecedor para
N. o 141.118 - José Spregacinere 49
Urna vez decorrido o prazo de re- isqueiros - Manuel Dias Godinez.
Filhos Ltda. - Cumpra a exigência.
curso
previsto
pelo
artigo
14
da
Lei
Tirmos:
N. o 141.161 - União Mecha:lia
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
EXIGÉNCIA$
Limitada - Cumpra a exigência. •
N.° 93.496 - The Sherwin Wil- e mais dez dias - para eventuais junN.° 141.201 - Bernardino Gi use
liams Co. - Torno sem efeito o des- tadas de recursos, e do mesmo não se
N.° 113.139' - Maquinaria Textil
pacho que arquivou o presente proces- tendo valido nenhum interessado, fi- Dei Norte " de Espafia S.A. Mate% & Cia. -- Cumpra a exigência.
N.° 141.223 - Móveis Topermar
so, para determinar o prosseguimento cam notificados os requerentes abaixo - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
do mesmo. - Ao Dr. Morais Vieira mencionados a comparecer a este DeN.° 113.266 - Elsbeth Marie S.A.
N. 0 141.222 - 141.25 - 141.224
N.° 125.837 - Cesar Augusto Lou- partamento a fim, de efetuarem o pa- Wolff de Diehl - Cumpra a exi gên141.226 - 141.227 - 141.221
renço - Privilégio de invenção - Re- gamento da taxa final concernentes a cia.
_ 141.229 - Móveis Teperman S.A
considero o despacho que arquivou o expediçáo dos respectivos certificados
N.° 113.955 - Saturnino Alvarez - Cumpra a exigência.
processo, uma vez que a exigência foi dentro do prazo da sessenta dias -cumprida no prazo legal. Prossiga-se na forma do parágrafo ,único do artigo Menendez - Cumpra a exigência.
NN.° 114.074 - Joseph Bancroft Expediente do Diretor de Privilégioe
134 do Código da Propriedade Induspois, no andameno do processo.
&
Sons Co. - Cumpra a exigência. de Invenção Iepublicado por ter ectich
com incorreções
.-----21xpediento do Diretor Geral republi- trial.
N.°
114.728 - Karl Leitner cado por ter saldo com incorreções
Cumpra
a
exigência.
•
Rio, 1 de julho de 1961
PRIVILÉGIO DE INVENÇA0
DEFERIDOS PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N. o 114.435 - Karl Gronn Notificação:
DEFERIDOS
•
Cumpra a exigência.
Uma vez decorrido o prazo de reN. o 108.975 - Centrifuga peneiN.° 114.727 - Karl Leitner - curso previsto pelo artigo 14 da Lei
redeiro com` tambor de peneiragem de
/irmos:
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
funcionamento completamente conti- Cumpra a exigência.
N.° 117.686 - Edward Mande/ot dias - para eventuais juntadas de
N •° 103.186 - Aperfeiçoamentos nuo Brauschv:eigische Maschineb- Cumpra a exigência.
recursos, e do mesmo não se tendo
em máquinas para o tratamento de chá bawanstalt A.G.
valido nenhum interessado, ficam no- Requerente Yadoya Indústria e CoN.°
128.065
Mies
J.
Willard
N.° 114.878 - Jairo de Andrade
mércio S.A. - Concedo o desarqui- - Um processo 'e esterilizacão do Jr. e Gerald P. Roberts - Cumpra a tificados os requerentes abaixo meu.
cionados a comparecer a bate Depan.
vamento do processo, na forma da lei.
exigência.
leite.
temento a fina de efetuarem o pagaN.°
N.° 114.204 - Processo para a fa138.308
'Union
Carbide
N.° 115.160 - Loráposições insetibricação de novos compostos haloge- cidas compreendendo m insetici da da Corporation - Cumpra a exigência. mento da taxa final concernente a
expedição dos respectivos certificados
nados insaturados do série pregnanica fósforo e um sinergico para 'de N.° 139.376 - Metalútgica Dabe dentro do prazo de sessenta dias ou Androstfinica - Reauerente Svo- Shell Internationale Research Maats- Ltda
. - Cumpra a exigência.
ao forma do parágrafo único do artigo
tez S.A.
N.o 139,653 _ Union Carbide Cor- 134 do Código da Propriedade Induachappii N.V.
. N.° 106.410 - Processo para proporation - Cumpra a exigência.
N. o 116.301 - NOvo bebedouro
duzir Dioxido de cloro - Requerente
para
aves
Viriato
Fonseca.,
hr.° 139.919 - Ardonplast IndúsFarbwerko Hoechst Aktiengsellschaft
PRIVILEGIO 4DE INVENÇÃO
N.° 117.532 - Processo para pro- tria de Aparelhos Cirúrgicos Ltda. Bruning.
Vorm. Meister -Lucius
DEFERIDOS
dução de um alimento procozido para Cumpra a exigência.
crianças
e
seu
produto
The
Quaker
DIVERSOS
Termos:
N.° 140.458 - José Affonso WerOats Co.
neck
Cumpra
a
exigência.
NP 97.914 - Dispositivo para 11.,
N. o 114.204 - Syntex S.A. -- N.° 117.621 - Aperfeiçoamentos
N. o 141.116 - 7a mbon Libero - roitar
a velocidade de disparo de unas
Torno sem efeito o despacho que ar- em pontais para máquina de plantar Cumpra a exigência
aurblpe de pás aiustáveia
12.aaue..
processo, ordenando que seja cereais - Egniidio Cebatti.
quivou a

feita nova publicação, uma vez que
a anterior saiu com incorreções, conforme esclarece o órgão competente.
N. o 106.410 - Farbwerke Hoechst
Aktiengsellschaft Vorm Meister Lucius
& Bruning - Torno sem efeito o despacho que arquivou o processo, para
o fim de determinar seja feita nova
publicação, como sugere a informação.
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2358 Sexta-feira
-

As Repartições Públicas

deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
'qu'ando deverão fazê-lo até. ers
11,30 horas.
- As reclamações- pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, de. verão ser formuladas por - escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgão: oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas semi
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes'

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL

rente: Allis . Chalmers Manufacturing
Company.
N.° 100529 - Processo para préparar novos compostos akoil
dinicos - Requerente: Abbott
Laboratories.
N.° 111.361 - Catalizados para
polimerização aperfeiçoado - Requerente: Esso Research Atid: Engi
-nerigCotpay.
N.° 114.8.33 - Aparelho para o
estudo das variações de tensão nas
redes de transporte e de distribuição
de Energia Elétrica Requerente:
Electricité - de France - _Service
National.
N.° 115.213 - Máquina para tratamento de cascalho do leito de Estrades de Ferro - Requerente: Franz
- Plasser - E Josef • - Theurer.
MODÉLO DE UTILIDADE
DEFERIDO
N.° 114.310 - NOvo dispositivo.
de reforço para saltos de calçados
- Requerente: Shoji - Oda.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
INDEFERIDO
NP 108.721 - Aplicadores de cosméticos e semelhantes - Requerente: Joseph - Aversa.
N.° 113.238 - Aperfeiçoamentos
em lajes constituídas de vigas elementos pré-fabricadas - Requerente:
Gumcnercindo Lopes Coimbra.
MODÉLO DE UTILIDADE
INDEFERIDO
NP 89.864 - Aparelho circulador
"Ar" -- Requerente: Roberto Benchetti.
AVERBAÇÃO ` DE CONTRATO
DE PATIiiqTE
Bardella S. A. Indástria Mecaniaa - pede para ser anotada na pade

teia% de número

45.317 - privilégio

•
As Repartições Publicas
cingir-se-ão eis • .assini‘turas
amiais renovadái até 28 de ,
fevereiro de cada ano e às

•

-

iniciadas, em qualquer época,
petos órgãos - competentes.
- •
-- A fim de possibilitar a re~Dm Do sermo° oe -Puaticações
CHEFE De seeto os seriecto
- FLORIANO GUIMARÃES messa de va ,!ores' acompanhaMURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, sólicitamas
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessadas prefeILEÇÁO eao
rencialmente ,cheque ou vale
~ g o 0. 01.020efidlache da mxpowe g honto e. Oopm,tar.o.to
gorloulmnwaho OffintotéMe
Naciónal ao •are
postal, emitidos a favor do
do Indústria a Carnérela
Tesoureiro da Departamento
Impresso nas oticinasoo Danar:meato oe imprensa ,Nacional
de, Imprensa Nadaria,.
- Os suplementos às e;r1j-,
ASSINATURAS
Oes dos órgãos oficiais só se

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

•

•

fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da
natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,00 Semestre • • • Cr$
Semestre • • . Cr$
450,00, - O funcionário público feRE1ÁR11ÇõES E PAR TI C U LA R ES

An

FUNCIONÁMOS

900.00 dera!, para fazer jus ao dezconto indicada, deverá provar
esta condição no ato da -assi-.
, Cr$ 1.000,00 furtara.
- O custo de cada exemplar
continuidade no recebimento ali-cisado dos órgãos oficiais
dos jornais, devem os rmizzan-: será, na venda avulsa, acresci
tes providenciar a respectiva do de Cr 0,50, se do mesma
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.

Cr $ 1.200,00 Ano .
Exterior:
Cr$ 1.300,00iAno

Ano
parte superier do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
a verlicação do prazo de vali- 1 que findará.

dade de suas assinaturas, 'na

Jtliho de -1 963

A fim de evitar solução de

. . . Cr$
Exterior:

de invenção o contrato de sua exploração. - Averbem-se os contratos da
exploração - 1 a favor de Aço Villares Sociedade Anônima. 2 - a favor de Sociedade Técnica de Fundições- Gereis Sociedade Anônima SuLonge -e 3 - a favor no requerente.
•
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇ Ã O DE NOME DE PROCESSOS

N.° 138.622 - Juan José Lizaso
N.o 139.873 - S.A. Vinícola et
- Or Onoz e José Ignácio Yanez Agrícola Sanriquense S.A. V. A.
- Cumpra-se a exigência.
S. - Cumpra a exigência.
N.° 138.712 - Kazuo Onoe N.o 140.153 - Duracor S.A.' InCumpra a exigência.
dustria e Comércio - Cumpra a
N.° 138.716 - Esteban Ronal e exigência.
Paulo Hajnal - Cumpra a exiN.o 140.527 - Olavo Silveira
gência.
Pereira - Cumpra a exigência.
N.o 140.59.1 - Fundição Simar
N.° 139.045 - SWF - Spezialfabrik Fur Autozubehor - Gus- Limitada - Cumpra a exigência.
N.o 140.590 - João Di Gialmo
Riser Irrigação S. A. - pede pa- tav Rau - GB1VIH - Cumpra a & Filho Limitada - Cumpra a
exigência
•
ra ser anotada na patent, de nkmero
N.° 139.474 - José Couto Vidi- exigência.
46.977 - privilegio de invenção, a
141.057 - Indústrias Mecá.a exigência.
alteração do nome da titular - Ano!nicas Hermann Limitada - Cum139
988
Hisao
Ochial
N.o
te-se a alteração de nome.
pa a exie'ência.
Cumpra a exigência.
N.° 141.058 - Indústrias MeRousseI - Uclaf - transferência
N.° 140.259 - Mc Qual Motriz
para seu nome do termo 118.152 - Manufaturing Co. - Cumpra a cânicas Hermann Limitada Cumpra-se a exigência.
Privilégio do invenção . • Anote-se a exigência.
transferência.
N.o 137.879 - Francisco José
DIVERSOS
Dominguez y Bofill e Frederico A.
EXIGÊNCIAS
'Uhlmann - Cumpra a exigênFormo Pias S.A. Indústria
cia.
Comércio - no pedido de prorroMetalgráfica Canço S. A. - no
N.o 138.045 - Eurostock - Ans- gação da patente de número 2.750
contrato de exploração que celebrou
modelo industrial. - Prorroguecom Assistência Técnica American talt - Curnura 'a exigência.
N.o 138.410 - Caetano Branco, se de acôrdo com o artigo 42 do
Can International, Inc - na patente
de número 55.262 - privilegio de Filho-, 1_ rnitgda, Indústria e Co- Código.
mércio - Cumpra a exigência.
.Frigorifico Wilson-do Brasil S.A.
invenção - Preste esclarecimentos.
N.° 138.493 - França & Comno podido do desistênci" da reCentre de Raches . Ches de Pont a panhia Limitada - Cumpra a exi- consideração do despacho de defe- Mouron - na transferência da gência.
rimento no têrmo 101.819 -- pripatente de número 37.020 - Cum- • N.o 133.600. - Nailotex S. A. viléelo de invenção de Rvmond
pra a exigência.
Fia rão e Tw laRem e Confecções. Walter Berginn ,e William ?rederick-Lodding. - Anote -se a desisVerta - Aktiengsellschaft - no - Cumr.N ra a exigência.
N.° 139.482 - C. B. E. Compa- tésr ela do pedido de reconsiderapedido de alteração de nome no termo: 111.563 -- Cumpra a exigen- nhia Brasileira dP P481:.rusão - ção.
Cumpra a exigência.
Têrmos: .
cie.
N.o 103 304 - Usabra Indústria
139.486 - Siicinter ComerN.o
Termos:
cial de Aparelhos Eletrônicos Li- e Comércio S.A. - Arouive-se. rnit-,;
ç‘liropra
exiOncia.
N.o 109.983 - FlektritIndúsNP 128.985 - Marukyu Branbilla
So- tria P Comércio Limitada - ArInN.°
139.629
-A.
dirstria de Máquinas Agrícolas Ltda. cidade Anônima - Indústria e quive-se.
- Cumpra a exigência.
Comércio de Máculnas e Acessó- Ro 92.595 - Felício Carpana
Arquivo-se.
N.° 137.427 - Cartude Chernical rios Têxteis - Cumpra a exigên- ‘7,4-11;
N.° 100.002 - Walter r"
- Warks, Inc - Cumpra a exigen- Cia
Mn.
eia.
N.° 139.872 - S.A. Vinícola e
N O 100.742 - Monsanto ChemlNP 138.576 - Natal - Nichelle Agrícola Sonrciouense S.A. Va. S.
Arquive-se.
cal Company
- Bertoldo - Cumpra e exigência. - Cumpra a exigên a.
.
•-

•

D14.21C OFICIAL (Seção III)
EXPEDIENTE - DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
. De 1 de julho de 1963.
Notificação:
• Urna vez decorrido o prazo de
recurso previsto 'pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas
de recursos: e do mesmo não se•
tendo valido nenhum interessarto.
'ficam notificados os requerentes
t:baixo mencionados a comparecer
a êste Departamento a fim, de
• efetuarem o pagamento da taxa
final concernentes à expedição dos
respectivos certificados dentro do
prazo'cle 60 dias na forma do Parílgrafo único do art. 134 do Código da Propriedade Induatrial.
Marcae deferidak:

BerN.o 408.544 - Bermat,
zuini & Matteucci Ltda. - OLasBe 11.
N.0 408.545 -"Alvorada - S.
A. Industrial de Motores Caminhões e Automóveis --'Classe 21
- Considerando-se excluidas as
máquinas e -motores" correspondentes da reivindicação genérica
gle partes integrantes de automóveis e caminhões..
• Insignia deferida:
N.0 359.825 - Emblemática Metalúrgica Globo Indústria e Comércio Ltda. - Classes 5, 8, 10,
11, 25 e 49 (art. 119).
Título de estabelecimento deferidos:
N.o 394.698 - Gine Reportag ens da Boa Vontade - Legião da
Boa Vontade - Classes 8, 28. 32
e 33 (art. 117 ri.° 1).
NP 394.699 - Cinematogattfica
da Boa Vontade - Legião da Boa
Vontade - Legião da Boa Vontade - Classes 8, 28, 32 e 33 (artigo 117 n.° O.
N.0 395.303 - Relojoaria Nicolou - Israel Tabaonik & Filho
- Classe s 8 e 33 - Cor o artigo
no.° 117 n.° 1 considerando que o
estabelecimento do requerente
também conserta relógios

N.0 367.299 - Robrened Indústria Químicas Roth .Ltda. Classe 46.
N.0 367.669 - Serail Pra;
duIo -Comesticos Silhueta Ltda.
--a classe 48.
N.° 368.123 - Prémio Guarani
Augusto • Duarte Ribeiro Classe 32,
N 368.181 - Caalutilon Asahl Kasei Kogyo Kabusshiki
Kaiaha - Glasse 24 - ConsideExigências:
'landa-se como artefatos de Algodão, linho, canhamo ou juta os
Nee • 409.099 - S. A. Real de
crivos e aplicações ornamentais.
Ferragens - Satisfaça exigência.
N.° 368.258 - Digo - Lab.
Diversos:
Químico Wge Lida. - Classe 48.
N.° 369.078 - Comercial e ImN. 0 3e8.887 - IrisenicIna - portadora Columbia S. A. - Prossiga-se como indicado pela seção.
Uaraauanica S. A. Inrústria
Comercio - Classe 3.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.o 369.076 - C. Comercial e
DE INTERFERÊNCIA
Importadora Columbia S. A. Classe 6.
De 1 de julho de 1963
N.° 369.375
Drogametro Drogarnetro Ltda. - Glasse 48.
Notificação:
N.o 369.384 - Silve - Silve • Uma vez decorrido o prazo do
Comércio e Im portação Ltda. - recurso previsto pelo . art. 14 da
Classe 21.
Lei n.0 4.048 de 29-1241" e mais
N.° 369.406 - Yroed - Lunar- 10 dias para eventuais juntadas
ei a Ze'd"n - Classe 48.
de recursos, e do mesmo não se
N o 369.aoa - Pan Amerleano tendo valido nenhum interessado,
- Papelaria Mario Ltda. - Clas- ficam notificados os reuerentes
se 38.
abaixo mencionados a comparecer
N.° 385.372- C. *P. N. - Cia. a .èete Departamento a fim, de
Petroq ufm'ca Nacional Copenol - efetuarem n natramento da taxa
Classe 28 - Considerando-se final concernentes à expedição dos
guarniçõee nara bolas o que cons- respectivos certificados dentro-do
,prazo de GO dias na forma do pata 'reme bolas.
rágrafo único do art. 134 do CóNP 335.373 -C. P. N.
Petroqairnica Nacional Gopenal - digo da Propriedade Industriai.
Caso 1.
Marcas deferidas:
N 385.374 "a-- C. P. N. - Cia.
N.0 200.413 - Redvitana Petrognimica Nacional Copenal - Ralam lindust ria! Farmacêutica
Cinca. 47,
.
Ltda. -= Classe 3. •
N.° 396.379 - Recosi! - ReN.o 397842
Walita
W
* corri:1U labora'.
•
to S. P. A. -- Classe 3 - Como - Eletro Indústria Walita S. A.
- Classe 39 - Excluindo-se
marra nana:ara.
N-0 408_50? - Bambou! _... Os- amortecedores, buchas listas de
valdo G. P. Bohlsen -- Classe 46. borracha para panelas e para pore lençóis de borracha e consiN.0 408.511 - Cleomir
ela- tas
derando-se as esteiras como desaismundo Praça - Classe 33.
canso para pratos e os estrados
N 0 408.528 - Ternitron - reivindicadas não o tipo de taTaa n'tron Produtos Elétricos . Li- patas.
mitada - Classo 6.
N.0 200.699 - Vise.ar - Te"NP 408.540 - Ravina - Cia. do Vieral. Limitada - Classe 23.
Patermont Industrial "Irehistria de
N.0 202.865 - Knox Gut - InPerfumem 0 Artigos de Toucador dteetriae Qnfinicas do Brasil S. A.
('esse 48.
2
N o OS. 511 - Rei-Mat . - Ber- - N.o . 201.629 - T. M. I. zu 'n & Matteueci Ltda. - Clas- Henkei & Cie. G. M. B. 11.
se 5.
naaaa 46.

Julho de.1963 2359
We•

N.° 397.844 - Walita - W
Eletro Indústria Walita S. A
Glasse 7.
N.° 397.857 - Morrão Brasil
- Rodrigo de Govea - Classe 42
- Considerando-se como distintivo a forma de representação da
marca.
N.0 397.935 - Guia Turista do
Comércio e Indústria - António
Marques Antunes - .Classe 32.
N.0 398.114 - Obo (nominativa) - Carl Ilahn K. G. - Classe
•
nP 10.
N.0 •398.172 Revista Municipanela - Silvino A. Batista Classe 32. N.0 398.236 - Revista do Social Rural - Adamastor Lima Classe 32.
NP 398.435 - Moinho da Luz
- Companhia Luz Sterica - Glasse 41.
N.° 398.436 - Companhia Luz
Stearica - Classe 41.
N.0 398.502 -. Construções Metálicas Constmetin Ltda. - Glasse 16.
José Santos S.
N.° 398.558
A. - Calçados - Classe 36.
N.° 398.613 - Joaquim de Oliveira - Classe 41.
N.o 398.622 - Manufatura de
Gravatas e Lenços Duplex S. A.
- Classe 36.
N.° 398.625 - Duplex - Manufatura de Gravatas e Lenços
Duplex S. A. - Classe 36.
N.o 398.627 - Duplex - Pigalle - Manufatura de Gravatas
e Lenços Duplex S. A. - Classe
.
•
n.0 36.
N.° 398.631 - Duplex Sumular Style - Manufatura de Gravatas o Lenços Duplex S. A. Classe 36 - em direito ao uso
exclusivo das expressões Summer
e Styler.
N o 398.636 - VotOram - S.
A. l edústrias.Votorantim - Clas•
se 27.
N.o 398.637 - Votorantim - S.
A. 'I n dústrias Votorantim - Classe 28.
-

N.0 398.638 - Votorantim S.
A. Indústrias Votorantim - Cias"se 29.N.° 398.639 - Votorantim - S.
A. 1 "dúStri25 Votorantim - Classe 30.
a. o 398.746 - Quinta do Vale
- Irmãos Salton Ltda. - Classe
n.° 42;
N.o 398.749 - Gra nj a do 'Vale
- Irmãos Salton Liah. - Classe
no 42.
N.° 308.785 - Ermaeo - Esmaco Materiais para Construções
Ltda. - Classe 16.
N.o 398.788 Vital Brasil -Eletro Metalúrgica Vital Brasil
Ltda. - Classe 11 - Considerando-se doldanas como roldanas e
torquezas como torqueses.
N.o 398.834 - Nuos - Thomhson Werke E..n. b. fl. sa- Classe 46.
N.0 '3'98.836 - Martini Bar Martini & Rawi S. Ita Indústria
e enméreic de Baladas - Classe
n.o 32. N.o 398a28 - Bar Martini ajartini & Rossi S. A. Indústria
e Contara: o de Bebidas - Classe
•
.n.°
N 0 399.794 - Rebef erro Adia n s l radora Reheferro Ltda.
- Classe 5 - Sem- direito ao uso

exclusivo da_ palavra Ferro, 134
Iladamente,
NP 399.868 - Dixan - BUI
kel & Cie. GMBH. - Glasse 44
N.o 399.888 - Transsiplex
Siemens do Brasil - Comparthit
de Eletricidade - Classe 8,
N.0 399.902 - Boneca - Cal(
Paulista S. A. - Classe 41.
N.0 398.908 - Serpogen
Chas. Pfizer & Go .Inc. - Claa.
se 3.
N.o 399.918 - Ray Tec Johnson U. S. A. - Classe 10.
• N.0 399.947 - Encippedia doi
Bandeiantes do Século XX varo de Freitas Guedes - Classe
n.o 32.
N.o 399.952 - Notícias Iturai1
Classe 32.
- Orlando Boock
N.0 399.953 - novel' - Romeu
- Classe 8.
N.° 399.963 - Caiei° -- Iadústria de Arames Cleide S. A.
- Classe 21.
N.0 400.020 - Cevatol - Ge ..
varet Photo Producten N. V.
Classe 1.
N.° 400.021 - Nogranol - Gevaert Photo producten N. V. Classe 1.
N.0 400:1)65 --e Liquigás - Liquiges do Brasil S. A. - Classe
n.0 47.
N.o 400.130 .- Cambuci - Sociedade Anônima Moinho Santista
Indústrias Gerais - Classes 2 e 3.
N.0 400.154 - Vavega - Vaveca Construções. Comércio e Indústria Ltda. - Classe 24,
N.0 400.155 - Vaveca - Vaa
veca Construções. Comércio e Indústria Ltda. - Classe 22.
N.° 400.160 - Vaveca. - Vavaca Construções. Comércio e Indústria Ltda. - Classe 16.
N.o 400.161 - Vaveca - Vavaca Construções, Comércio e Indústria Ltda. - Classe 15.
N.o 400.162 Vaveca - Vaveca Construções. Comércio e ndústria Ltda. - Glasse 11.
VaN.o 400.163 - Vaveca
veca Construções, Comércio e Indústria Ltda. - Classe 5.
•
N.° 4,00.164 - Vaveca - Vaveca 'Construções, Comércio e Indústria Ltda. - Classe 6.
N.o 400.166 Vavoca - Vaveoa Construções, Comércio e Indústria Ltda. - Classe 36. N.o 400.167 - Vaveca - Vae
vera Construções, Comércio e Indústria Ltda. - Classe 49.
N.° 400.168 - Vaveca - Vaveca Construções, Começai° e Indústria Ltda. - Classe 50.
Sinal de propaganda deferidas:
N.0 400.049 - Liquigás do Brasil S. A. - Liquigás do Brasil
S. A. - Classes 8 e 47 - Art. 109
n.° 2 do C. P. I.
Insignia deferidas:
N.0 398.712 - Serviços Acrofotogrametrieus Cruzeiro do Sul
- Serv iç os Acrofotogranietricos
Cruzeiro do Sul S. A. ••••, Classe
P. `A e 33 - Art. 114, do C. P. L
N.0 398.722 - Expandir Planagro S. A. Instituto de Pesquisas e Planejamento Agrícola e
Industrial - Classe E 33 - ar"'
éo 111, do C. P. I.

•

,
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DI RIO OFICIAL (Seção III)
DIVERSOS

•

123.211). - Anote-se a. transfe- - Companhia Mercantil e Importa-rência.
dora Santa Cecília (junto .as mar, Importadora Banzai Limitada cas . números 195.847 - tèrmo'
(trans-ferência para o, seu nome da 395. 375) . - Satisfaça exigência.
patente modelo industrial têrmo -Sebastião de Araujo - junto à
134.245). - Anote-se a transfe- marca , n.° 219.704 - Satisfaça exirenda..
rência.
Jantzen Inc. - junto à marca nú•Indústrias •York S.A. Produtos
162.026
198.455 - 208.664
Cirúrgicos (transf•rência para o meros
Satisfaça oxigência.
seu nome da marca Adoração - Condomínio
do Edifício Tepigue
número 155.777). - Anote-se a' junt oSatisfaç
a
transferência.
exigência.
Caloric International S. Á.
(transferência' para o seu nome
Diversos
da marca Seaporcel nún3.3ro
215.939). - Anote-se a transfeGilfort S. A. Comércio e Indústria
rência.
- no pedido de averbação de conIndústria s Granfino S.A. (pede trato na marca Jantzen n.° 240.446
para ser anotada na marca Tão'- - Anote-se mediante apostila a rescisão do contrato de exploração firfino, termo :2.62.912 a alteraçáo
nome). - Anote-se a alteração de mado entre a titular e Conrex Malhas e Confecções S. A.. já anotada
nume.
reg. anterior n.° 118.839 - *
Linijuta S.A. Fios e, Tecidos rio
clichê.
(pede para ser anotada na mar- .apresente
Espólio de Aparicio Ramos Cordeica Linifuta têrmo 419.6E2 a alte- ro
junto ao termo 421.756 -ração cre nome). - Anot3-se a al- Não- se
trata de transferência como
1
1
teração.
solicitado a fls. 11 . tendo em vista que
Gricordi & C. S.P.A. (transfe-I a petição de fls. 4 e os exemplares
rência para o seu nome da marca estão em nome do Espólio.
R têrmo 407.132). -- Anote-se a
transferência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE

N. 398.701 "Brasiina" Incorporações Imobiliárias Limitada
- Aguarde-se.
N. o 398.718 - Minerais e Metais
Limitada - Aguarde-se.
N. 398.719 - Gráfica Barthel
S.A. - Aguarde-se.
N.o 399.818 - Consiglio & ComN,0 398.550 - Grande Venda panhia - Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
&to do Milhão,- Modas A Exposição - Clipper S. A. - Cia'-. TRANSFERÊNCIAS E LICENÇAS
ses E 1, 2 , 4, 6. 8, 10, 11,1:?, 13,
14, 15, 22, 23, 2i. 25, 28. 30 . 31. TRANSFERÊNCIA E ALTERAWS.0
DE NOME DE TITULAR
34. 35, 36, 31, 39, 40, 14, 16,
e 49 - Ari. 121, do C. P. I.
DE PROCESSOS
Nome comercial deferido:
Dia 1 de julho de 1963
NO 398.1r - Libe( al Tecida
Tekvolts S.A. Indústrias EléLtda. - Liberal Tecido Ltda. - tricas (pede para ser anotada na
Art. 109 n.° 3, do C. P. I.
patente-- privilégio de invenção
Título de estabelecimento de- número 61.603 a alteração de
nome). - Anote-se a alteração.
feridas:
N. o 398.468 - Hotel 'normas -Monsanto Chemical Co. (transSaltitaris - Companhia das Aguas 'terência para o seu nom3 das paMinerais Saluitaris - Clases 33, tentes:
42, 42 e 43 - Art. 117, n. o /, do
Privilégio de invenção têrmol
C. 1). T.
N. o 308.540 - Distribuidora de números 105.107 -. 107.225
110.306
-- 111.063 ....
Doees Carlos de Campos - - Luiz 111.341 -- 110.322
-- 111.436 ..
EXEGÊNCIAS)
Nunes - la5.je E-41 Çartgo 117, - - 112.481 111.374
--- 112.482 -135.505
número 1, do C.P.I.1.
Sebastião Rodrigues, Doutor
N. o 398.606 - Edifício Leblon - --- 135.547 -- 135.611 --- 137.681 Salvador
Liserre Junior e Doutor
-- 137.683 --- 60.667 -- Anotem-se
Imobiliária Civia S.A. - Classe as transferências.
José de Figueiredo Carvalho (junE-33 (artigo 117, número 4, do
a patente modélo de utilidade
Chocolates Dizioll S.A. (trans- to
número 3.947). - Satisfaça exiferência
para
o
seu nome da paN.o 398.60i - Edifício Messidor
gência.
tente moda° industrial têrmo
Monsanto Chemical Co. (junto
- Condomínio do Edifício Messi- 1 07.368). - 'Anote-se a transfeara' Classe E 33 art. , 117, nú- rência.
à patente têrmo 115.579). --- , Satisfaça exigência.
mero 4, do C.P-1.).
tEmílio
Schlaepfer
(transferênGrindelimel LimitaN. o 398.713 - Serviços Aernfoto- cia para o seu nome da patente daLaboratório
(pinto a marca número ....
rráficos Cruzeiros do Sul - Ser- prlvilévio de invenção tèrmo
148.176). •- Satisfaça exigência.
riços Aerofotneráficns Cruzeiro do
gul S.A. - Classe E.25 e 33 (ardgo 117 ,número 1, do C.P.I.).
N. o 398.717 - Policlínica Geral
do Rio de janeiro - Policlínica
Geral do Rio de Janeirn - Classe
E.33 (artigo 117, número 1, do
C.P.I.).
SÔBRE
N.° 398 ' 300 - Rei das Canetas
- Josef Menciel - Classe E.17 33 (artigo 117, número 1, do C.
(O 398.539 - Semana da Ber..Modas A Exposição S. A. - Classes E 36, 40 e
per S.
49 - Art. 121, do C. P. I.
NP 398.549 - Venda Bagdá Modas A Exanieão - 1Naaer S.
À. - Classe E 34 - Art. 121 do
C. P. I.

LEGISLAÇÃO DELEGADA

ABASTECIMENTO

• N°399.906 - Edifício Saint Juhen - Manoel Pessoa et, Mello
Farias - Clame E-33 (artigo 117,
número 4, do C.P.I.).
-

N.o 482_833-Perfumaria Tânia
Gutemberg José Barte-sa

Classe E-48 (artigo 117, número 1,
Io C.P.I.).
MARCAS DEFERIDAS
N.° 398.548 'L jtuano - Torrefação e Moagem de Café Ituano
Limitada - Classe 41 (artigo. 35,
.
número 5, do
N.o 398.660 - Superavicola
Matadouro de Aves Superavicola
Limitada - Classe 19 (artigo 35,1
número 16 da, C.P.I.).
N.° 400.150 Superaaid Suderapid - Com. e Ind. de Rendas Limitada - Classe 24 (artigo 35, número 16, do C.P.I.).
EIZIGENCIAS .
N.o 398.620 - 398.621 398.623 - 398.630 - Manufatura
de Gravatas e Lenços Duplex S A.
- Cumpra a exigência.

•
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E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRÍCOLA, INCLUSIVE
PREÇOS MINIMOS
DIVULGAÇÃO N. 831

Preço: Cr$ 120.00
A VENDA:
. Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

EXAME FORMAL • DE MARCAS
Rio. 28 de Junho de 1963
Exigências

-Samuel Zelazny - opoente -ao termo 441.847 - Cumpra a exigência.
Café Paulista S. A. - opoente
do termo 441.839 - Cumpra a exigência.
_
Termos; .
N.° 441.839 - Torrefação • Moagem de Café Oeste Paulista Ltda. Cumpra a exigência.
- N.° 441.836 - Rubens Salvador
Sortino - Cumpra a exigência.
N.° 441.837 - Agencia de Passagens Potiguar Ltda. - Cumpra a exigência.
_ N.° 441.838 - STAC Serviços
Técnicos de Anotações Cadastrais e
Publicitário Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 441.843 - Com. Imp. e Exp.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 441.849 - CIVAP Comercial
Imobiliária Vale do Paraíba Ltda. Cumpra a exigência.
• N.° 441.850 - Transportadora Maralbi Ltda. - Cumpra a exigência.
N.°.441.851 Ind. Mecânica Patromarti Ltda. -- Cumpra a exigência.
N.° 441.853 - Recupermat Lida
•
- Cumpra a exigência.
N.° 441.856 - Soc. de Terras 'e
Loteamentos do Vale do -Ribeira Limitada; - Cumpra a exigência.
Soterra Ltda. InN.° 441.857
dústria e Comércio - Cumpra "a .exi• •
gência.
N.° 441.867 - Andu-Matalplástica
e Dentária - Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 441.868 -- Livraria Nobel S.A.
- Cumpra a exigência.
N.s. 441.869 - 441 . .870 - S. A.
Casa Domingos Joaquim da Silvo
Cumpra a 'exigência.
N.° 441.872 - Ind. de Roupas
Se,nforizadas Padrotex Ltda. - Cumpra a exigência. •
N.° 441.873 - Comercial de Móveis Santa Rosa Ltda. - Cumpra ia
exigência.
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.N.° 441.875 - Bar e Café Nossa
Alegria Ltda. - Cumpra a exigência.
• N.° 441.874 - A.P.S. Aguiar Prossiga-se excluinda dínamos (cias:.
ire 6).
N.° 441.876 - Bar Marijo Ltda.
t•-- Cumpra a exigência.
N.° 441.879 - Mecânica Autorizada M. A. Ltda. - Cumpre a exigência.
' N.° 441.885 - S. A. de Adm. de
Bens Móveis e Imóveis Sabiam Cumpra a, exigência.
N.° 441.886 - S. A. de Administração de Bens Móveis e Imóveis
Sabien - Cumpra a exigência.
'N.o 441.888 - Iniobili4ria São Sebastião Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 441.895 - André Rachid Fatuais - Cumpra a exigência.
• N.o 441.896 - André Rachid Fatuch - Cumpra a exigência.
N.° 441.908 .- Orlando Jerunyano - Cumpra a exigência.
N.° 441.914 - Empresa Telefônica Paulista S. A. - Cumpro a exigência.
N.° 441.922 - American Caana•
mid Company - Cumpra a exigência.
. N.° 441.930 -- Simpsom• S. A. Indústria o Comércio - Cumpra a exigência.
N.° 44/.931 - Nelson Maninho -Prossiga-se corno inicialmente requeridos em face da prioridade.
N.° 441.934 - The Dow Cheraical
Company - Cumpra a exigência.
N.° 441.947 - Den Kongelige Gronlandske Handel
cumpra a exigência.
N.o 441.952 - Máquinas Tecnicopex do Brasil Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 441.956 - Carlos Weigan &
Cia. - Prossiga-se excluindo a expres-

N.° 441.963 -- A Casa Colombo.
Artefatos e Máquinas S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 441.965 - A Casa Colombo,
Artefatos e Máquinas S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 441,966 - M.- Cardoso Cumpra a exigência.
...N.° 441.967 - R. Ribeiro & Cia.
-- Cumpra a exigência.
N.° 441.972 - Banco Agrícola.
Mercantil S. A. - Cumpra a exigência.
NP 441.982 - Safaria Sul Americanos S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 441.983 - Safaria Sul Americanos S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 441.986 - Abrasivos alortonMayer S. A. - Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
N.° 441.991 - Jason - Socied 'e
Técnica de Engonhada. Economia Estatistica e Organização Ltda. - Cumpra a exigência.
. N.o 442.003
M. Souza - Cumpra a exigência.
N.° 442.008 - Auto Viação Em
pregados Reunidos S. A. Aver Cumpra a exigência.
NP 442.018 - Vent Armações
Metálicas Ltda. - Cumpra a 'exigên
ela.
N.° 442.02à - Povoas & eia Cumpra a exigência.
N.° 442.031 - Work S. A. Importação e Exportação - Cumpia a
exigência.
Ne. 442.036 - 442.037 - 442.038
442.039 -442.040 - V.E.B. Kamera-Und • Kinowerke Dresden
Cumpra a exigência.
442.042 - Metalúrgica Rio
N.
Douro Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 442.049 - Horgemdador Gama
- Cumpra a exigênda.
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N. 442.080 - Miag Muldentiau und
Industrie G.in.b.H. - Cumpra a exigência.
N.° 442.091 - Confecções Sadino
Lida, - Cumpra a exigancia.
N.° 442.099 - Restaurante Garota
do Meier Ltda. - Cumpra a exigên•
cia.
N.° 442.116 - Companhia Taxai
Santa Elisabeth - Cumpra a exigênaia.
N. 442.117 - Companhia Textil
Santa ;Elisabeth - Cumpra a exigéncia
N. 442.118 --- Drogafatima Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 442.125 - H.G.• Corrêa Cumpra a exigência.
N.:° 442.126 - L. Veras - Cumpra a exigência.
- N.° 442.182 - Rower Publicidade
Ltda. - Cumpra a exigência.

,. N.° - 442.583 - 442.584 - Cia.
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• N. 9 412.761 - Comer ial Torrinha
Siderúrgica Vatú - Cumpra a exigên- de Aatomóvels Ltda. - Cumpra a exicia.
aéricia.
:N.° 442.593 - Coletec-Tintas e MaN. 442.763 - Tecidos e Canfecteriais de Construçõas Ltda. - Cum- ções Anapolis S.A. - Cumpra a ext..
Onda.
pra exigência.
N.° 442.595 - Calçados Viangolina
N.° 442.764 - Ginano Branco P'
Ltda. - Cumpra a exigência.
lhos Ltda. Ind. e Cem. -- Cturnatt
N.° 442.596 - Alencar Fonseca
a exagancia.
Almeida --- Cumpra a exigência.
- Prossiga-se excluindo aristes
N.° 442.600 - Nicodemos Salvino' 6).
- Cumpra a exigência.
• N. • 442.765 - Caetano Branco FiN.° 442.606 - Sebastião Teixeira lhos Ltda. Ind. e Com. - Cumpra exida Silveira - Cumpra a -exigência. .
n gência.
N. 442.607 - Moacyr Pereira Re- • N. 442.766 - Caetano Br eaco Pi
zende - Cumpra a exigência,
¡lhos Ind e pua. - Prossiga-se co*
N.° 442.608 - José Borba Soares 'exclusão de aaristes a (cl. 6).
-- Cumpra a exigência.
N." 442.772 - C.G.S. - Q.,i•
N.1 9 . 442.614 - Saturino Fernanda. micos Industriais Ltda.
Compra
exigência.
Napoleão - Cumpra a exigência:C
N.° 442 778 - Brouzane Cornarei(
N. 442.616 - Edir de Castro Ferde Auto Peças Ltda. - Prossiaa-se exnandes - Cumpra a exigênLaii-.
N. 442.618 - 442.619 Cia. cluindo (alvarás de cambo (cl 6) a manN.° 442.183 - Alfred C. Toepfer Quin-Protector Indústria e Comércio Li- cais de rolamento (mat. prima) .
S.A. Indiistria e Comércio - Prossi- mitada - Cumpra a exigência.
N.° 442..779 - Bronzane Comarcio
ga-se excluindo anéis obturadores (cl.
31) mineração (serviço) molas de vál- N.° 442.623 -.Distribuidora de Be- de Auto Peças Ltda. - Pross!ga-sc
bidas Santa Julia Ltda. -"Cumpra a excluindo moias de válvulas (mat. pri.
vulas (mat, prima) e velas (46).
ma ).
N. 442.188 - Rodovia e Brasil Li- exigência.
• N.° 442.624 - Ponte E, Filhos Ltda.
N.° 442:780 - Compaahla
mitada - Cumpra a exigência.
---' Cumpra a exigência.
nistradora Minerva - Cutnp?a a ed.
N.: 442.502 - Inciastria "de Luvas N.° 442.628 - Conciel-Construtora e gência.
Real Ltda. - Cumpra a exigência.
Instaladora Ltda. - Cumpra a exigênN. 442.789 - 44).79C - 44. 79Ia
N. 442.504 - Meaanica Art Li- cia. •
- 442.792 - Indústrias Químicas Voil-`
mitada - Cumpra a exigência.
ga Ltda. - Cumpra a exigência.,
N.° 442.505 - Mecanica Art Ltda. N.° 442.629 - C,onsomeg - Ex.N." 442.808 - Decofer Ind. Com .
ganharia
de
Reforços
e
Fundações
Ltda.
- Cumpra a. exigência.
de Artefatos de Metal Ltda. - CumN." 442.507 - Indústrias de Choco-, - Cumpra a exigência.'
lates Lacta S.A. - Cumpra a exigén.' N.* 442.640 - 442.641 - Semente:. pra exigência.
Suaremol Ltda. - Cumpra a meiga- •N.° 442.843 - Editora Problema.
.
cia.
Contemporaneos Ltda. .- Cumpra
N. • 442.512 -- Dimpa Distribualorn Cia.
Moyses Luiz de Oli- exigência.
N." 442.645
de Impressos Padronizados Limitada N. 442.8-15 - Construtora Tupy
veira - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigéncia:
N. 442.649 - Intraferro Inudüstria Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 442.521 - Gráfica Irmãos Silde Trefiiação de Ferro Ltda. - Cumpra
va Ltda. - Cumpra a exigencia.
N. 442.848 - Confecções Dyskant
C
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° •442.523 - Plastelin - Indús-iexigência.
N.* 442.652
Caninha Primitiva
N. 442.852 - Servatrix - Aparetria e Comércio Ltda. - Cumpra a ' LCtda. - Cumpra a exigência.
lhagem Eletromecanica Ltda. , Cum.
exigência.
N." 442.672 - Bureau Brasileiro de pra a exigência.
N. 442.527 - Reclam-Publicidade Imprensa - Cumpra a exigência.
N. 0 442.869 - S.A.T. - Serviços
Ltda. - Cumpra a exigência.'
e Administração Técnica S.A. - ProsN. 442.528 - Salvador Souza - N . ° 442.673 - 442.675 -- Pa/adio siga-se
excluindo transmissão de música
S.A. Administração de Bens - CumCumpra a exigência'. por rádio e linha telefônica. , •
N.° 442.529 - Avon Products, Inc. pra-se a exigência.
N.° 442.687 - -442.688 - Union N. 442.870 - IrriportadCwas Vaiter
- Cumpra a exigência.
Avon Chimique Belga S.A. - Cumpra a exi- Comércio e Indiistria S.A. - Cumpra
N.° 442.530 - 442.532
Products, Inc. - Cumpra a exigência. gência.
exigência.
Richardson N.° 442.871 - Importadora Svaiter
N.° 442.533 - 442.534 - 442.535 N.° 442.696 - The
- 442,.536 - 442.537 .- Motom Ak- Company - Cumpra a exigência.
Comércio e Indústria S. A. - Prostiengesellschaft Surich - Cumpra a exi- Nt° 442.697 -Radio Corporation siga-se considerando apenas da cl. 8 as
Of.
America
Cum:ira
a
exigência.
gência.
peças e acessórios objetos de comércio
N.° 442.698 - Valery Perfumes do da requerente.
Esztergomo Szersza- Brasil S.A. - Cumpra a exigência.
N. 442.538
N. 442.888 - Empresa Jorrolistica
mgepyar - Cumpra a exigência.
N.° 442.702 - A Preferida Ltda. Ringue Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 442.539 - 442.540 a- Goya Li- - Cumpra a exigência.
mited - Cumpra a exigência.
N.° 442.889 -. Goro Salda - CumN.° 442.704 - 442.706 - Ibrahim
N.° 442.542 Howa do Brasil S.A. Ahmed Sued - Cumpra a exigência. pra a exigência.
Indüstria Mecânica - Cumpra a exi- N.° 442.737 - Antonio Freire da N.° 442.902 - 442.903 - Editora
gência.
Lar Feliz S.A. - Cumpra a exigênCosta - Cumpra a exigência.
N.." 442.514 --- Amortex S... A. InN. 442.739 - Duarte Santos 6 Cia. cia.
dústria e Comarcici de Amortecedores - Cumpra a exigência.
N. 413.849 - Artes Decorativas
- Cumpra a exigência.
N."'. 442.740 - E. Santos & Cia. Brasil Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 442,545 - Sebast ; ão Maria - Cumpra a exigência.
N. 414.874 - Teresopolis Automó- Cumpra a exigência.
veis do Brasil Ltda. - Cumpra a estia
N.° 442.741 - Fábrica União InN." 442.561 - Rio-Lar Comércio dústria e Comércio 'S.A. --a Cumpra gência.
N.° 426.000 - Soc. Comercial da
a
a
exigência.
Iltensillos Domésticos Laia. - CumRoskio LtCcia. - Cumpra a exigéa
pra ex:T-nti.
Cum- cia.
N.' 442.742 - F. Lobato
- Rio-Lar Comércio pra a exigência.
N." 4:2
N.° 126.001 - Indústrias Reunidas
úumésticos Ledo. - Cuml:tea
N.° 442.744 - J . Arruda & Cia. Flores Ltda. - Cumpra a exigência.
'
pra ex : (7.ttf:n.
Cumpra a exigência.
N.° 426.260 - Amilton Carlos
N.° 442.564 - 42.565 --'442 566 N.° 442.745 ---- João Maria - Cum- Cumpra
a exigência.
-- -! . :2 567 - 442.568 - 442.559 -- Pra a exigência.
N : G 426.261 - Panificadora Vila
442.570 -. 442.571 - Indústria Par- N.° 442.747 - Serraria Deu-La-Deu
Formosa Ltda. - Cumpra a exigência.
a: - Cumpra a exigência.
maca/titica Quinafar Ltda. -a- Cumpra Ltda.
N.° 426.268 - Revestimentos em
a exigência.
N.° 442.748 - Torrefação e Moa- Plásticos Ltda. - Cumpra a exigência
N.° 442.572 - The \Velleoine Foun- gem de Café Tocantins Ltda. - CumN. 426.263 - Ernesto Swarg Jté.
daaon Litnited - Cumpra a . exigencia, pra a exigência.
N.° 442.575 - Guanabara - Orga- N.9 442.749 - Walterto Cavalcanti nior - Cumpra a exigência.
Bar e Café Universe
N.° 426.264
nização d Emprègos Ltda. - Cumpra -:- Cumpra a exigência.
Ltda.
Cumpra
a
exigência.
N.°
442.755Cervejaria
Mogiana
a exigência.
N.° 426.265 - Bar e Lanches Fui
N.° 442.576 - Raul Neri - Cum- Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 442.756 - 442.757 - Sip Soc. gor Ltda. - Cumpra a exigência.
pra a exigência.
N. 426.773 -- José Sabino - Cum
N.' 442.582 - Cia. Siderúrgica Civil de Investimentos Prediais Ltda. pra a exigência.
Cumpra a exigência.
Veta - Cumpra a exigência.
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Prossiga-se o pedido na' classe 28 t NP 441.964 - Casa alombo Ar.
N.° 426.274 - José Sabino
CuM- tida. - Prossiga-se também
considerando-se corno artigos o In- tefatos e Máquinas S.A. - Prossipra as exigências.
classe 40.
•
N.: 426.297 - Produtás Alimentícios
ga-se excluindo tudo com suas resN:o 426.902 - Miriaselli de S1-1 dicado como aplicação.
Linguanotto Ltda. - Cumpra a exigên: queira Vogel - Cumpra a exigênN.o 441.859 - Vendaval Boutique pectivas armações o as exprescia.
Modas Limitada - Prossiga se ex- sões em gera c seus pertences.
cia.
N.: 426.350 - Wellin - 'Produtos
NP 426.903 - São José Materiais cluindo bolsas (m. prima) e maN.° 441.971 \- Almerinda da
de Beleza Ltda. • - Cumpra a exigênpara Construção Limitada - Cum-1 cacão (marca de terceiros).
Conceição Oliveira - Prossiga-se
•
•
cia.
pra a exigência.
, N° 441.865 - Mercantil São incluindo também a class3 $3.
N.: 426.371 - Transportes Ristar . N.° 426.9905 - Diluo S.A. Dis- 1 José Limitada - Prossiga-se com
N.° 441.981 - Safarls Sul AmeS.A. - Prossiga-se com exclusão do - tribuição 'Fabricação de Embala- os exemplares de fls. 14-16 exchi- ricanos S.A. - Prossiga-so constque foi grifado a fls. 5.
indo-ae lubrificantes (classe 47) e derancin ficção o que foi gravado
gens - Cumpra a exigência.
426.375 - Primo Carbonari peças para autos ou, veículos' não como fricção.
Prossiga-se Com exclusão do que foil N.° 441.890 - AcIr - Oak Cha- expressões em geral e seus pergrifado a fls. 5.
N.o 441.994 - Maria Helena da
ves Eletrônicas S.A. -'Cumpra determinados.
N.° 426.376 - Primo çarbonari
' Silva Rangel - Prossiga-se exclua exigência.
Prossiga-se scm o• que foi grifatdo à, N.o 441.391 - Mário Andrade
NP 441.566 - Andu Metalplas- indo cobretndo (m. de terceiro).
fls. 5.
de Paiva - Cumpra a exigência. fica - e D miaria Limitada - Prossi- I N.o 442.020 - Indústrias de Cho- N. 426.378 - Industrial Artefatos
ga-se 'excluindo cubas' de ferro colate Lacta S.A. - Prossiga-se
N.° 442.030- Empaêsa Gorin
de Alumirno Ltda. - Cumpra a
i (classe' 11) e 'prótese (serviços) sem exclusividade de Drops mista
Bebidas Limitada - Cumpra a ciasse 33.
gênda.
NP 442.034 - Komando Erigeexigência.
N.° 441.877 - Rolamentos AmaN.° 442.127 - José Ferraira de zônia Limitada - Prossiga-s.(' ex- nharia Limitada - Prossiga-se
N.° 426.388 - Restaurante Cza-das
- Cumpra a exigência. I Faaueiredo - Cumpra a exigên- se G) e considerando ancinhos substituindo à expressão artigos
N. 426.391 - Indústria Quimica e cia.
cluindo máquinas batedeiras (elas- por gênoro, de negócio.
Parmacéutira Schering S.A. --. Cuma
NP 442.051 -- Scala - Editora
cirno mecânicos.
pra exigência.
DIVERSOS
Propaganda Limitada - ProssiN.° 426.391 - asma& NP 441.578 --- Fábrica di Manôexcluindo coleção dos exembuidora de Madeiras Ltda.
Cumpra
NP 426.250 - J- Osé Innocancio metros • Willy Limitada - Prossi- ga-ce
plares.
as exigências. .
Prossiga-se também na elas; fa-se
exclusão de pantigraN.° 426.395 - Companhi a. • de Ad- se 33. 1'
N.o 442.098 - Agrido Gomes da
fos claSse .12 e considerando .morn inistracro de Intenteis Joaquim Nabuco__ N.o 426.440 - Norirrto Augusto in e txos eamo monômetroa.
Costa -- Prossiga-se sem exclusiCumpra ”igência.
viciada de sabão.
Marcondes Guimaro ProssigaN.o 441.3d9 - Andaade, ?achaco
N. 426.428 - Indústria Brasileira se como acima proposto.
NP 4424í0.- Josef Mroz
& Companhia Limitada - Prossi- Pra-siga-se excluindo "conta-gode Embalagens lnbragem Ltda. - turn-1
NP-426.535 - Alfredo Mento ver- ga-se também n clase 43 como'ar- tas" e estojos de bolso para inspra a exigência.
N. 426.430 - Jurandir da Silveira de - Prossiga-se com exclusão de tigos o rue foi requerida
triunentos cirúrgicos (m. prima).
carboradores e diferenciais.
aplicação.
Castro - Cumpra a exigência.
N° 442.491 - Josef is.troz
N. 426.433 - Produtos_ Alimentícios
N. 0426.818 - Gilletta Safety
"la.o 441.580 - Matrix S.A. In- Pressiga-sa excluindo os artigos
Marcia Ltda. - Cumpra a exigência. &..'.zor Company Of Brezil - Pres- dústria
e
Comércio
Prossiga;se
N. 426.433 - Produtos Armenti- ciga-se com exclusão de utensílios com os exemplares de fls. 15-17 conta-gotas estojos de bolso para
inatramentos cirúrgicos (m. pridos Marcia Ltda. - a exigência.
para manicure.
consid..rande como sachadeira o ma).
N. •_ 426.434 - Aguiar
Sobrinho NP 426.819 - Ginette Safety que foi grafado como sacadeiras.
- Cumpra a exigência. .
i NP 442.493- Josef Mroz Rezo'.
Company
Of
Brazil
ProsN.o
441.962
Casa
.Coombo
ArN. 426.445 - 426.416 - -426.448
Prossiga-se com exclusão de con- Importadora Rosário Ltda. - Cum- siga-se sem navalhas de anu- taratos a .Máquinas S.A. - Prosi- ta-gotas e estojos de bolso para
rança.
ga-sa excluindo a expressão em instrumentos cirúrgicos (m. pripraa exigência.
N.o 441.854 - Martiniano Ri geral depus - de relojoaria e de ar- ma).
N.° 426.417 - Importadora e Exportadora Rosário Ltda. - Prossiga-se naldi & Companhia Limitada - tigos cie ótica.
sem o que foi grifado à fls. 4.
NP 442.508 - Maci Propaganda
S.A. - Prossiga-se sem as essênN.° 426.453 .7- Alexandre Burikan
cias ingredientes (classe 41) .
Filho - Crunpfa 'a exigência.
N. 426.557 - G licte Safety ComLitotelha - EmN.° 442.589
pany Of Cumpra a exigência.
nreendimentos Manufatareiro e
N.° 426.559`.?..!- Faircbild Camera ant.,
• Engenharia Limitada - ProssigaInstruMent Corporation - Cumpra exiae exclu i ndo enceradeiras e filtros
gência.
(classe 8). •
N. • 426.570 - 426.57 1'-- Ahtl.an
N.o 442.611 - - José de Souza
Abott do Bras :1 - Cumpra a "exigência'.
Oliveira - Prossiga-se com o pediN.0 426.572 -- Emir Khabil 'Ayou+) na_çlase 32.
bi - Cumpra a exigência.
N.o 426.591 a- Comércio é IndúsN.o 442.825 - Alfredo Consolo
tria cie Empacotamentos Cacique
- Prossiga-se considerando na
Limitada - 'Cumpra 2.3 exigênprensa como publicao5es.
cias.
.
442.626 - Borres Indústria
N.° 426.805)i- 426.806 1
I Comércio Limitada - Prossiga-se
V O L. 11
426.807 - 426.808 - Cantina e 1
1 cexeicrlousin
) . da congoleum (m. de terChurrascaria galetto Limitada---•
Crmpra exigêncla.
N.o 442.644 - J. R. S. Cunali
Outubro a deiembro - 1959
NP 426 811 , Internacional l
I - Prossiga-se o pedido na classe 1.
• arvester COMpany. - Cumpra
H
N.o 442.647 - Rodefiel S. A;
exigência.
1Transportes
Comércio e Represen• N.0 Contry Laborai°.
' tacões. - Prose-se excuindo
Preço: Cr$ 580,0
ri es Limitd --; Cumpra a axiaén"alavancas de cambio" (classe
cia.
e mancais de rolamentos (=atéN.° 426.823.- 426.824,- 426-825 1
u.la-prima) .
- 420.828 - 426.829 - Imperial I
VENDA :
• N.° 442.758 - Ingatuba S. A.
Chemical Industrie Limited Agrícola e Comercial - Prossiga:
Cumpra a exigência.
se com exclusão de "arietes"
N.o 426.850 - 426.831 - Buhme
I
(classe 6).
Seção de Vendas : 'Av. Rodrigues Alves, 1
Fettchemie GMBH - Cumpra a
1 NP 442.805 - Estamparia Caexigência.
ravelas S.A. - Prossiga-se consiN.o 426.835 - Editora Lidador i
deranelo os artigos reivindicados
Agên'cia 1: Ministério da Fazenda
Limitada - Prossiga-se wma , procomo simples artefatos de papel.
posto.N.° 442.846 - Scherpack & Com-,
N.o 426.900 - Cantoneira Propanhia Limitada - Prossiga-se exAtende-se a pedidos pelo Serviçõ de Recr.:11)61s° Postal
tector Indústria e Comércio Limicluindo "armários para escritótada - Cumpra' exigência:
• '
rios" (classe 40) guarda-roupas
N.o 426.901 - Empresa Gráfica
para escritório e secretarias para
escritório (classe 40).
• Editora Correio da Tarde Limia
e

• Com
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N. 428.888 - Sociedade Anónima
112.853 - Instituto TeutoN.° 242.767 -• Panners Favourite
Brasileiro de Quimioterapia Limi- 1VIart4nelli - Despachos, Importação .-- A B C Hafisea Comp A.$, Comércio "Sandlco" - Cumpra a Cl. 6. •
.. • tad a-- Prossiga-sa como marca e
exigência.
genérica.
N.° 407.564 - Safa "Onça - José
N.9 428.889 - Malharia Paris-MailMaria Rollas - Cl. 40.
le S.A. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.9 426.890 - Yoshihiro Iriya N.° 407.3.73 Vinticouro FerEXAME FORMAL DE MARCAS
Prossiga-se como proposto.

EM 1 de julho de 1963
laa.i.GPNCIAS
N.9 426.42J - IntiaaJirla •,Brasileira
de auavalagims - Inbragem - Cumpra exigér.eia.
426.616 - 426.617
•. 42J.LÀ15
- 443.111.3 - Tecnoprint Gráfica S.A.
- Lurapra as exigências.
N.9 423.619 - Bar, Café e Lanches
São Sebastião Ltda. - Cumpra as
exigências.
NP 426.624 - Bar Bond Ltda. Cumpra, as exigências.
N.Y 423.625 - -5-agiam" Sociedade
.Agricoia e Imobiliária Ltda. - Cumpra exigência.
N.9 426.625 - Sagrai - Sociedade
Agrícola e Imobiliária Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 426.629 - JOS2 Glolito Sobrinho - Cumpra a exigência,
N.9 426.632 - Indústria de Tecido e Confecções Klinonyl Ltda. amara exigência.
N.9 426.634 - Giorg:o Paropi Prossiga-se também na cl. 13.
N.9 42(3.635. - Giorgio Paro& Prrasiga-se também na soa 33.
N.° 426.636 - Covibras, Comércio.
de Vidros Brasil Ltda. - Cumpra
exigóncia.
N. 9426.637 - Dano. Morelli Cumpra exigência.
N.9 ' 426.639 - 426.641 - Hotel
Avenida S.A. - Cumpra a exigência.
N.9 42°1.642 - C. .Andretta Ctimara a eiagêncLa.
N. 426.643 - Comsorte - Cia.
Nacional de Sorteio de Bens e Hipotecas - Cumpra a exigência.
N.° 426.ca4 - comaorte- - cia.
Nacional da Sorteios de Bzns e Hipatacas - Prossiga-se apenas da cl.
33.

N.9 426.645 - Cornsorte - Cia.
Nacional de Sorteio de Bens e Hipotecas. - Cumpra a exigência.
N.° 426.641 - Tndilatria. Inajá Artefatos roaos Eenbalnaens de Papel
S.A. - Cumpra a exiirência.
N.9 426.641 - D istribuidora Paulista da Polutos Farrri c c ;a ticos Limava, _ raurreaa a exigência.
N.9 426.679. - Trinsaut o Transportes 1°Ssiericl icndos de 1'n 4oin5vels Limi tnein - Cumnra a exigenoirt.
N9 4?fi isR5 - rtadlocietrOnica do
Br-si l Tatic. - Carmina st, exiaència.
N.9 426 , a1n - R'ç dio Tillial-rór iaa do
ri-ossie n. -se na el. 8:
d99"7 - raça in Elet-Onica do
* mis - Camara a eeiaência.
N O 496. 0 72 - Tm:orlai Chemical
Imima riss T .irrited - Cam ra a extgdacia.
•N9 426 943 - Mari n rrich ITaberrei -1 - ciaaara a exligência.
N.9 agia aia Planalto Producões
C iri aian 'oarigficas S.A. - Cumpra a
exi"aaia.
N.9 42l O6 - Con Teceões Alteza
•S. o
Ciimprai exiaência.
N.9 428.°"4 - Jes4 de i' ffiranda Sã
ace-aai
rtimnra a axiaência.
N.9 42(1 .°6n - .7, Praseres & Goma- - ciaa nra a eaaalncia.
No 49a,670 - Admi nistradora de
Pn ai ams Lim i tada - Cumara a exiger
NP d la 672 - Estofaria ror de
Liz I ndas trin e r amércio Ltda. Cumara a exigência.
N.O d941.R74 - Padaria e Confeitaria A vel a nse T,tda. - Cumpra a exiVaga

N 9 426 075 - Camilo Fernando
corno arenosa°
N 9 d2n ^01 -- eivitaq
romnlo
Trn
nhin
aliprin das Bons Negótios
Cumpra exigências.

N.9 426.892 - Bar Copetin Ltda.
Cumpra a exigência.
N.9 426.895 - Pastelaria João Mendes Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9 426.896 - Mercearia 502 Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.9 426.899 - Materiais de Construção. Rio Turvo Ltda. - Cumpra
a 'exigência.
N.9 427.012 - Planalto Produções
Cinematográficas S.A. - Cumpra a
exigência.
N.9 427.022 - José Zapparolla Junior - Cumpra a exigência.
N.9 427.026 - Escritório Imobiliário Clinou Rocha S.A. - Cumpra
-

a exigência.

rado Gobbi - Cl. 28 (sem exclusividade da expressão couce isola4amente).
Insignia dekrida:
N.° 331.341 - Creta Barki o- Comérc:o e Indústria de Roupas Mobartex S.A..- Cls. 33 e 36 (art..I14).
Nome comercial &ferido:
N.° 407.633 - Lucarbe S.A. Indústria e Comércio Locarbe S.A.
Indústria e Comércio - Art. 109,
n.o 2).
•• Marcas indefe:Iást
N.° 397.691 Jet - Perfumes Coty S A B - Cl. 48.
N.° 397.773 - Bandeirante
Eletrônica Bandeirante Ltda. - Cl. 3
Exigências:
Margaret Liliara Shorto '(Jmito
marca n.°. 83.667) - Satisfaça exigência.
Cine Mónaco Ltda. (junto à marca
n.° 271.183)
Satisfaça exigência.
Mather
Platt Linited (junto
marca n.° 209.701) -- Satisfaça exigência.
Clevelancrs (Drug Ltd. (junto à marca n.° 145.976) - Apresente clichê.
N.° 442.318 Malharia Fozzati
Sociedade AntiMma - Satisfaça exi-

N.9 427.02e - Frederico Arthur de
Toledo Piza Troppmair - Cumpra a:
exieancia.
N.9 427.105 - Casas A Vestilar
Ltda. - -Cumpra a exigência.
N9 427.107 - "Sagrimec" - Sociedade Agrícola, Imobiliária e Corr sacial Li• da. - Cumpra a exigência..
N. 9 327.109
- Imobiliária Belmonte S.A. - Prossiga-se de acõrdo com
es - acanalares.
N.9 427.110 - "Cofima" - Companhia Fabricadora de Implementos
Agrícolas - Cumpra a exigência.
N.9 427.117 - Le Solmetal, S.
R. L. - Cumpra a exigência.•
N.9 427. 1 18 - Le Soimetal S. A.
R. L. - Cumpra a exigência.
N.° 427. 1 44 - Eimalux - Revestimentos, Comércio e Indústria Ltda. gência.
- Cumpra a exigência.
N° 442.319 - Malharia Fuzzati
Sociedade Anónima - Satisfaça exiDIVERSOS
gência.
N.° 442.284
Calçados Cerca LiN.9 426.697 - Ttaldi & nimbam
Ltda. - Prossiga-se com exclustio mitada - Satisfaça exig.ncta.
int./tunas
de
cortar
e
•
moer
carda
Ni' 441.149 - Fiação Anhanguera
nes e leaumes.
N.9 426.648 - Vilmar - Vila Ma- Sociedade Anónima -- Satisfaça eiarl oa e de luateidais de con.strucão Limitada. - Prossiga-se como pro' N.° 441! .155 - Orbe Organização
posto.
N.9 427.102 - Tecidos Buri S.A. Brasileira de Engenharia S.A. Sa- Prossiga-se com exclusão de pre- tisfaça exigência.
Ihns.
• N." 442.463 - Arte Metal Ely ' LiN.9 427.127 ;- Indústrias Reunidas mitada - Satisfaça exigência.
Irmãos Subia -S.A., - Prossiga-se
corri excla ssa de guardanapos de paN.° 442.437 - Ind. de Artefatos
- Cl. 27.
de Vidro Marte Ltda. - Satisfaça

•,
Julho de 1963 23 3;1
N.° 141.393 - Acessõrida para
Máquinas Ltda.
cia.
•=

Satisfaça exigèna

N.° 441.454
T. Pinto, :Vas.
concelhos Ltda.
\:‘Satisfaça exigèn.
cia.
•
N.° 441.501 -• Soc. Merind
Brasil Ind. e Mercantil Ltda., - Satisfaça exigência.
N.° 497.605
Agfa Aktiengesells.
chaft - Satisfaça exigência.
. Diversos:
N.° 442.260 - II3E'SA -.
tria B-asileira de Embalagens S.A.
Pross*ga,se como indicado pela seção.
N.° 425.842
Editbra Última
Hora S.A.
Prossiga-se como
cario pela seçgo.
N.° . 411.080 - Arnako Eugenio
Fernandes Rodrigues Pross'ga-se
como indicado pela seção.
_ N.° 411.371. - Ch e' cle Cald ZJittar
- Prossiga-se como, Indicado pela
seção.
N.° 441.412 - Soc, de instaraçeses
Técnicas S.A. SIT - tngenharia
Indústria e Comércio - Prossiga-se
'como indicado pela seção.
N. 441.461 - Sorfelita. Modas Limitada - Prossiga-se como indica.
do pela Seção.
PRORROGAÇAO DE MARCAS

N.9 589.420 - O Baton que os lá.
blos pedem - Hermanny S.A. Per.
fumária 'e Cutelaria. Cl. 48 -..
Prorrogue-se o registro considerana
do-se como distintiva a forma re•
presentativa da marca.
.
N.9 589.428 - Albatroz - Indús.
trias Albatroz Ltda. - Cl. 46 Prorrogue-se- o registro.
N.9 444.639 - Remanit - Deutsche Edelstahlwerke Aktiengesellschaft
- Cl. 5 - Prorrogue-se o registro
comvigência até 28-8-70,
N. 584,468 - Exelan - Laniff.
cio Fileppo S.A. Fábricas de Tintas
Belém - Classe 23 - Prorrogue-se
o registro.
N. 583.68k - Vigor ABC - Cia,
de Anilinas Produtos Químicos e Ma.
teria/ Técnico - Cl. 1 - Prorrogue.
se o registro.
N.9 582.557 - Cerveja Ultramaru.
Cervejaria União e Ultramarina
ninada - Cl. 42 - Prorrogue-se o
registro retificando-se a data para
30-11-53.
N.9472.571 - Linfagon - Cia. In a •
Expediente das Divis5es e Seções rpuN°
442.422
Creações
Chacaieldustrial, Deltas S.A. - 01. 3
blicado por ter saidn rom incorreções
Satisfaca ex'gência.
li Ltda.
Prorrogue-se o registro.
D a 1. 0 de julho de 1963
N. 470.868 --- Hasselblad - Victor
N.o 442.323 - AlIred C. Toepfer
8
Sociedade Anônima Inté tr'a e Comér- liasselblad Aktienbola g - Classe
Notificação:
•
- Prorrogue-se o registro.
cio
Satisfaça exigência.
- Ouabaine Arnaud N.° 442.392 - Cia. Agro Pecaá-Senhora
N. 9 470.865
Uma vez decorrido o prazo de realucine Gondal, em soltei.
curso prev.stO peio artigo 14 da ria Al'api --: r atisfaça ex-Oncia.
ra Arlette Martignac Pierre Vernaa
Lel 4.048. dé 29 do dezmnbro de
N.° 425.536 - Laboratôr:os Netra. deau e sua espósa Senhora Jeanna
Genamy, Senhora Viúva Henry Botta
1961, e mais dez dias - para evento, s Iam S . A. -- Satisfaça ex-gência.
.
e outros - Clame 3 - Prorrogue-se
juntadas de recursos, e do mesmo não
N.: 424.736 -"-- Bi-coitos União Co- o registro.
Se tendo valido nenhum interessado,
N. 412.993, - Imunol - Lechler
ficam not ficados os requerentes abaixo mércio e Indústria :".",. 7.. -- Satisfaça
Banenschutazchemle C.AG - Cl. 18
mencionados a comparecerem a este exigência.
.
San Soa LtOta. - Prorrogue-se o rzgistao com viN.° 425.827 a- Loja
,
Departamento, a fim de efetuarem , o
~eia até 23-5-fi8.
Sat.sfaça exigencia.
pagamento da taxa final concernente á
Soe Ltda. Bavtenschutzcheinie OEG - Cl. 18
expedição dos, a:apetitivos certificadas . N. ° 425.823
N.9 '412.991 - Triartol - Lechler
n
- Loja Sa
dent o do prazo de sessenta das - -- Sat'sfaça exig.1ncia.
- Prorrogue-se o registro com vina forma do parágrafo único do arra°
N° '450.056 - Sidol Werke Sle. gência até 23-5-68.lat -- Fiai, Societá
N.9 587.681 - Fi
n° 134 do Código da Propriedade In- gel a Co - Satisfaça exigência.
N.° 589.395 - Champion Dmrment Per Aaioni - Cl. 8 - Prorrogue-se
dustrial.
o ,registro.
Tool Co - Satisfaça exigêncat.
Mwcas deferidas:.
N.° 587.770-- Ultradermina - SoN.° 441.225 - Boa Leitura Livra.
N.° 368.196 - Salenpas - H sa- rias e Papelarias Ltda. Satisfaça ciedade Anónima Lameiro - Cl. 48
- Prorrogue-se o registro.
mitsu Brothers & Co Incorp
cl. 3.
N.o- 393 .405 - Sul :xpo. t - Kwang exigência.
PRORROGAÇAO DE FRASE
Chen Hsier
Cl. 41 (com exclusão
N.0 441.226 -- Boa Leitura LivraDE PROPAGANDA
de lanches).
rias e Papelarias Lida.Satisfaça
IP, 397.665 - Odelmia - Ginásio exigência.
N.9 581.665 - Para seu paladar
- Cl. 43.
N.0 441.268 - Melbras Indústria Conservas Helomar - ,Oscar L. Cá*
Sats- rio Rheingantz - Clatse 41. - Pror.
N.° 398.136 - Teaax - Dental de Toles e Ciramelos
rogue-se o registro.
Toras Ltda. - Cl. 10.
faça exigência.
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RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
DE EXPLORAÇÃO .
The Sydney Rosa C. (no - pedido
de averbação de cdntrato na marca
Ploatyl n. 216,586 de Winthrop ProApresente clichê..
ducts Inc,.)
RETIFICAÇÃO

9

- "

N. 429.630 —Lojas Riachuelo —
Cie: Distribuidora de Tecidos Riachuelo — Cl. 12 — 22 — 23 — 24
— 31 — 34 — 36 — 37 —
publicado em 26-1-59, estabelecido no
Estado da Guanabara.
O termo n. 4442.365, marca Fidelito de Cinzano Limited classe 43 —
Cliché publicado em 11-3-60.

9

9

0

OPOSIÇÕES
• Reme Fittings do Brasil S.A. —
Oposição ao termo n. : 112.114 —
privilégio de invenção de: Nochimas
Felmanas.
SaiN Badra S.A, Manufaturas Metálicás — Oposição ao têrmo número
112.114 — De Nochimas Felmanas.
Esquadrias Metálicas Farraretto Limitada — Oposição ao termo número 112.114 — De Nochirnas Felmanas.
Fábricas Germade S.A. — Oposição ao termo n. 135.515 — Modelo
industrial — De Indústria de Artefatos de Borracha Samp Ltda. —
Republicado.
..

9

p

K

-

9

—

Manufatura de Brinquedos Estrerequerente para: Fico — Ferrala S.A. Oposição ao termo nú- gera Indústria e Comércio Ltda. —
mero 136,902 — Modelo Industrial ,pontos publicados em sete de junho
Li— De Escritório Técnico Coth
- de 1963. Retificados em 21 de junho
mitada.
dc 1963. Retificados em 28 de junho
de 1963. Fica retificado o inicio do
NOTIFICAÇÃO
ponto para: 1 —, Novo m3delo de
É convidado Angelo Olivani Neto a esguicho, para ser fixado em bases ou
Comparecer z, este Departamento, a paredes, etc. etc.
fim de efetuar o pagamento da taxa
N.° 130.135 — privilégio de infinal do termo n. 108.289 — Pri- venção — A erfeiçoamento em provilégio de invenção — Republicado. cesso para preparar acrilonitrilla —
requerente para: Asahi Kasei Kogyo
Retificações
abushiki Kaisha — pontos publicados em vinte de junho de 1963.
Term):
N. 116.657 — privilégio de inN.° 101.236 — privilégio de inven- venção para — Composições fertilição para — Tirante conector pare zantes de efeito prolongado e processo
bloco de concreto — requerente: Na- de sua aplicação — requerente para:
flanai Malleable And Steel Castings Badische Anilin 8s Soda Fabrik AkCompany — Pontos publicados em 30 tie'ngesellschaft — pontos publicados
de maio de 1963 e republicados tem em 10 de junho de 1963. Retificados
em 21 e 28 de junho de 1963. Fica
11, 20 e 28 de junho de 1963.
retificado o final do ponto: a crotoliN.° 114.359 — privilégio dt Inven- deno di uréia.
N.° 110.822 — privilégio de invenção para — Produção de fermentb —
requerente para: The Distillers Com- ção — Acoplamento de acionamento
pany, Liani,f.P d — Pontos publicados — requerente: Philco Corporation —
em sete de junho de 1963 e retificado Total de pontos: oito reivindicações
_ Pontos publicados em 14 de junho
em 21 e 28 de junho de 1963.
N.° 116.920 — modelo de utilida- dP 1963. Retificados em 25 de junho
de pare — NO-rio rnodelo de esguicho de 1963.

rIft.

9.

Julho de 1963
N.° 116.850 — privilégio 'de irl.
venção para - - Processo de isomerisação — requerente para: Universal
Oil Products Company — Pontos ublicados erti 14 de junho de 1963.

p

Privilégio de Invenção
TPRMO N.° 112.408
De AO de agósto de 1959

Requerente: V. Gaeta Ci Companhia
— São Paulo,
Titulo: Aperfeiçoamentos em chuteiras esportivas. — Privilégio de invenção.
1 — Aperfeiçoamentos em chuteiras
esportivas, caracterizados-pelo fato cio
o corte ter as suas usuais bordas inferiores, que são ,reviradas para dentro, interligadas por largos pontos de
costura, na • região correspondente à
curvatura do pé, e a sola ser dotada
em sua face inferior e na mesma região correspondente à curvatura do
pé, de uma pluralidade de sulcos de
enfragnecimento, dispostos paralelo e
transversalmente. (Total de 3 pontos).

•n•n•••n

IMPÔSTO DE Sn()

LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA

— Consolidazio baixada com

1
-

e Decreto ri. • 45.421. de 11 de
fevereiro de 1959. — Circular
a 6. de 19 de kvereiro de 1959,

Leis, Decretos, Portarias, Itesoiuçóes • Despachos de interesse geral, concernentes ã

do Ministro da Fazenda,

Aeronáutica Civil,

DIVULGAÇÃO N.

• 810

Preço: Cr$ 100,00

prvuLcukçAo N. • 730
'Preço : Cr$ 300,00

A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal

A. VENDA t
Seção de Vendai:: Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia

.

Ministério da Fazenda

.
4011nn•n•n••n•••n•,

Atende-se • pedidos pelo Serviço de ReenabOlso Po5ts1

•

Guia de Recolhimento "do impôsto . do Sêlo
Dor- Verba Especial
Preço: Cr$ 2,00
A VENDA!

Avenida Rodrigues

1 - Aaêncla I - Ministério da Fazenda

ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIC.:0 DE REEMB LSO.POSTAL

Sexta-feira 5

'h:Mo
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MARCAS"-DEPOSITADAS
Pulaikapão feita da acordo oorn o art. IN do Código da Propriedade Induatrial. Da da$a da pnbiloseão cannegará a
‘. urres • Imo de 10 dias para o deterimonto do pedido. buinte duo »rapa poderão ama:er ga*eua Oinaigóes ao Dvarit.~
SZadonea da Paopriedado louiradtriai &quais, que se julgarem prejudicados com a conotrato do reriatiro requerido
MIIMOIrlle•n•n••n n••••nnn••n•

WORMIMI

Termo n.° 586.721, de 16-4-1963
Indústria e Comércio de Minérios
"Palmeiras" Ltda.
São Paulo

gaza temperado, guza maleável, lâmiTermo n.o 586.729, de 16-4-1963
Térmo n.° 586.735, de 16-4-1963
nas de metal, lata em fõlhae latão tio
Argamassa Brasil Ltda.
(Prorrogação)
tóJbas e em t.hcipas, latão 2m vergaSão Paulo
Estabelecimento Nacional Indústria de
ihões, ligas men-dicas, 1ial11as, niagnéAnilinal,. S.A. (ENIA)
ARGAMASSA BRASIL
s irangans, metais não tra'aalhaios
São Paulo
Ind.
Brasileira
ou parcialmente trabalhados, metais em
massa, metais estampados, metais para
Classe 16
soleas, níquel, ouro paladio, oa de
Argamassa
estanho. platina, poeira de tine), praIND. BRASILEIRA
P.RORROGAÇA0
Termo n.° 586.730, de 16-4-1963
ta, sucata, soldas, ligas para soldar,
Indústrias Químicas Ltda.
Classe 4
barras para' soldar, zinco corrugado "Ronici"
São Paulo
Alcatrão, mineral e vegetal, amianto,
tungstenlo e zinco liso em Milhas
asbestos, areias, argilas, barro refratário, breu óleo de colza em bruto maind. brasileira •
Termo n.° 586.726, de 16-4-1963
teriais corantes em bruto, enxofre em Palextur
Viagens e Turismo Ltda.
Classe 46
bastões, esponjas em bruto, óxido de
São Paulo
iNDÚSTRIA BRASILEIRA
Detergentes e sabões
estanho, estearina, grafite, grafite para
•
fundição, gomas e colas em bruto ou
Termo n.° 586.731, de 16-4-1963
parcialmente preparadas, guta-percha.
"Produtil"
Indústria, Cdmérdo
Classe 1
madeiras, óleos de linhaça, óleos em
rasileira
"*19 1("11
Representações Ltda.
Anilinas, materiais, substâncias e tultubruto. serragem, serradura, silício, peClasse 50
ras corante apara as indústrias dras pomes em bruto, pixe, pó de sapato. plombagina bruto e pós betume, Impressos e cartazes em geral. Bilhetes
Têm on.° 586.736, de 16-4-1963
id.P RBrasile
pedra calcária, asfalto em bruto, tdooa de loteria; cabogramas, cartazes imSDoPa
UT i ra
Atlante S.A. Balas e Caramelos
os artigos acima. são em bruto ou par- pressos likerais de propaganda, cheques,
São Paulo
Classe 41
dalmente preparados nas indústrias
clichês, cartões termoplásticos de identi- Cereais, conservas, condimentos, fariMovimento do Exercício, 6 .. dade; etiquetas impressas, escapulas es; náceos, idos, laticínios, massas alunen•
5aturas, folhinhas impressas, notas profidas e óleos comestíveis
missórias, recibos e rótulos
Termo n.° 586.722, de 16-4-1963
Organização
Técnica
de
OTAL
Termo 0. 0 586.732, de 16-4-1963
Têrmo n.9 586.727, de 16-4-1963
Administração Ltda.
Ofinica Torneiro Mecânico
Süssen Máquinas e Acessórios
São Paulo
Novogarbu Ltda.
Texteis S.A.
São Paulo
OTAL
São Paulo
Ind. brasileira
, NOVOGARBU
a.nd. Brasileira.
SUS SEN
Clases 50
Ind.
Brasileira
Artigos da classe
Ciasse 6
Peças torneadas para máquinas
Termo n.° 586.723, de 16-4-1963
Qass e6
industriais
Organização Técnica de
OTAN
Classe 41
Máquinas téxteis em geral e seus
Imóveis Ltda.
Balas
e caramelos
Termo n.° 586.733, de 16-4-1963
acessórios
São Paul'
Casa hamar de Armarinho Ltda.
Termo n.° 586.737, de 16-4-1963
(TAN
Guanabara
Têrmo n.° 586.728, de 16-4-1963
Atlante S.A. Balas e Caramelos
ind. brasileira
Blocox
Indústria e Comércio de
São Paulo
Blocos
de
Cimento
Ltda.
Classe 16
A2 'I '
São Paulo
AAAC tI A ;4 ARELO
Artigos da classe
•ead4

PALMEIRAS

Tèrmo n.° 586.724, de 16-4-1963
Organização de Publicklade
OPAL
e Turismo Ltda.
São Paulo

OPA!
Ind.. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.o 586.725, de 16-4-1963
Metalúrgica Novo Oriente Ltda.
São Paulo

rTOVOLORIEN'PE
Ind. brasileira
Classe 5
Aço em bruto, No preparado, ao doze.,
a ço para tipos • para molas, a,:o sus
trtunental e rápido. aço Rindidd. a:o
Jatcialmente trabalhado bro-ite, man.
aanes, bronze em Pó. bronze em barra.
rir tio, chapas de nvtil chumbo -em
orne, ou parcialmente trabalhado, ro.nr. em bruto ou pareialmente trabau .k-clo, couraças eletrodos, e tanho em
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
eia narra e -m ct apa. Fer. fundir:o
feiro maleavel, terr omanga.,en . Juza
rir bruto ou parcialnient

B1,0004
nd. brasileirs
Classe 16
Para distinguir; — Os seguintes matepara construções e ,decorações:
nau para
Produtos de base astáltico. material
Ngolante contra frio e calor tijolos.
produtos para tornar impermeabilizantes
ar argamassas de cimento e cal hidráulica, tubos para concreto, argila, areia.
pedregulho, gesso, estugue. chapas isolantes, placas para pavimentação, telhas. estacas. cal. telas de metal pelo
construções, postes de concreto. dmen
to, peças ornamentais" de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal. madeiras para construções, soleiras para portas, vigamentos e caibros,
caixilhos. tacos, parquetes. venezianas.
janelas batentes, colunas. balaustres.
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas
forros, lambris, frisos portas. porrões
grades, esquadrias, calhas, tubas de
ventaNão, luvas de junção chapas
para coberturas. corrimão, estrurtras
mil. :Viças, grades 'ou telas de arame
Rira 'urros ou arinNbes para
construções

Classes: 12, 23, 35 e 36
Titulo
Têrmo n.° 586.734, de 16-4-1963
(Prorrogação)
King
Indústria e Comércio S.A.
São Paulo

eRORROGAÇÃO
DORA, OBRA PRIMA DA
JÓIA FANTASIA

Classe 41
: Balas e caramelos
Vem on.° 586.738, de 16-4-1963 •
Atlante S.A. Balas e Caramelos
São,'Patile

Classes: 11 e 13
Frase de propaganda
• Termo n.° 586.7E9, de 16-4-1963
Bordados Paris7.-' Sociedade Anónima
Indústria e Comércio
São Paulo
p

PRORR,00AÇÃC
BORDADOS PAFIZ SOCIEDADE AN6NIMP
F CriSA.F.R( 10

Nome Comercial

Classe 41
Balas t . cacanielos

2366' Sexta :feira 5
„
.
•• irèrmo n.? 586.740, de' 164- i963
(Proiiogaçào)
jackiitria•Comércio Luiz XV S.A.
São . Paulo PRORROGAÇÃO

DI RIO .OFICIAL.
operações cirúrgicos; Macas "e carrinhos
para transporte ae mi.ermos; bisturis,
agulhas para injeção. seringas, boticões,
alicates, tesouras, espátulas. estojos
para instrumentos cini.gicos e .esterillzaLioi.es e preser vato..us
•

III) :
Termo n.° 586.749, de-16-4-1963
(13,orrogaçãoj•
- Chdcclate Bizioll S.A.

sao Paulo

Térmo a." )86. i 42, de lb-4-1963 •
Atiante

tu/Z . \X Vi
JNOUSTRIA BRASILEIRA

Jui;lo de 1$'63
sos granulados ou em pó para proteger, madeiras e corpos orgânicos contra
apodrecimento, mofo, insetos e Infla.
inabilidade. Produto químicos para proteger os materiais de construções coa.
• tra deter:oração e decadência
Termo n.° 586.753, de 16-4-63
Fiação e 'Tecelagens S. João S. A.

da.as e Caramelos
são ramo

Fiatece
São rai.uo

Classe 40
Colchões (.:e molas
Tehno n:° 586.741, de 16-4-1963
,Atlante S.A. Balas. e Cumulas
São Paulo .

PRORROGAÇÃO

4?.
maitarta ANUI"

Classe 41
Balas, hombon , cararn.los. chocolates,
pralinés,_ torrões, pasti l has, confeitos,
geléias, compotas e doces
Classe 41
Balas e- caramelos
Termo n.o 586.746, de 15-44963
.Atlante S.A. Balas e Caramelos
• São Paulo

'INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Balas e caramelos
io n.° 586.742, de 16-4-1963
1"--ftn—
Atlante S.A. Bebidas e Caramelos
São Paulo

IC- A -BRA C

Classe 23
Para distinguir: Brins
Termo n. 9 586.754. de 16-4-63
Empresa de Onibus Pássaro

Muros

S. A.
Sao Paulo

•

•

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
•e roupas feitas em ger): Agasalhos,
PR2RROGA
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
EMPFCE'SA
DE -ONIBUS
botas, botinas, blusões, boinas babaPASSAR°
mARRON
2/A
douros, bonés. capacetes. cartq)as, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados chaéups. cintos.
cintas, combinações corpinhos, calças
Nome comercial
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
Tênino n. 9 586.755, de 16-4-63
- INDUSTRIA asasitEntA
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. Mecantex — Indústria Mecânica cit
Classe 41
saias, casacos. chinelos, dominós, acharAuto-Peças Ltda.
• Balas e caramelos
Guanabara
pes. fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTermo ;I.? - 586.747, de 16-4-1963
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
Casa Lencke S.A. Rou p as de Cama, luvas, ligas, lenços, mantéis. meias,
Mesa e Banho
maiôs, mantas, mandrião -mantilhas, paSã° Paulo
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
•
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira

Classe 41
Balas e caramelos
• Termo n. 586.743, de 16-4-1963
Atlanta S.A. Balas e C:s.zarnelos
São Paulo
BRAAc0 A /A ARELO

Termo n. o 586.750, de 16-4-1963
Bric-A-Brac Ca l çados c Modas Ltda.
São Paulo

NÃO DESBOTAM

•PRORROGAÇÃO
QUINZENA 13PtANCA

robe de chambre, roupão sobretudos.

suspensórios, saídas de banho, sandálias
•
Classe 21
sweaters, shorts •sunais. stolas. souPeças e acessórios para automóveis
tiens,
slacks,
taier,
toucas,
turbantes,
Classes: 23, 36 e 37
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 586.756, de 16-4-63
Titula
Silvestre Publicidade Ltda.
.
Termo
n.°
586.751,
-ie
16
4-63
Tèrmo n.' 586.743, de 16-4-1963
•
São Paulo
Exército
de
Sa'vação
(Prorrogação)
o Pau'o
Músicas e Instrumentos Casa Manon
Sociedade Anônima
São Paulo

RnE IMO

SILVESTRE

PRORROGAÇÃO

vEROL

•

Classe 41

Balas e caramelos,
Termo n.° 586.744, de 16:4-1963.
(Prorrogação)
Móveis de Aco Fiel. S
São Paulo

•

ARTISTA

Tndstr1a Bra si I el ra)

-Classe 9
Aocrdeões. cordas para Instrumentos
musicais, assovios, bandolins, banda-.
"PRORROW-Án
Classe 33
nas, banjos, baterias para jaz-band,
Para distinguir: Assistência social
barítonos, bocabardinos, boatos, °quilhas
para instrumentos musicais caixas soTema°. n.9 586.752, de 16-4-63
noras, caixas de música, le órgão, de
plano, cavaquinho, calos, pianos e par- Prema , Preservação de Madeira S. A.
São Paulo
•
te deste, -citara, clavas, cimalos, clarinetes. concertinas, cornetas e cornetões,
PRORROGAÇÃO
cornetins, insira mentos musicais para
crianças, flautas, flautins, guitarras, gai.
'AQUASFALT
tas, harmônicas, harmônios, harpas, liras, ocarina órgãos pandeiros. pistões, gndústria Brasileira
IF111E11.
'casula BRASIAL.=
pratos de bandas, rabecas, realejos. reClasse 1
quintes, saxofones, tamborins, tamboClasse 10
res, tantans, trombones trompetes. tubas. Para aisanguir: Tintas e veinizes im: Artigos exclusivamente para fins ci- violas e violões e parte de_mstrumentos permeáveis para madeiras, preservatiittirglcos e hospitalares:
Mesas para musicais, ,não incluidas em outras classes vos, aquosos e oleosos liquidas, pasto-

PUBLICIDADE LTDA
Nome comercial
Têrmo n.• 586.757, de 16 -4 -63
Laboratório Geyer S. A.
•
Guaqabara

•

PRORROGAÇÃO

-

,SOPORÂI;
Laboraterio Geyer S.- A:
Porto Aleere
Indústria Brasileira

•

Classe 3
, Artigos da classe

Sexta-feira 5
Termo. n. 586.758, de 16-4-63
Chesebrough-Pond's Inc.
Estados Unidos da América

Classe 48
Para 'distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de roas, água de elfazemah. amónia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, alhos e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas
asar:mas para dentes, cabeio, roupas,
dlios e unhas, fixadorei para' o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para ' o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções. liquidos dentifrícios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão cai creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e , pó para as unhas, pon-pons
para pó 'de arroz, papéis perfumados,
canminados, e coca pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de

• DIÁRIO OFICIAL (Seção
Termo a.' 586.763, de 16-4-63
"Instalplast" Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.9 586.768, de 16-4-63
Instituto Terapêutico Paa-Orgânico
S. A.
Guanabara

.
Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou milharal, artefatos de substâncias quimicas
Termos na, 586.764 e 586.765, de
16-4-63
Filterwerk Mann ti Huramel
Alcmanhã

Classe 5
Barras de metal, particularmente barras
contendo níquel para uso na produção
de anódios
Termo ti.-° 586.760. de 16-4-63
Union Carbide Corpoiation
Esta dos U-ddos da knérica

STABILENE
Classe 2
Repelentes de insetos
Termo n.° 586.761, de 16-4-63
(Prorrogação)
Benjamin t/ Johnes, Incorporated
Estados Uni 'os da América

°Meg
Classe 36
Espartilhos
Térmo n.9 586.762. de 16-4-63
(Prorrogação)
The Upjohn Company

kciguent
Classe 3
Preparado antibiótico

PRORROGAÇÃO
CREMOCETAMIDA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nas
infecções cóclea em geral

MOTOR
IIVIUTOR

Classe o
Filtros para gases e líquidos. e suas
partes integrantes
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para •bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões; amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara velculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos. direção, dast'.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção,
'retos, fronteiras para veículos guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, , moto furgUs,
manivelas, navios, ônibus, para - choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para biciclearroz
tas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculos, selins, tricicles, tiTermo n.° 586.759, de 16-4-63
The International Nickel Company, Inc. rantes para veículos, vagões, velocípeEstados Unidos da América
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carrós

INCOBAIR

m)'

Indústria i3rasi:eira
Classe 25
Flâmulas
Termo n.9 586.767, de 16-4-63
Lip' Société Anonycne D'Horlogerie
França
4'121fl-kik,~11

S.

Termo n.o 586.772, de 16443
A. Institutos Terapêuticos Reunido.
Labofarma
São Paulo

PRORROGAÇÃO

PREPOSTON
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacéutico antissépticci
vaginal

Termo n.° 586.769, de 16-4-63
tei rmo n.° 586.773, de 16-4-63
S. A. Institutos Terapêuticos Reunidos S. A. Institutos Terapêuticos Reunidos
Labofartna
Labofartna São Paulo
São Paulo

PRORROGAÇÃO'

PRORROGAÇÃO

13011TONA
Indústria Brasileira

STOPTONI
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indi- Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento da beriberi, neurites, cado no tratamento de feridas infectadas;
anorexia, nevralgia. mielite, atonia gas- erbipelas; ferimentos; plodermites em
trintestinal e nervosismo
geral e ulceração cutáneas
Termo n.' 586.770, de 16-4-63
S. A. Institutos Terapêuticos Reunidos
Labofarma
São Pau.°

PRORROGAÇÃO

FAGONTERIO
INDUSTRIA BRASILE Rt

Tê'rmo 12.9 586 i766, de 16-4-63
--Rubem Romeiro Pelar
Minas Gerais

Videte AJZt
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Classe 3
Um produto farmacêutico anti-infeccioso intestinal
Termo n.° 586.771, de 16-4-63
-„ 5. A. Institutos Terapeutic).s Reunidos
Labofartna
São Pau.°

Termo n.° 586.774, de 16-4-63
Indústrias Keros Ltda.
Guanabara
Classe 1

Lith-Ke-RO
INDUSTRIA URASILEIRA,
Laca para gravação de chapas para
Impressão "off-set"
Termo n.° 586.775, de 16-4-63
Indústrias Raros Ltda,
Guanabara

Neutrotort
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe I
Tintas para retoque de fotografia
Termo n.° 586.776. de 16-4-63
krthur Me'yer
Guanabara.

PROPOGACAO
fr"-`5"

INSTITUTO DE THERAPEUTICA
p^uLo

Classe 1
Substâncias Vinicas usadas nos produtos manufaturados. Substâncias químicas usadas nas indústrias. Substâncias químicas usadas eta análises, pesClasse 8
sejam: quisas e era fotografias. Substâncias
Instrumentos horo!ogiais.
relógios, cronômetros, e suas partes químicas anti-corros;vas, de sua indústria e comércio
integrantes

Classe
Anilina&
Termo n, '586.778, de 16-4-63
Indústria de Óleos e Deriva.% Peia
Americana S. ".
São Paulo

'INDÚSTRIA DE ÓLEOS]
DERIVADOS (
?AN-AMERICANA S. 'N
-

Nome comercia/
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aparélhosadistribuidores de sabão e de feitas para arreios,, estribos, 'esferas 'antenas, batedeiras, balansa comtini •
desincrustantes para instalações sanitá- para arreios, espumadeirasa formões, elétrica, barômetros, baterias he acutilo.
rias', aparelhos estarilizadores, aparêlhas foices, ferro para cortar, capim, ferroEletrôniea Industrial S.
s, binóculos, t a:s as bobinas. ao.
.
São Paulo -instrumentos usados na engenharia, lhos, facas, facões, fecha:latas, ferro co.. 4 .ics cl ''ndução. asco para fins
agrimensura geodézia, aparêlhos gasel- muni a carvão,_ fruteiras, funis, fôrmas alvas, saus de cana . ralar elttsicas
ficadores, aparélhos de análises, apare- para doces, freios para estradas de .bom!ars' medidoras bua aaa. 1-ússolas,. balhos ozonizadores, .aparêlhos • pasteuri- ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gar- te rias oe tricas, bules cos. .caixas? dc .
zadores, aparêlhos reguladores e estabi- fos, ganchos para quadros, gonzos para desca ss a, cámaraa ris L3 Xcas e' jota.
iiza:ores da pressão e do fluxo de ga- carruagens; insígnias, limas, lâminas, li- gráficas, cafpainhas elétricas, chassis . de
•
ses e líquidos, àparêlhos para salva- coreiros, latas de lixo, Jarras. machadi- -rádios, chaves elétricas, 'cinematógralos,
1jra3ile1r4iè1
mento e para sinalização, apirélros nhas, molas para portas, teclas para cronógrafos, cronômetros,- combustores
para
escafandristas, aparalhos para lim- venezianas, martelos, marretas, matri.. ale gás, cidOmetros, cristais de rádio,
x
Classe 6navalhas; puas, pás, pregos, para- condensadorel, cortadéiras para fotograa
Acare:adores de água de alimentação par vidros, aparelhos para combater zes,
fusos, ' picões, porta-galo, poseiras porta- fias, chaves, de alavancas, chaves auto..
p.i.m., máquinas de c artar-frios, bom- formigas e outras pragas, aparêlhos au- pão, porta-jóias,
paliteiras, panelas; rol- cnáticas, caPacitores de bloqueio, caPakas de ar • para pneumaticos,- boas tomaticos acionados pela introdueán de danas, ralos para pias, rebites
regado- citores eletioliticos, calibradores,
molas,
aparelhos
para
picar,
Cot
tar
ou
para gasolina, de incêndio e elétricas,
res, serviços de chá e café; serras, ser- para telefones, discos gravados, diais,
betoneiras, brocas elétricas burt aahos e reduzir comestiveis, aparalhos espargi- rotes, suchas, • sacarrolhas, tesouras, ta- despertadores,
elétricas, eninstif:adores de ar, I5ui has quando. par. dores, aparêlhos e instrumentos de cál- lheres, talhadeiras, torqueies. tenazes, genho de assarenceradeiras
carne, espe:bos óticos,
culo,
aparelhos
para
observações
miss
te de máquinas,' caldeiras a vapor, cartravadeiras, telas de arame, torneiras, esticadores de luvas, espelhos de ptráiburadores, tarimbo de taérno, carneiros cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos trincos, tubos para encanamentos, trilhos tiCos para eletricidade. esterilizadores,
hidráulicos, - cavadeiras p'. is m . , coa- para nataçao, aritonômetros, aspirado- pat aportas de correr, taças,' tavessas, xtintores de incêndio, ferros elétricos de
traidores de- tOrno p.i.m. chumaceiras res de pó,-, aerômetros, acendedoras elé- turibulos: vasos, vasilhames, verrumas sold'ar, filtros e aparelhos filtrantes, filOu mancais de and-fricção, coletarei tricos, alto-falantes amlificadoreá elétros para óleo, filmes falados, fogões'.
'resma, -n) 586.782, de 16-4-63
' de dínamos e motores, compressores. tricos, amassadeiras, antenas. hatedeifogareiros, fusiveis, faróis carro acess6.
Eletrônica Industaal S. A.
'condensadores, eixos quando parte 'de amplificadores elétricos, amassa deiras,
rios de sveitulos para sinalização e para
São Paulo
máquinas, aembo/os quando parte de antenas, batedeiras, balança somam e
. • Iluminação aem r filmes revelados.
,
máquinas, engenho - de serra, engenha elétrica, barômetros, baterias de acunaua
fôrmas aelétrara fervedores, frigorificas,
:adues,
binóculos,
bitolas,'
-bobinas,
rsa.
de cana, engrenagens quando parte: de
fotômetros aos, elétricos., tatros de ia.
maquinas, 'freios quando , parte de má- binas aa indução. t:ato s:ara fins cura..
terferancia, AS-magra tos." garra fas técnicas,
quinas, guinchos de -' fricção,, guinchos Caos, tesões de es asas sfas elétricas,
geladeiras. -globos pira lâmpadas, globos
para lanternas, globos `terrestres para
para .caçambas de arresto, guiris-hos de bombas medidoras, Su 1 ! las, bússolas, iraensino, gravadores, holofotes incubadotransorte aéreo, geradores a 'gasolina, mria.s eiétticas, nulas c.éa Mn, caixas :ia
Indústria
Brasileira
ras, indicadores de vácuo instrumentos
guindastes, limadores- de cano .i.m., d.scaisa, câmaras friyarn ficas e foto.',
•
de alarme, interruptores, !aramadas taa
.
máquinas de imrinsipr, lubrificadores gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
Classe 8
Candescentes, lâmpadas comum/ Alentes.
aspando arte de maquinas a vapor; rádios, chaves elétricas, ciiisamtagrafos,
luzes d . elampião, abajours, liquidificadores,- maçaricos para soldar,
Máquinas de lavar roupa, máquinas de cronógrafos,: cronômetros, combustoreslAbaixa
acumuladores, actinõmetros, amperôme. caldear e cortar, máquinas de fazer
de
gás,
cidómetros,
cristais
de
rádio,
' costura, máquinas de - furar • radial e
tros, amortecedores de rádio e fraque:a café, mostradores para rádio. moinhos
horizontal, máquinas para o fabrico e condensadores, cortadeiras para fotogra- cia,
anemômetros, aparelhos de ,televi- de café, transformadores, tostadeiras, trifias,
chaves
de
alavancas,
chaves
autoacabamento' de latas- e outros recipierscapacitores de bloqueio, capa- são, aparelhos para iluranação. inclu- pés para fotografias, válvulas para ria,
tes metálicos, máquinas borracheiras e máticas;
citores eletroliticos, calibradares, discos sive os considerados acess6r.os de vet. dios,- válvulas de descarga, válvulas de
máquinas - têxteis, -máquinas da tirar para
telefones, discos gravados, diais, colos, aparelros para anúncios mecâna
, válvulas de ,vácuo e venti!adores
cortiça, máquinas de limpar e afiar fa- despertadores,
enceradeiras eletricas, en- cos, aparelhos aquecedores e medidores,
cas, molas para máquinas, máquinas
' Têrmo me 586.783, de 16-4-63
aparelhos crornográficos, aparelhos de
frigorificas, máquinas' de rotular, mar- genho de assar carne, espelhos , óticos, barbear elétricos,' aparelhos registrado- Ica --- Indústria de Camas Automáticas
esticadores
de
luvas,
espelhos
de
piás.telos a vapor,, moinhos e mós não,
Ltda.
res medidores de distâncias, apare- agricolasa , mototes de combustão inter- ticos para elearicidade, esserilizadores, lhosepara
-São Pau'o
purificar água, aparêlhos de
xtintores
de
Incêndio,
ferros
elétricos
de
na, elétritos 'e a si as, motores para bisinais lampejantes, aparelhos reguladosoldar,
filtros
e
aparelhos
filtrantes,
filákletaa e motocicletas; pentes quando
para óleo, filmes falados, iogas, res de gás aparelhos- de galvanoplastia,
parte de máquinas, penteadores de. tea- tros
fogareiros, fusíveis, faróis ccouti acessó- tográficos, aparelhos automáticos para
res,' rolos para' estradas, serras =cana rios de veículos para sinalLhção e 'para acender e regular gás, aparelhos para
cai, serras hidráulicas, serras
serras, de fita, iluminação em -geral, filmes revelados. separar cala; 'aparelhos para , aquecer
Indústria Brasileira
tôrnos mecânicos tOrnos • de
fôrmas elétricas, lei-vedores,, ;rigorificos, edificiosa aparélhoa, para experimentar
tôrnoi automáticos, tórnos verticais, fotómetros, fios elétricos, 'atros de in- cariamos, aparélhos paia destruir inseClasse 40 '
turbinas,. - tubulações , . para caldeiras; terferência, icnógrafos, garrafas técnicas, tos; aparelhos náuticos cientificoi, apa- Armários, assentos, balcões, bufete,
velas de ignição para motores, válvu- geladeiras, globos para .larnpaaas, globos rêlhos de ética, aparêlhos pulverizado- banquetas, bancos, camas, cadeiras.
- las e - ventiladores quando parte de para lanternas, globos terrestres para res, aparêlros para aquecimento
creado-mudos, cristaleiras, colchões de
máquinas
ensino, gravadores, holofoses incubados' água, aparelhos geradores eletroquiral- mola, conjuntos de copa e cosinha,
• - Classe 8
res, Indicadores .de vácuo, Instrumentos cos, aparelhos para recepção, reprodu- cadeiras giratórias, dispensas, dormi-'
• ' :Abaixa luzes , d elampião, 'abarsurs, de alarme, Interruptores, lâmpadas in- ção da som -e sônicos, aparelhos auto- tdrios, • etagers, escrivaninhas, estantes,
acumuladores, actinômetrás, ansperôme- éandescentes, lâmpada Comuns, lentes, máticos Cléatraccas de. passar, aparelhos guarda-roupas, guarda-comlda, galerias,
tros, amortecedores de rádio e fraguaas liquidificadores, maçaricos rara 'soldar, para espremer frutas e legumes, apare- mesas, móveis para jardim mesinhas.
cia, . anemômetros, 'aparelhos de- televi- caldear- e cortar, máquin-as de fazer lhos de alta tensão, aparêlhos de pro- móveis 'para ,hall, móveis estofados*.
são, aparélhos para iluminação, inclu- café, mostradores para rádio, moinhos teção contra acidente de operários, penteadeiras, pc,rta chapéus, prateleiras.
sive os considerados acessórios de vei- de café, transformadores, tostadeiras, tri- aparelhos afiadores d eferramentas, sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
- CUlos, aparélroa para • anúncios mecâni- pés para fotografias, yálvulas para rá- aparelhos distribuidores. de sabão e de de -- jantar, poltronas, berços, colchões.
toa., aparelhos aquecedores e medidores, dios, válvulas de descarga, , válvulas de desincrustantes para instalações aanitá. caixas e móveis. para aparelhos radio, apáralhos cromogr-aficos, aparêlhos de redução, vacuõmetros, vela,: elétricas, rias, aparêlhos estarilizadores, aparelhos fônicos,. móveis pira terraço, sofás- caválvulas de vácua e 'ventiladores • e instrumentos usados na engenharia, mas, estrados de cairias, acolchoados,
barbear elétricos, 'aparelhos registradoClasse 11
res e medidores de distâncias, . apareagrimensura geodézia, aparelhos gasel- porta-vasos, divans, almofadas, tra- •
lhos para purificar água, aparêlhos de Passagens, ferramentas de Vida espécie, ficadores, 'aparelhos de análises, apara- vesseiros, cômodas e discotècas de
cutelaria
em
geral
e
outros
artigos
de
- sinais lampejantes, aparelhos reguladomadeiras
lhos ozonizadoies, aparelhos pasteuri- - '
res de gás, aparêlhos de galvanopk.atia, t24`11. a saber: alicates; Wan-icas. ara zadores, aparelhos reguladores e establ.Térmo a.° 586.784, de 16-4-1963:
. aparêlhos 'didáticos, aparelhos cinemar mações para óculos, arruelas, argolas, lizadoreá da pressão e do fluxo de gaSaci Industrial Ltda.
tográficos, aparellios atitomático.s para aldravas, armaçõea de metal:- abridores ses e líquidos, aparêlhos para salvaPernambuco
acender e regular gás, aparelhos para de latas, arame liso ou farpado, assa- mento e para sinalização, aparelros
separar café, aparelhos para aquecer deiras, açucareiros; brocs, bigornas, baia para escafandristas, aparêlhos para limedifícios, aparelhos , para experimentar xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- par vidros, aparalhoss para combater
dínamos, aparêlhos para destruir insr alares, bules; cadinhos, cadeados, cas- formigas e outras pragas, aparelhos autos, aparelhos náuticos çientificos, apa- tiçais, colheres para pdareiros, corren- tomáticos acionados pela introdução de
cabides, chaves, cremones, chaves
relhos de ótica,, aparelhos pulverizado- tes,
Nome Comercial
molas, aparêlhos para picar, cortar ou
res, aparêlros para aquecimento de de parafusos, conexões para encana- reduzir'. comestiveis, aparêlhos espargimento, :colunas, caixas de metal para
Têrmo' n.° 586.785, 'de 16-4-1963
água, aparelhos geradores eletroquinsi- portões, canos de metal, ,chavesde fen- dores, aparelhos e instrumentos de cálSaci Transportadora Ltda.
cos, aparêlhos para recepção, reprodu- da, chave inglesa, cabeçaes. canecas, culo, aparelhos para' observações sisiniPernamb.
ção de som e sônicos, aparêlhos auto- copos, cachepots, centro.. de mesa, co.. cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos
' máticos eléitricos de passar, aparelhos queteleiras, caixas para acondiciona- para natação, aritonômetros, aspiradopara espremer frutas e. legumes, apare- mento de alimentos, caldeirões, caçam.. res de p6 aerômetros, acendedores eléSaci Transportadora Ltda.,
lhos de alta tensão, aparelhos de pro- las, chaleiras. cafeteiras,nchas,
co
coa- tricos:' alto-falantes, amlificadores eléteção 'contra - acidente de operários, dores, distintivos, dobradiças: enxadas, tricos, 1 amassadeiras, antenas. botada'.
aparelhas afiadores d eferramentas, enxadões, esferas, engates, esguichos en- _ ampaficadores elétricas. amassadeiras.
Nome Comercial
•
Termos as.

-.a'

;

586.779 a

586.781, de

- 16.4-63

LI

Fim 'de Sern'an a'

1

Saci Industrial LiÀ.

DI;e.R10

Sexta-feira 5

Julho de 1963
^ 2369

OFICIAL (Seção III)

._
Termo
• Termo S"'n.° 586 .790, de 16-4-1963n. 9 586.795; do 16-4-1963
de 16-4-1963
• Termo n.9 586.786,
Rassegaa Ltda.
Roberto Marinho
Saci Transportadora Ltda.
São Paulo
Gutlinb
Pernambuco
•

C
indústria Brasileira
Classe 21 .
Para distinguir: Veiculos e suas :partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões,' amortecedores, alavancas de cambio. barcos,
breques, braços para velculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros - tratores, carros - beiços, carros tanques, carros•irrigaderes, carros, carroças. carrocerras, t.'s assia, chapas circulares para veiculos, cubos de veículos,
carrinhos para máquinas de escrever,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para velculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos. molas,
inotocicietas, motocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, ;sultões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veicular
rodas para veiculos, selins. &ideies, tirantes para veiculos, vagões, velocípedes, vascas' de contiole do afogador e
acelerador. troleis, t roleibus, varaes de
carros. toletes para remos
Termo n.° 586.787, de 16:4-1963
.
Zanflex industrial S.A.
• São Paulo
PRORROGAÇÃO
A MOLA QUE NÃO AMOLA

Classes: 1 le 21
Frase de propaganda
Termo a.s 586 .788, de 16-4-1963
(Prorrogação)
Editora Dona Leopoldina Ltda.
São Paulo
PRORROGAÇIO

Industria B rasile'

ra

Classe 32
Revista
Termo n.° 586.789, cl'e 16-4-1963
Pasjetos e Instalaçõss P-.nial Ltda.
São Paulo

.

PENT AL
Classe 33
Engenharia inJustrial

• Resenha Médici

PALÁCIO DAS
'DIVERSÕES.
- Classe 13
Título de Estabelecimento
Termo n.° 586.791, de 16-4-1963
Comércio e Indústria. parasol Ltda.
Guanabara

•COMÉRCIO E INDÚSTRIA
l'ARASOL
Nome Comercial
Têrmo n.° 586.792, de 16-4-1963
Comércio e Indústria Parasol Ltda.
• Guanabara

'PAUSOU

ie

•

Termos na. 586.801 à 586.802, de
16-4-1963
S.A. Moinho Santista Indústrius
Gerais
Sâo Paulo

PRORROGAÇÃO

Cuftural

Classe 32
.•Periódiees

Ternáo • n.° 58§.796, de :6-4-1963
Laboratório , 'Bordesina Ltda.
GuanAsara

'?

«jhez9~14x
:MOSTRA BRASILEIRA •
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado 'no
tratamento dos' germes sensiveis ao
cloran'enicol

Industria Brasi/etra
•
Classe 24
Artefatos d ezlgodão, linho e 1$. aio
Incluído sem outras classes
Classe 46
Cera para assoalhos
Termo n.9 586.803, de 16-4-1963
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

Termo n.° 586.797, de 16-4-1963
Laboratório Boresina
Guanabara

PRORROGACÃO,

&ima
me o,ued.a..to

MDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 30
Confecções de guarda chuva e
guarda sol
Termo n.° 586.793, de 16-4-1963
Perfumes Soraia Ltda.
Guanabara

Inch"'

stria Brasileira

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Aliniscar.- água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. amônia perfumada liquida. em pó,
era pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros eia pastilhas. era tabletes, em
lentilhas, em trocLscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,.
escôvas para dentes, cabelo, roupas.
Mlios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, ctlios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios. em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis.
sabão em creme, em elixir e em pó,
liquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pôs para dentes, perfumes, petróleo para uso de 'toucador,
pastas e p6 para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons. pó .de
•
arroz
Termo n.° 586.794, de 16-4-1963
Perfumes Saram a Ltda.
Guanabara

Perfumes %raia Ltda.
Nome Comercial

e

Indústria Brasileira

NTISTR
indttstria Drásitetre.

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das anginas, infecções tonMiares e faringeas, nos nisscessos
infecciosos do apêndice
Termo n.° 586.798, de 16-4-1963
Cia. Farmacêutica Organon do
Brasil S.A.
São Paulo

• Estandron P

Classe 46
Ceras para assoalhes
Termo n.° 586.804, de 16-4-1963
Eletro Mecánica Arma Ltda.
Guanabara
-

PRORROGAÇÃO

e

indústria Brasileira,

MARTA)
ØR

Classe 3
J
Um produto farmacêutico mellcinal,
indicado nos distúrbios da menopausa
Classe 21
Peças
e
acessórios
para automóveis c
Termo n.o 586.799. de 16-4-1963
veículos, etc.
Laboratório Torres S.A.
São Paulo
Termo a.° 586.805, de 16-4-1963
Gráfica Edito:pra Páblicações
Especializadas S.A.
PRORROGAÇ.A0Á
.'ao Paulo

,itiouriTtwri

Laboratório Torres $
são-Psulo

andistrla

Brasileira,

•
Classe 3
Um produto farrnaceuci-o indicado
como laxativo, -sole-Atice si
colagoqo
• Termo n.° 586.800, de 16-4-1963
Indústrias York S.A. ,--- Produtos
Cirúrgicos
São Paulo

MÉDICO

frippÉRNIo
Classe 32
Livros, etc.
f4rmo n.° 586.806, de 16-4-1963
Indústria d eProdutos Químicos
"Alca" •Ltcla
São Paulo

PRORROGAÇÃO_

P

EACH MILK

(Leite de Ptssego)
In dústria Etraosq&'

Classe '18
Um produto d eperfu . nari., para

tratamento da pvie

U
PRRROGAÇa,

A

I. C--A,
Classe 1
Acido 1Stico, ate.

Termo n.° 586.817, de 16-4-63'
.Aimaralirra Indústria Brasileira

Termo- n.° 586.814, 'de N16 - 4- 1963
' • Destilaria Holiday 'Ltda.
Guanabara 1_,

. .Termb n.° 586.807, de 16:-4-1-3
"Cadaly .—. Cia. -incideaaial de Sabão
• -- _-.e. Adubos
Guanabara -

CADANS.
.
• .

Indústria Brasileira

s

Classe 42
Aguardente' pura ou composta - aperiti.
vu. 'aia& bicar,- brandi. • can eja. conba.
ClasSé 2
que desaba° ou. não: ternet: genebra,
Adubos,' etc.
n. 'licor.: kimei setas:. puriChe, pipas.
Termo n.° 586 .84, de 16-4-1963.
nana rhunS. 'suco de trutas espumantes,
"Cad a 1;'•
,ladustia1 -de Sabão
. vinho, vinho Quinado e ',isque •
„. • •e..:Aclubos
Term on.° 586.815,. de 16-4-1963
'Guanabara
Indústria Brasileira
Destilaria - Holiday Ltda.
•
Guanabara
•
sPRORROOÇÃO
Termo si.° f.26.819, de 16-4-63 •Pituba Indústria Brasileira
j4

• Abaete

.CADALUMOS

P I TUR

Iz:*.clustria Brasileira

Indústria Brasileira

Classe 2Adubos, etc.

rena° n.° 586.820, de 16-4-63
Bonfim Indústria Brasileira

Termo n.) 586.809, de 16-4-1963
"Cadal" — Cia. Industrial de Sabão
e Adubos
Guanabara

-646 2414,44
.-

Classe 42
Aperitivos, gin, conhaque. vinho, licor,
?um, vodka, wisque e Aguardente pura
ou composta
Termo n.° 586.816, de 16-4-1963
Diogo A. Frossard
RIO de janeiro

"5414~11'

PRORROGAÇÃO

UNHOBERU

Indústria Brasileira

Classe 2
Adulios artificiais, etc.
Termo 11.° 586.810, de 16-4-1963
Corporacion de Ventas de Salitre Y
Yodo de Chile
Chile
--

PRORROGAÇAO

.
•

fiEpATOXINI
'IntiSTRIA BRAS1LEIFA

Classe 2
1.1aa produto veterini,rio

Termo ci.° 586.828, de 16-4-63
Guanaba,

91truieid Venera getda.
Classes: 26. 33 e 4C
Titulo .
Termo n.° 586.829, de 16-4-63
Seara, Roebuck & Co.
Estados Unidos da América

SEARS
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta perca,
não incluídos era outras classes
Têrmo n.° 586.830, de 17-4-63
Perfumaria San-Dar 13. A.

•

-GOLADAS
..44.1$7 RO. ISRAS/I-E,

Classe 411

nal& livros impressos, putilicacbes im- Para distinguir: Um preparado para •
cabelo
•
pressas, revistas, órgãos de publicidade.

Classe 23
Tecidos em geral
reino n.° 586.822, da 16-4-63
Otacilio Pinheiro Guimarães
. São Paulo

programas radiofônicos e rádio-televiTermo n.° 586.831. de 17-4-63
sionados, peças teatrais e zinematográ- Estabelecimento Nacional Indústria de
ficas, programas circenses
Anilinas S. A. (Enia)
São Paulo
Termo n.° 586.825, de 16-4-63
Alberto, Herszterg
PRORROGAÇÃO
Guanabara

PREM!ER
NO.- BRASILEIRA

1_
Niiratos naturais, etc. •

Z:iasse tt,
Alvejante*, amidos, anil, água de lavadeira. agua sanitária, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, bastoros,
lixivia, .l-de aço, pomadas para _calçados, palha de aço.. preparados para
polir e limpar soadeirae, vidros, metais
e objetos, panos para polir para limpeza, panos 'de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais
objetos. sabões era geral e saponázeos.
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flamas, esponjas de
limpeza

rt, %Se

PRORROGAÇÃO
_INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 586 .811, de' 16-4-1963
Dr. José da Silveira Sampaio

Guanabara

•

S. S-SHOW..
'
Classe 32
Programas radiofónicos e de
televisão, et,.

Termo n.° 586 ..812, de 16-4-1963
Dr. -José da Silveira Sampaio
Guanabara

Termo is.° 586.823, de 16-4-63
Ruy de Barros 'Chalmers
São Paulo

BATE PAPO...,

GEST-GRUPO EXECUTIVO,

te-SEL4.1X0 E TREINAMNTA

Titulo de estabelecimento

'RORROGAÇÃO

Termo ri.' 586.824. de 16-4-63
Organização Victor Costa Rádio e
Televisão Ltda.
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Almanaques .agendas
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
tálogos, edições impressas, tolhetos, lor..

g ND, BRASILEIRA

Classe 33 —

46

Classe 41
Conservas, linguiças, pickles, mortadela,
queijo e presunto

CADALTOX

1:teliástria Brasileira

Uswaloo Castro
Guanabara

I'ndústria Brasileira

• Indiuiti-iit Bras'ilèira

Termo n.° 586.818, de 16463
Abaete Indústria

- ;Ferino na.° 586.826, "de 16;4-63 -

.1),6ria ,Jarded.

PRORROGAÇ.O.

Ter no n.° 586.821, de 16-4-63
Textil Berá S. A.
São Paulo

Julho.de 1963
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1

Classe 32
Programas radiofônicos e de
televisão, etc.

Classe

I

Para distinguir: Anilinas, substâncias e
tinturas corantes para as indústrias
, _Claus: 36, e 37
Termo n." 586.832. de 17-4-63
Modas, roupas feitas e sob medida, roue Ganércio Ltda.
pas brancas, vestidos e roupas brancas Viva Melhor Indústria
São .Paulc
- de cama e mesa
Ténn0 13. 9 586.827, de 16-4-63
Vixoid — Comércio e Indústria de
Inseticidas Ltda,
Guanabara

VIVA MELHOR

Inchlstria Brasil eira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argi.
la. areia. azttlelos, batentes. balaustres.
II I X
blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas cimento, cal. cré.
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
chapas isolantes. caibras. .arxilhos. coClasse 46
lunas, chapas para coberv1ra4. caixas
C.era para assoalhas e pre parações para d'Aqua. caixas de dnrarga para lixo.
edificações precaoldadas, estuque, emulconservar e polir

•

Sexta-feira 5
,

DIÁRIO OFICIAL , (Seção III)
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•
são de base Isfáltico, estacas, esqua- bruto,' bauxita, balalaica, breu, canforà, manteiga, discos„desfibrachares de -cana arrancadores mecanicos para agricultar
drias, forros, frisos, gesso, grades, ja- caolim, chifres, ceras de plantas, ceras e forragem, máquinas desempalbadoras, ra, batedeiras para • cereais, bombas
nelas, estruturas metálicas para constam.. vegetais de carnauba e aricura crina máquinas debulhadoras, descascadoras, para adubar, celfadeiras, carpideiras,
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam- de cavalo, crina em geral, cortiça em máquinas distribuidoras de concreto e ceifados para afio; charruas para mala
bris,' luvas de junção, lages, lageotas, bruto, cascas vegetais, espato, ervas barro, espulddeiras, eixos de direção, culutura, cultivadores, debulhadora",
material isolante contra frio e calor, medicinais, extratos oleosos„ estopas, eixo de transmissão, embreagens. eu- destocadoras, desentegradores, esmagas,
manilhas, massas para reveatmentos de enxofre; falhas, aibras vegetais, flores graxadores, centrífugos para forjas, en- dores para a jigricultura. escarrificado•
paredes, madeiras para construções, mo- sacas, grafites, goma em bruto, gran ito ganhos de cana, expremedeiras para res, enchovadeiras. facas para magna.
saicos, produtos de base asfáltico, pro- em bruto, ldeselghur, liquidos de plan- manteiga , engrenag e ns Par a eixos de nas agricolas. ferradeiras, gadanho,,
dutos para totrnar impercceabilizantes tas, latex em bruto ou parc i alment e manivelas, engrenagens. de parafusos, garras para arado, grades de discos
engrenagens de distribuição, ou dentes, máquinas batedeiras paia
a sargamassas de cimenta e tal hidráu- preparados, minérios metálicos madeilica, pedregulho, produtos betuminosos ras em bruto ou parcialmente traba- engrenagens multiplicadores: elevadores. agricultura; máquinas insetifugas, má.
impermeabilizantes liaatilos ou sob ou- lhadas, em toras, serradas e aplainadas, hidráulicos, escadas rolantes. esmeris, quinsa vaporizadoras, máquinas de
máquinas encanatórias, tnáqui- mungir, máquinas niveladoras de terra.
tras formas para revestimentos e outros mica, mármores em bruto, óxido de espulas,
ensacadoras, elevadoras. máquinas máquinas perSuradoras para a agnada
usos nas construções, persianas,' placas mangancs, óleos de cascas vegetais, nas
de esculpir,
máquinas
para • estaleiros. tara, máquinas de plantar, motochara
carretéis,
máquinas
para pavimentação, peças urnamentals óleos em bruto ou parcialmente prepa- som&
• cravadeiras, ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
de cimento ou gesso para tetos e pare.. rados, plumbagina em kauto, pó de máquinas de estampar, máquinas
esdes, papel para iodai casas:- massas moldagem para fundições, pedras bri- ticar, máquinas para escavação de de
terra, roçar, de semear. para sulfatar, de
anti-ruidos para uso nas construções. tadas, piche em bruto, pedra calcária. ' máquinas para extração de óleo, filtro. tosquie, de triturar, de esfarelar terra,
parquete& portas, portões pisos, so- plantas medicinais, pedras em bruto. filtros para óleos, foles de forjas, má- para irrigação, para matar formigas e
leiras para portas, tijolos, tubos de con- quebracho, raizes vegetais, resinas, te- quinas para furar e centrar, Jornos para outros insetos, para burrifar e pulvericreto, telhas, tacos, tubos de ventilação. sinas naturais, residuos a
sibdo, tratamentos térmicos, máquinas de fa- zar desinfetantes, para adubar, para
tanques de ciniento, vigas, vigamentos, seivas, talco em bruto,.texteis,
xisto, xisto .bricar papel, máquinas para o fabrico agitar e espalhar palha.' para colher
"
vitrad, venezianas
betuminoso e silicato . .
de fumo, máquinas para fabricar gèlo. algodão. para colher ceaeals, maquilas
Classe 5 • máquinas para fabricar teias de arame. amassadoras para fins agricolas.- de
Termo n.° 586.833, de 17-4-63
Artindústria de Metais Ltda. . Aço em bruto, aço preparado. aço guilhotinas, guindastes. geraaores para cortar árvores,' para espalhar, para cadoce, aço para tiPos, aço para molas, corrente ' continua e alternada gerado.. pinar, máquinas combinadas para se.
a
•
,
aço
instrumental e rápido. especialmen- res de eletricidade. gazedicadores de mear e culturas, de desbanar, para ca.
ARTINDUSTRIA DE
te trabalhados, bronze, bronze de man- liquklos combustíveis, guinchos, guarni- tilar. máquinas e moinhos para forma
METAIS LTDA.
. máquinas toscadoras. ordenado"
em bruto ou • parcialmente preparados. ções. máquinas de Impressão, máquinas gana.
res'
mecânicos, raladores mecânicos, mo
cimento
metálico,
cobalto
em
brutq
ou
insufladoras.
juntas
universais
para
cooNome comercial
parcialmente trabalhado, couraças, esta- dutos de água de motores e máquinas. loa compressores para a agriculturas
Têrmo n. a 586.834, de 17-4-63
nlio em bruto ou parcialmente traba- laminadoras a frio e a quente para aço sachadeiras. semeadeiras. segadeiras,
. Cotxlural S. A. Condutores Elétricos abado, ferro. tetro maleável, lâminas oe e outros metais, lançadeiras lubrifica- socadores de terra, tosadores de gni.
eia Geral
metal, latão em /talhas fimalhas, magna- dores centrífugos, máquinas limadoras. ma, tratores agrícola& válvulas parti
São Paulo
máquinas agricolas
sio, metais estampados, fiquei, cim a, máquinas de lavar pratos e roiam&
Classe
papel de estanho, platina, pedra . de máquinas fixadoras, macacos, manca s:
CONDUNOR
zinco. prata, soldas, tungstênio, zinco trotares elétricos, mineração meadeiras. Para distinguir: Ferramentas manuais,
martelos mecânicos, moinhos para CL - terragens.cutelaria e pequenos artigos
corrugado e zinco em falhas
Indústria Brasi1e1ra
reais, mcarocas,- motores de emnbustao de metal comum. da Indústria e comérClasse 6
Para distinguir: Máquinas para indús- interna, motores diesel. cnacaros para cio da requerente, a saber: rarrachas
Classe 8
Para distinguir: Fios e condutores elé- trina téxteissem geral: máquinas e suas biccas. macacos de roscas.. d ., parati...os e machos para fazer rosca. braçadeiras,
tricos
partes integrantes para fins industriais: e hidráulicos mancais de roletas. molas. artigos de metal para (anelas portas,
máquinas de prisstio: enotores e suas tragnetos para motores. au.das ignição. escadas e cortmados, • a fiadores. alara.
Termo n.• 586.835, de 17-4-63— partes: acessórios para automóveis: ala- mecanismo impulsionador da diferem: 4 a'.
vas, alavancas, alicates, at1(114
Pará Pecuária 5, A.
multiplicadores, máquinas misturadoras 1312C112h03, anéis para chaves, chaveiros.
vancas,
alternadores,
alimentador
para
São Paulo
carburador, anéis de pistão, anéis de de barro e concreto, máquivas para ma- tachas. argolas. armações de !caldo,.
óleo, anéis para facilitar o arranque lhana, máquinas para mavirsento de aros, rebites. arruelas. atiçadores azei.
PAR Á
dos motores. anéis obturadores, anéis terra, máquinas para moldagem pinhões seiras, laminas e navalhas de haat:ia/ir.
a
a
brocas. buris, bainhas, baldes. bacias,
de
sgmento. autodubrificadores, atletas. plainas
de motor.
prenaaa.
unçõzs.
Classe 19
depolitrizes,
mesa. plainas.
amadoras,
balmazios. , bicos. iIhóe e onras de
aparelhos
para
mistura
de
combustíveis
Para distinguir: Aves e ovos em geral,
placas para tornos pontes gigantes. pi.. atacadores para sapatos, bisnaaas, por.
inclusive do bicho da seda. animais de motores a explosão, máquinas amas- nos, limadoras, pedais de alavanca de cai. borboletas. botões, puxadores, bravivos, bovinos, cavalar, caprinos, gali- sadeiras, máquinas amassadeirai de coa- embreagens, planetárias ie parafusos ço' para cabides e prateleiras canivecreio e barro, máquinas de abrir chave..
náceos, ovinos e sumos
-- -- tas, máquinas afiadoras para ferraram. secn-fim e de rodas. polias maquias:, tes chautradores. cortadores, cravado.
Termo n.° 586.836, de 17-4-63
tas de corte. máquinas para arqueação operatrizes. máquinas para alaria, má- res. cunhos. cabides. cabos. caçarolas,
Aços do Brasil S. A. Indústria e
de embalagens, máquinas de atarrachar. quinas pulverizadoras. má4uinas ptas cadeados, caldeirões, canos e " tubos,
olir. receptáculos, rolos, coletes, res . cantoneiras, alças, pegadores. puxadares,
Comércio
batedeiras, bielas, braços, burnnhos, blo.. polir,
repulsionadores de rolamentos e cintas para caixotes, coadores colhes
São Paulo
cos de motores, bronzinas, blocos, bar..
ras, ambas de ar comprimido„ bombas rolos-rolamentos, aparelhos ' adutores de res, cotovelos, cunhas cuspideiras. dez..
de circulação, bombas de combustível consumo de gasolina, retentores de gra- cacadores. debruns, dedais. enxós, es.
de óleo e de cilindro, st dutores st- cariadores. elos, enxadas, escumadeiras,
• 'AÇOS DO BRASIL §/A: para motores, bombas de óleo, bombas xa,
esticadores, espremedores,
INDUSTRIA E COMERCIO de água e gazolina para automóveis lenciosos, máquinas" de rosquear, má- espátulas,
bombas, bombas hidráulicas, bombas quinas rotativas para usinar ferro, aço e facas. facões, ferramentas cortantes,
Nome comercial
centrifugas, rotativas de deslocamento e bronze. máquinas para rotular regula.. perfurantes, desbastantes e ailsantea
—
—
• Termo n.° 586.837, de 17 -4 -63
a -pistão, bombas elétricas, bombas para dores. serras mecânicas, salgadeiras tomes, furadores, fechaduras ferrolho.,
liquidas, para pressão hidráulicas e para para manteiga, segmentos de pistões, Ivelas, fôrmas pára bolos e para calPará Pecuária S. A.
São Paulo
compressores, bombas elétricas para engrenagens e parafusos sem-fias, silen- çados, funis, ganchos, graminhos. abripneumáticos, máquinas brunidoras, má- ciosos, satélites siiendosos. separadores dores de latas jarras, jogos de chaves
para bordar. maca:Inas betonai- de graxa, óleos e cilindros máquinas de parafusos, laminas e tólhas de serra,
PARÁ PECUÁRIA. quinas
ras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabe- secadoras, máquinas para serra. teares Limas. lampiões , latas para comestivela
'aa
tes, camisas, cartas de embreagem. turbinas, torcedeiras. tesouras. rotativas 3 para aro. aharnenas e dobradiças,
cariar de motor, comutadores, cubos de tesouras mecânicas taram 'cacas/eia ror_ machadinhas, martelo, pequenas motas,
Name comercial
placas. de embreagem, culatra de cilin- nos, tiplas, tranchas, tirantes. , transpor- rnzéis, escarnadores, punhais pás. pa•
parafusos • pinos e contra ainda,
Termos ns. 586.838 a "36.842, de dros do motor, caixas de lubrificação. tadores automáticos para alta . e baixa nelas.
carburadores, cabeçotes de cilindro. pressão, tuchos de válvulas. máquinas rastelos, todinhas. roletas, sacarrolha
17-4-63
coroas. carteias, ca.ielas, cortantes para tecidos de tapeçarias, máquinas serrotes, ferragens para malas. tenazet •
Aços do Brasil S. A. Indústria e
•
torouea
para
entalhar canos, máquinas de cos- trituradoras, máquinas térmicas máquiComércio
tura, máquinas, adaptadas na construção nas de trançar, máquinas uadideiras. Termos na. 586.843. 586.845 a 586.3:a,
São Paulo
e conservação de estradas, corte de válvulas para motores, válvulas para
•
17-4-63
made,ra
e correos. máquinas para cortar descargas: válvulas de aspiração, velas.
AÇO3 DO:BRASIL
Brasileira de Extrt,-"ci
e moer carne e legumes, máquinas clas- velas de ignição para motores. virabre- C B E — Cia. São
Paulo
TndtrIs Brasileira sificadoras; máquinas de centrar, má- quina. ventoinhas, máquinas veta_ tiladoras
quinas para cortar, máquinas compresiVEPRETA — o 1.)
Classe 4
Classe 7
•
carneiros, hidráulicos. maaainas para
Substancias e produtos de ori gem nni: fabricar cigarros. máquinas para t.rar Maquinas e utens.lios rara Sei aaa
Industria Brasileit
mal vegetal ou mirr-al, riu bruto ou cortiça, distribuidores de aasolina.• dia -las exclusivamente na agricultura e
pren-sp,:l os: Abrasivos em positivos de arranque, diferencial, d: y po- "ui rriiiiitara a saber . arados abridores
Classe 2
bruto. a-n ii n rPf
asfáltico era ' gitivos de .naição elétrica cara metor•s
adasaaetras ancinhos mecá Substâncias e preparações Tnen • cas usa:
bruto, algodão em bruto, borracha em dirismos, dragas, desnaraociras para naus • e empilhadures , combinados j das na aaricultura, na horticuitura,

:,
a
•I
veterinária e para fina sanitárias, ai licaa'i aeciragulba; 'pro latara bettaniposos barbante, de amlarito'e .- de -aloodão; bár- b, •Termo n.° 586.851, de 17-4-1963
saber: adubos, ácidos saut-itarica, - águas imperateabilizantes ;amidos . nu sob, crua racas . de campanha, betume para vidra. a. Retifica de 'Motores , Unidos Ltdaa'. I
deslnfetantes e para fins- sanitários, tras formas para revestimentos e autroa Ceiroa, •' bolas' para a válvulas, buchas,
São Paulo • -•
apanha-mosca e insetos (de gama e tisos ;nas-a construções, para:Mas, 'placas círculos" de borracha para potes, cordas
papel ou papelão), álcalis, bactericidas, para pavimentação, peças: ornamentais de algodão." coreias de transmissão,
k UNIDOS
baraticidas, carrapaticidas, cresol, casca de ciraento ou gesso para . t atos e pare cabos, calabres, cordoalhas, diafragSão
talina, creosoto, desodorantes.; desmfe- des; papel para forrar • casas. massas mas, enxarcias, 'flanes, . &chatas de
•
tantas. defumadores; exaaaninadorés 'de parquetes portas, portões, , pisos, so. algodão; anulares,' des asbestos, de corClasse 33
pragas e hervaa daninhaa, esterilizan- and-at a-1.os paia :, uso nas 'canstruções da, de arame, de -borracha; de couo.
Serviço de retifica em motores
tesa embrocações para animais, muar- leiras para portas, tijolos, ubuí de com. de estopa. - de folha e ' de -plombagina,
tos, farinhas de ossos, .fertilizantes, /os- creta telhas, tacos, tubos de ventilação juntas para vedação', liqUIdos da tefatos, formicidas, fumigantes, fungici- tanques de cimento, - vigas vigamentos chuta madeira, lonaamangotes; manguei-- ' •' Tarnio na 586.850, de 17-4-63
Cia. Brasileir ode Extruião
das; glicose para fina veterinários, guaras, massas para Calafetar, massas para C B . E —
,
São Paulo
no, herbicidas, inset;cidas, insetifugos,
vidros,
molas
par
.
vedçào,
•ovens,
anos
a
. Classe 23
•
laavicidas, microbicidas, :medicamentos
oleatizados, rolha( tampões, tubos de
para animais, aves .e peixes, óleos de- Para distai -gaia:- Artefatos de material jato, • tubos e tubulações para vedação,
sinfetantes e veterinários, petróleos sa - plásticos e de nylon: Recimeates
tuaões . de boldo e de flanges e válvulas
-nitários e desinfetaates,. Papel fumega- cados de material plástico, revestimen- •'de vedação, tubos para radiador tória, pós inseticidas, parasitieldasa fun- tos confeccionados aa : substancias ana
Classe 38
. '
aicidas e desinfetantes, preparações c mais e vegetais: Argolas, açucaratros,
produtos Inseticidas, fermaadas. . desin- armações para- óculos,- bules bandejas Aros para guardanapos de papel
fetantes e veteriaárlos, raticidas, ratné- ,bases' para telefones, baldes. - bacias. aglutinados, álbuns (em branca )a- álbuns
`dias para fins veterinários, sabões vcte. bolsas, caixas, carteiras, chapas cabos para retratos e autógrafos, balões (exrináaos -e desinfetantes, , sais para fins -.para ferramentas e utenailibs cruzetaa. ceto . para brinqüedos), blocos '.para
agrícolas, 'hartiaulas, sanitários e vete- caixas para acondicionar:lenta de ali- correspondência, blocos • para cálculos,
rinários. sulfatos, superfosfatos: vacinas mentos -caixas de material - plastico blocos para . anotações, bobinas,' brochupara aves e • animais,. venenos contra para baterias, coadores. - zupas, canecas. ras não impressas,. Cadernos de' asaraInsetos, animais e herva daninhas- -colheres, conchas. cestas :pata pao,` ces- acta capas para documentos, carteiras,
- • Classe 7 • . tinhas, .capas para álbuns e para livros, papel ou papelão, cápsulas de papel,
Máquinas e 1 utens.lios •para ser
' ema usa: cálices, cestas, castiçais para velas. caixas de papelão; cadernetas, caderINOÜSTRIA I
'aios- .'exclusivamente na agricultura- e caixas para guarda de objetos cartUchos, nos, caixas de cartão, caixas para , pa- BRASILEIRA'
horticultura a saber:: arados. abadaras coadores para •chá, descanso para pia- palaria, cartões* de visitas, cartões coda sulcos.' adubadeiras, ancinhos mear, tos, copos e copinhos de plástico para merciias, cartões índices,- corada car'I ' Classe 6
Ricos e empilhado:as - . combinados sorvetes, caixinhas de Osaca para roa tolina, cadernos de papel ,' melimetrado Para' distinguir: Máquinas e partes ca
e
•
em
branco
amai
•
desenho,
cadernos
arrancadcares mecânicos para agricultai- vetes, colherinhas, pasinhas. garfinhos escolares, cartões em branco, Cartuchos máquinas para todos os fins industriais:
ta, batedeiras para cereais. bombas de plásticos para sorvetes, forminhas de cartolina, chapas planograficas, ca- Máquinas de rosquear, serras mecaira
' discos de
para adubar; ceifadeíras, carpideiras, de plástico para sorvetes.
dernos de lembranças, carretais de .pa- cas, motores elétricos, alternadores, fita
telfados para affoz, charruas para na ta. mesa, estojos, esto jos" paia óculos, em - palão, envelopes, envólucros para aliai- ratnentas e placas para fornos, gera;
debulhadores. balagens de material plástico para sor- rutos de papel, encadernação de papel dores para corrente continua e altar.
• kulutura, cultivadores. .
destocadores, desentegradores, esmaga- vetes, estojos para objetes; espumas de ou papelão, ,etiquetas, fólbas índices, nada, plainas, máquinas de, furar e cen;
dores para a agricultura, escarrificado- nylona_esteiras, enfeites para automó- a:ilhas de celulose, guardanapos. livros trai -tornos mecânicos, prensas mecâni.,
ates, enchovadeiras, facas para máqua' veis, escoadores de pratos, massas anta não impressos, livros-- fiscais. livros de cas, máquinas amassadeiras, misturado,
• tas agrícolas, ferradeiras, gadanhais; ruidosa . formas para doces, ' fitas isolan- contabilidade; mata-borrão: ornamentos mas e -distribuidoras de concreto
garras para arado, grades de discos tes. filmes virgens, 'fios de celulose, de papel transparente; pratas, papeli- nas adaptadas na construção e cansei,
eu dentes, máquinas batedeiras -para fechos para bolsas, facas, guarnições, nhos, papéis dera-estanho e de alumínio, vação de estradas, mineração, corte .11
- agricultura, máquinas insetifugas, má- guarnições para chupetas e mamadeiras. papais sem impressão, papéis em branco madeira, movimento 'de terra, carreto - •
:Mansa vaporizadoras, máquinas de guarnições para porta-blocos, guarni- para impressão. papéis - fantasia.. menos e outros fins industriais, elevadora, má,
mungir, máquinas niveladoras de terra. ções para liquidificaaores c para bate- para forrar pareaes, apel almaço coca quinas desetnpalhadoras, descascadoraa
de frutas e" legumes. - guarnições ou sem pauta, papel crepom, papel de ensacadoras, brunidoras, classificadoras
anáquinas• perfuradoras para a :agricul- deiras
de
material
plastiCo -para • utensílios e seda, papel impermeável, papel em bo- ventiladoras, moinhos, para cereais' •
p
autar.
Motoctiartura, máquinas de máquinas' secadoras, trituradoras, pui
objetos,
guarnições
para bolsas, garfos,
• tuas, máquinas regadeiras, máquinas ae galerias para cortinas,- jarros, laminados bina para ' impressão, - paael encerado, aerIzadoras fresas, politrizes, tranchai
roçar, de semear,' para sulfatar, -de plásticos, lancheiras, mantegueiras, ma- papel - higiênico, papel impermeável tesouras mecânicas, tupias, máquinas a
tosquir, de triturar, - de esfarelar terra, las, atinaras, prendedores de roupas, pu- para copiar, papel para desenhos, . pa- abrir chavetas, marteletes. -ventiladora.para irrigação, pára matar formigas e - xadores para móveis, pires, matos, pali- pel para embrulho impermeabilizado exaustores para forjas bombas centrl,
papel para encadernar, pape; para esoutros insetos, para burrifar e pulveri-'
fugas, rotativas, de deslocamento e a
aar desinfetantes, para adubar .; para teiros, pás de casinha. pedras pomes ar- crever; 'papel para' imprimir, ,papel pa- pistão para todos os fins, arietes, cal
ficiais,
porta-pão,
pulseiras
para
relóagitar e espa lhar palha, para colher gios,, protetores para documentos, • pu- rafina- para-embrulhos, papâ celofane: deiras e, turbinas, injetores para cal
papel celulose; papel de linho,' papel deiras, válvulas e transportadores
algodão, Para colher cereais, mamarias
tui
amassadoras para fins agricolas, de xadores de- ágim para uso doméstico, absorvente, papel • para marulhar ta- 'tamancos de alta e -baixa pressão
porta-copos,
porta-n,queis,
porta-notai,
baco,
papelão,
recipientes
de
papel,
'rocortar árvores, para espalhar,' Para • caa porta-documentos, placas. rebites, roda
setas de papel, rótulos de papel, rolos prensas hidráulicas, martelos' mecánicci
pinar, máquinas combinadas para m- nhas,
recipientes, .suportes, suportes para de papel transparente, sacos de . papel, e máquinas "lanadorasa maquinas opera
culturar,
de'
desbastar,
para
enamar e.
trizes, rotativas ou cortadoras para usl„
moinhos para forra- ladrilhais e adesivos a , para' azulejos. serpentinas; tubos postais de cartão, nar ferro. 'aço e bronze, máquinas pan
g aia máquinas etoscadoras,
tubetes
.
;
de
papel
•
••,
peças,
carretéis
para
tecelageme
guarordenado
indústrias de tecidos: teares, urdideira(
gens. máquinas .
M- nições de material 'plástico para indusencanatórias. espuladeiras, torcedeirat
Têntno -n. o 586.844. de 17-4-63
rea mecânicos, raladores mecânicos,
tria
textil,
colas
usadas
na
g
indústrias,
a
agricultura,
meadeiras, rolos e roletas, brunidont
IOS compressores para
Perfumaria 'San-Dar S. A.
guardanapos,
saleiros,
tubos,
tigelas,
itachadeiras, senteadeiras, _segadeleas
paar cereais, máquinas para fabricza
São
Paulo
socadores de. terra, tosadores de gra- tubos para ampolas, tubos para serinpapel e máquinas para fabricar papel
para
ma, tratores agrícolas, válvulas
gas. travessas, tipos de Material plásmáquinas de impressào, dinamos
PURROGAC
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhareceptáculos
• máquinas agricolas. : •,
mes para acondicionamento, vasos, 'aClasse 16
'
Têm° n.° 586.852; de 17-4-196k
Para distinguir: Materiais para coas- caras, colas a frio e colas não incluídas
.
Laboratório Labolessel S.A.
- aruções e decorações: Argantassas, erga. em outras classes, para borracha, para
Guanabara
areia, azulejos, batentes. balaustres, curtumes, para marcineiros, para carpinblocos de cimento, blocos para pavi- teiros, para vidros, pasta .adesiva para
mentação, calhas, cimento, cal, cré. correia, pasta e pedras para afiar.
ahapas isolantes, - caibras, caixilhos, co- esmeril em pedra, em pó. 'em disco.
lunas, chapas para coberturas. caixas em pasta para afiar; moer e desgastar,
'd'água, caixas de descarga, para lixo, rebolos, adesivos para tacos, adesivos
edificações precnóldadas, estuque, emula
de calçados
são de base " asfáltico, estacas, estalaClasse 31
i/das, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para constru- Tendas, lonas, correias de tôda espécie,
'ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam- cordoalha e barbante. Materiais de vebris, luvas de junçao, lages, lageotas, dação e mangueiras a saber: anéis de
material isolante contra frio , e .calor, vedação, arrue/as de borracha, de coa48
,
manilhas, . massas para revestimentos de tiça, de couro e, de fibra vulcanizada. Para distinguir:Classe
Loção
para
r ia cabelo
mos,
paredes, madeiras para construçõe
sulcos, produtos de base asfáltico, pro...
Classe 3
autos para totrnar laipermeabilizantes
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
'Arrimas da alasse
aargamassas de cimento e cal hidrata.
.
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