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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO SR. MINISTRO
R i o; 2 de julho de 1963
Laboratório Climax Ltda. - recorrendo do despacho que indeferiu o
pedido do regietro da marca - Citramina - termo 100.072.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:

*

Conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do parágrafo (uriao, do art. 50 da Lei nP 4.048, de
29 de dezembro de 1961. Em face
da informação do D. N. P. 1. já
não subsiste o motivo que justificou
o indeferimento do pedido anterior.
Em 14 de maio de 1963. Ara. Antonio Balbino - Ministro da Indústria e Comércio.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE . JULHO DE 1963

REVISTA DA PROF'FqiUDADE
INDUSTRIAL,.
N.° 111.372 - Aperfeiçoamentos
em aparelhos eletricos de cozinhar
- Electro Char Corp. •
N.° 114.133 - Aperfeiçoamentos
em aparelhos nristuradores de fase
múltipla - Simpson International
Limited.
N.° 115.374 - Aperfeiçoamentos
em ou relacionado com aparelhamento para banhos de niquelação e semelhantes - José Rojo Martinez.
N.° 122.651 - Motor elétrico que
gera energia elétrica em si mesmo -Carlos 'jansons.
-N.° 111.521 - Nova Ferramenta
para cortar chapas metálicas - Ronaldo Barbosa.
MODÊLO DE UTILIDADE
DEFERIDO

N..° 111.476 - Original ferro de
:so'dar elétrico - Yves Cormier.
DIVERSOS
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
INDEFERIDO
Rio, 2 de julho de 1963
N.° 122.335 - Números telefóniVicente Nogueira - no podido de cos luminosos - Antonio Augusto
nomeação para seu preposto o Sr. Lopes.
Joaquim Nogueira
Deferido.
Luiz Leonardos - no pedido de
EXIGÊNCIAS
nomeação para seu preposto o Sr.
N.° 90.283 - Wandir Coimbra
Landor Dias da Silva - Deferido. Garcia - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
N.° 110.553 .-- 110.619 SieDE PATENTES
mens 86 Halske Aktiengesellschaft Satisfaça exigência.
Dia 2 de julho de 1963
N.° 113.721 - Dr. IZarl Ziegler
- Satisfaça exigência.
Notificação:
N.° 113.938 - 113.374 Uma vez decorrido o prazo de re- 113.975 - 126.660 - The Nationai
curso previsto, pelo artigo 14 da Lei Cash Registar Co. - Satisfaça exiiNS' 4.048, de 29-12-61 e mais dez genica .
dias - para eventuais juntadas de
N.0 113.976 - Sylvania Electric
recursos, e do me:mo nío se tendo Products Inc. - Satisfaça exigência.
valido nenhum interessado, ficam noNP 125.116 - Jacob Simon Kamtificados os requerentes abaixo men- borian - Satisfaça exigência.
cionados a comparecer a este Dopartomento a fim de efetuarem o pagaEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
mento da tinia final concernente a
INTERFERÊNCIA
expedição dos re-pectivos certificados
decoro do prazo de ressente dias Dia 2 de julho de 1963
na forma do parágrafo único do arNotificação:
tigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
Uma vez decorrido o prazo de nacurso previsto pelo artigo 14 da Lei
PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
n.° 4.048, de 29.12.61 e mais dez
DEFERIDOS
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
N. 108,735 - Fólha de sensível a valido nenhum interessado, ficam noluz adaptada para a reprodução ele- tificados os requerentes abaixo mentrafoa'agráfica de imagens - The cionados a comparecer a êste, DePlastic Cating Corp.
partamento a fim de efetuarem o Da-

\

387.867 - Favorito - Fábrica
Delta Ltda. - cl. 43 (seta direito ao
uso:exclusivo da expressão "Favorf.
to'
(.

388.225 - Hepatein - Lab. Rio
gamento da taxa final concernente a Química
Ltda. - cl. 3.
expedição dos respectivos certificados
389.601 - Casa Waldemar -Casa
dentro do praao de sessenta dias na forma do parágrafo único do ar- Wai demar - cl. 49 (fls. 14-16) com
tigo 134 do Código da Propriedade exclusão de "atracas de praia").
Industrial.
394.355 - _ Talmax - Comerciai
Sebastião
Correia de Mello S. A. MARCAS DEFERIDAS
cl. 3.
394.657 i--- Solalerge - Sylvio MiN.° 203.616 - Aureol
Sylvia
lagres - cl. 3.
.
Puten
cl. 48.
''..
NP 203.775 - Polysine Socie395.121 - Tccinor - Laboratório
dade ,Comercial Pro-Médico Ltda. .- Torres S. A. - cl. 3.
cl. 10.
395.122 - Tensinor - Laboratório
. N.° 204.443 - Wilbra - Wilhelm ,Torres S. A. - cl. 3.
Brauns Kommanditgesellchaft - cl.
395.123
- LaburatUrio
1 (com exclusão de preparados para Torres S. A. Neuriton
- cl. a'
lustrar e conservar artigos como pro395.241 -.. C..6 Cia. Ltda. - Gosdutos químicos) .
za El Cia.. Ltda. - cl. 48.
N.° 206.141 - Vestazinha 396.. 740 - Humofisiol - LaboraWesteuropaisclie Handels
Kompagtório Homofisiol Ltda. - cl. 3.
fie G.M.B.H. - cl, 6.
399.025 - Sytnpatovit - C. II.
N.° 306.603 - Haya - Vicente
J. Tavares as Cia. Ltda. - cl. 41 Bochringer Soba - cl. 3.
(com exclusão de "café).
399.025 -'.Revista Social Petrópa.
- Celio Saiba Thomaz_ - ciaN.° 320.545 - Santa Izabel - lis
Distribuidora de Águas Santa Izabel se 32.
399.088 - Melleril - Sandoz A.
Ltda. - cl. 43.
N.° 326.470 - Cipra - Comp Postas .
Import. de Produtos Americanos "Ci- G. (Sandoz S. A.) (Sandoz Ltda.)
pra" - cl. 39.
399.1-91 - Pig .ado Alegre - AgroN.° 336.387 - Pastorinho - brasil Emp reendimentos Rurais S. A.
Adias Pastorinho S. A. Comércio e - cl. 42.
IndKstria - cl. 15.
399.426 - LP-V - Laboratório de
N.° • 350.274 - Antonascio - Produtos Químicos e Veterinários Vigor Ltda. - cl.. I.
Francisco Antonascio
cl. 36.
N.° 362.904 - Rravaz - Pravaz399.441 - Gotas He p áticas ComRecordati Laboratórios S. A. - cl.
2 (com exclusão de "tortas" e "ali- -postas ---- Xavier a Benáamin Ltda.)cl. 3 (sem direito ao uso exclusivo
mentos para aves .e animais").
da expressão "Gotas Hepáticas ComTwice Over N.° 367.084
300.483 --a Preto da Costa - Via
Maiden Form. Inc. - ci .. 36.
:
N.0 370.411 - Solargray
Pitts- ente.Celizio de Souza - c/. 2.
burgh Plata Glass Company - cl.
399.497 - Lanifício Pirituba Zar14.
zur - Lanifício Pintura S. A. - C iasN.° 372.431 - Chama - Cirema se 24 (com exclusao de "abajures-.
esfregões" e "mosquiteiros".)
Ltda. -• cl. 41.
N.° 376.118
"Suez" - IndÚa
39.606 - Calfabric - Textil Gairia de Meias Itati 9, A. - cl. 36.
briel
Calfat S. A. - cl. 31.N.° 377..238 - Boaretto - José
399.618 - Luzilândla - Elétrica
BOaretto - c. 42.
Luzilândia Ltda. - cl. 8 (consideranN.° 377.239 :"--- Boaretto - José do-se "empressar como "espremer,"
cl, 42,
Boaretto
(fls.. 16-18).
• N.° 379.892
Pirastna
Maa
399.642 - Votorantim - S. A.
vel - Indústria e Comércio Ltda.
Indústrias Votorantim --, cl. 38.
cl. 3.
N.° 385.895 - Semanário do Lar
399.735 - Confer - Indústria Fitr- ino Ferrari - ci. 32 (com exclu- .mac.eutica •Endochicalca S.
ciassão de "impressos").
.
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As Repartições Públicas
- -As Repartições PúbliCas
cingir-se-,io
às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais
renovadas
até 28 de
,
nos
destinado à publicaçác
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano, e as
jornais; diariamente. , até às
GERAL
ini-7iadas, em qualquer época,.15 horas,. exceto. aos sábados.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
IuMs
órgãos competentes*.
quando deverão fazê-lo até às
--A
fim de possibilitar á resanxo
cur.rairoa0o
csarm
o
*
C141t1
.
1k
no
pasrvrço
rwert.rcições
,
.
• .;
'11,30 horas.
de
isgores acompanha-.
messa.
FLORIANO
GUIMARÃES
A
ALVES
R
MURILO
FERREI
- As reclamaç õ es pertinendos de' eselart.rinientos quanto
tes à matéria retribuída, nos
à sua aplicação. solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou emissões, deusem os interessados prezeacção Ille
verão ser 'formuladas por esrendai:n. 0,We cheqne . ou vale
maimmaanales dar, Ompa'rtarnanta
**ata da oubillabefadar
crito, à Seção de Redução. das
ai.ciaase aa INepregewboao lindluatrfad as, Minefeano
postal, emitidos a favor ,do
9 às 17,30 livras, .tus
ala a.aliaaltram a Caraam$0
•
• Tesoureiro da lie parlamento
CIÉ -72 horas . após a salda dos
. impresso ri.. oficiasses) Depertemtnte de In.prtnea Nations,.
de Im p rensa Nacional.
érgion
Os suplementos às - edi
- Os originais deverão ser
ções dos órgãos oficiais $5s
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
,fornsçerãa aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS.
ressalvadas. . par( quem de . dt;• IIERAMIÇÕES l'ABTICULÀ11ES
Os solicitarem no alo da assi.
reito,rasucas e emendas.
.Cci pitai e interior:
Capitate Interior:
--;- Excetuadas as para o
-600,00 Seme3tre
Cr$
450,00 - O funcionária pública feSemestre • •
exterior, que serão sempre. Anu
dera!, para fazer Pis ( us desumoo
, . . Cr;
200,00 . Ano
1,•
, -Cr$
.
. ,
e orno indicado, deverá . provar (untais.. as'. ásátuttlints podes
i .
-.,
Exterior:
•
Exterior:
esta condição no ato da assi-•
se-ão tomar, 'cm qualquer érpo'I
et, por seis meses OU um ano. Ana . . . . . . Cr 1.300,00iAno • • ... . .. Cr$ 1.600410 ! natnra. ' • •
• V cuido decatlo exempla?
- As assinaturas vencidas
poderão .ser suspeitais semi parte superics do enderêço váo ,contansidade na recebimento ., atrasada dos tirgzies et io.,iail
1 ji ornais, devem os wsinan-, será, na- vendo- o tslas atresci.
imptés(js o número do talão MIS
aviso • prévio.
ira
o
mês
e
o
anoem
providenciar . a respertiva! do de Cr$ 0.50, sedo mesmo
.
• Para facilitar aos assinantes! de regis t ro
,, ,
renouctção com antecedência; ano, e. de Cr$ ,1,00, por ano,
•a . vez. 1. • :ação do prazo. de vali-1 'que findará..
.
cinde .de - suas assinattiras, nal A fim' de evitar solução de mínima, de trinta (30) cifas; , 'decorrido.

EXPEDIENTE

•

•

400.399 Alarico - Edições Ala399.894 - Lustrara - Alpoim
.rica Ltda. - cl . 32.
Corrêa - cl. 8.
'Indúr.tria
399.9a) - Calda
400,427 - Montecatini Societa
co- nerale Per I. industria Mineraria e Chi.Arz.mes C:eide . S. A. - cl.lii(n
s'cleranclo-se "torquesas"" coma "torl mica - cl. 1.
quess5).
400.801 - D:ário de Assis
PX. V. soa ctç Sorma - ci. 2.
399.981 - Synres:ne
.
C222MIsche Industrie "Synres" - das• 400.802 - A Gazeta de Assis sei.
.
Nd:ma de Souza - cl. 32..
N. V. C.he399.985 - Synres
W0816 - Warner Bros
Warriiszha Industrie "Syrres" -cl. 3.. ver Bros. Pietures.
8.'
299.993 - Platno (Mixta)400.819 - /Vlatilsona - LaboratóCarlos Pereira Indústrias Quimicr.s- S..
rio FarmacéutiCo Internacional. S. A.
.A. - cl. 46.
- el.- 3.
9.983 - SynresyI
N.V. Che400.820. - D.1eLlsone - Láboratómitiche Indústria "Synres"
cl. 1.
400.296 - 'taquaré - Companhia rio Farmacêutico • Internacional S. A.
'Carga:1.e, Industrial e Agrícola -Cas- - cl. .3,
te I.
400.824 --- -Sete' Quedas (Mista)
400.298 - Itaquere - Companhia - 7. Marques Ferreirà - Cl. 42.
400.839 - Orinase - Farbwerke
Itaqu:re, Industrial e Agrícola -cias.
Hoechst ' .A.ktiengaselischait
.Vorm.
se 19,
- elas-.
4C0.299 - Itaquerê - Companhia Meister Lucixis G
.
.
Itanuare, Industrial e Agrícola - clas- se 3.
se 41.
• 400..854 - Casubar - .Indústias
400.301 - Itaquere - Companhia 'Brasileiras de Artigos. Refratários S.
Itacron.e. Industrial ç AgrIcora - das. A. - "lbar" . - cr. 16.
se 43.
4005.859. Asparton - Societe
400.313 - HeImar - Empresa de Anonyme des Laburatoires da Docónibus }filmar Ltda.
cl. 21.
teur Debat. - cl. 3.
400.314 - T.anr.iro
Nesl, Na400.901 Superdin - Laboratório
&nr Cury - cl. 41..
Torres S. A. --cl. 3 (sem 'dire:to
400.322 - Laserma - Laserma S. ao uso exclusivo da palavra "Super"
A. - d. 4.
isoladamente).
400.335 --- Emblemática - Federal
400.904 - Piacifai - Laboratório,
Morares S. A. - d. 64,
Torres S. A..*- d. 3.
400.351 - Voturantim
S A.
400.934 - Lep - genérica - LaIndústrias Votorantim - dl. 4L
i ',oratórios Lepetit. S. A. - cl. 3..
Votorantim - S. A. 1.
400.352
400.935' - Petit
genérica - La42.. •
Indústrias • otorantim SoratOrios
Petit S. A. -_ rd. 3..
A.
:S.
400.353 - Votorantirn
400.954 - Chalas - Otto, H. We.
.Indústrias Votorantine
ber - •Cl.
S.. A.
400.354 - Votoranthn:
500.995; - Estopan..=-,Estopan T11-•
IndrIstrras VotOrantini - cl„. 43,
S. A. dúsia .e,Consérclo de- Residaos Tex400.355 - Votwantim
SIS.R!ias, Yotoranthe r- cl.45. • - tis' Ltda. - ci. 4 (na classe 4).
•

e.

401.027 1- alada da Copacabana -435.578 - Rosquinha de FaIVS,
Dimga - Celio Frattini - cli 41.1
- Alfredo Luiz. Pinto Rodzigues
Infor-nat'vcr de
cl. 32.
41.9.854
AfraniS F'.gu
... r..
"do a Sit
401.06. - Fil - Fornecedora in. Max cr.o va
jard:m
cl.
32.
clustrial - cl. 46 (cota exciu450.851 -- O Serv:d3r Fluminense
sa• de "bitz" e "cara para remendões").
- Toa:paia da Casta IldelIo - cias.
se 32.
1
401.067 - Tribuna Libanesa Piiefrax- - Nadir
508.023
ver neto -- d. 32.
,gueiredo Indústria ," Comércio S.:A.
401.098 - Mod.
- Indústria de - cl. 8.
Móveis Modolin Ltda. - cl. 17.
506.025 - Fluíras. - Nadir Fl.
401.099 -- Modolin - ' Indústria
gueiredo bidristr:a e Cramere.a 6. A.
Móveis Modolin Ltda. - cl. 40 (com - cl. 15 (com exclusão de "sabone.
exc:usão de "porta-retratos''). •
leiras"),.
401.233 - 'usada - Tizer Limited
Frases de Propaganda dzféridas
- cl. 43 (sem. drieito ao uso exclu384.363 - Galeria Inlantil A Casa
sivo da palavra "Soda". isoladamente).
e).
de Seu Filhinho - Gzdria dr Rwapas
e Tecidos Ltda. - E-315 (art. 121.
401.540,- Ducastel. - Amaro de do C.P.I.).
Souza Carneiro - cl. 41 (subsritirin383.056 - Too-sor-too- Modas a
cio-se a expressão, "colorau" por
pêro- à base de piment2o. e uractim)._. Exoosicão - Clipper S. A. - classe E-36 (art. 121. do C.P.I.).

404.845 Edimental - Fábrica,
Expressão de propaganda defei'ida
Nacional de Estruturas Metálicas 396.772 - Pullsport - Soja Uma
"Edimetal- S.A. - d. 16 (sem
reito , ao 11..4a. exclusivo da letra -3:7). Entre Cem e Vista-se Bana - Compa.
404.851, -. Kist - Citrus Products nhia PullsPort de-Malharia Stles
Pauto - cl. E-36. (ert.. 121.. do
Company - ci. 43.404.862 - Maker (mista) - Thè

P. I.).
Insígnia, deferidas

Quaker Oats Company - cl. 41..
395.749 - C. Er Cia. Ltda. (Casta
404.872 - Lucite EA. Do Pont
de Nemours and Company - das- G Ca. Ltda. - á. E.48 Part. 114' do
C.P.I.).
sei.
404.242 - Padroeira do Brasil Viação Padroeira do Brasil Limitada
- cl. 21 (sem direito ao uso exclusive
da. palavra, "Brasa", isolaciamente)'.
404.971 HorstoRte, (Horst)
- Vernizes Horst Si A.
405.301
Brassioter S. A.
- Indústria e Comércio, - ci.. (sem.
direito' ao uso, exclusivo da; letra 11".

excluindo-se
-se "estojos").

389-.005
"Cia.- - Cia. -- Centra
de Informação Autorno...iva Ltda..
cl. E-33 •(art 114. do C.P. r. ).
400.356- Moinho Recife - Gram.
das Moinhos do Brasil S. A. - ciasse E-41-33 '(art. 114, do 'C.P.I.).
404.846 - Ei Edimetal
Fábása
Nacional da Estruturar
.:"Edirnetal" ,-A;
l
15- 16W - 4,0
‘:(art, fl4','do' C P.
I..

•
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Diversos:
N.° 391.882- eia, Riogtanalense
-NP 401.899 - Tinturaria
- Labanca Domingos Vincar'- de Expansão Econômica - InvesN. 372.913 - Norten Publicida1)0 - Classe E33 - Art. 117, n.0 1, timentos - Cumpra a exigência.
Prossiga-se como in- •
N.° 393.809 - Plastin 'Indústria de S.
do C. P. 1.
e Comércio de Plásticos S. A. - (ficado pela seção.
Marcas indeferidas:
Cumpra a exigência.
NP 372.087
D. Keini)
Reis
N.° 393.932 - Modas Finostil Ltda. - Prossiga-se como
N.° 335.620 - Meia Noite S.
A.
Cumpra
a
exigência.
•
Auto Elétrico Meia Noite Ltda. do pela seção.
Classe 8.
N.o 372.992 - The Goodyear
'N.° 400.287 - Ceala.Cameacial
N.° 353.487 ~Iradas - Com- e Administclaora Ltda. ,- Cumpra Tire & ltubber Co. - Prossiga-se
•
como indicado pela seção,
p anhi a Vinicultora de Andradas - a exigência'.
Classe 42..
N.° 401.077- Indústria de MáNP 373:043
Rádio Emissora
N.° 371.077 - Westal - Lucio quinas Formaflex Ltda. - Cum- Vanguarda Ltda. - Prossiga-se
Augusto Branco Christian.sen - pra a exigência.
corno indicado pela seção.
•
.N.0 •401.039 - 13ar e IteatauChiste 48,
N.o 373.548 - Suspensa Propaa,
• N.° 373.175 - Enlevo - Do- rant.° .São Judas Ltda. - Cumpra ganda e Publicidade Ltda. - Prosmingos Marques & Cia. - Classe a exigência.
s i ga-se como indicado pela seção,
n .o 48.
N.° 451.127 - Eultora e DistriN.° 373.71a - Comercial IndusN.o 381.503 - Caiçara - Ma- buidora Anibiente S. A. - Cumtrial Importadora Face Ltda. riano Campos Ridalgo - Classe 46 pra a exigência. • • ,
Pross ig a-se canao indicado pela.
N.o 381.580 Hirbe IIirbe
380.686 - John Roger Importadora
N.° 457.620- -- Indústria da Pro- seção.S. A., - John Roger Importadora S. Comércio e Indústria de Plásticos dutos Alimentícios Racionais InPar
N.o 373.787 - Engelliard IndusLtda. - Classe 40.
Ltda. --'Cumpra a exigência.
A. - (art. 109, n.° 2, do C.P.I.).
tries Inc. - Prossiga-se corno inN.o 457.622 - Indústria de Pro- dicado pela seção.
399.189 - Scal - Rio Indústria e - N.° 381.715 -.Tijuc,a - Indusdutos Alimentícios Racionais TuPar
trial Tijuea Ltda.
Classe 30;
ClItilérd0 de Artigos Rurais S. A, N.o 371.237 - Salomão TroZN. 382.152 - Yene - Perfu- Ltda. - Cumpra a exigência.
Scal - Rio - Indústria e Comércio
mielina - Prossiga-se como indimaria
Yone
Ltda.
Classe
48,
N.° 457.621 - Indústria. de Prode Artigos Rurais S. A. (art. 109, núN.o 383.988 - Zeroil
Usabral dutos Alimentícios Racionais Inpar cado pela seção.
mero 2, do C.P.I.).
-.Importações S. A. - Classe 47 Ltda. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PES399.943 - Auto Viaçbo Nacional
N.° 381.020
Landir - TeciDiversos:
QUISAS
, 3. A..- Auto Viação Nacional S. A. dos Landir S. A. - Classe 23.
N.° 381.095 - Agência Federal
- art. 109, n.° 2, do C,P.I.).
N.o 385.926 - Soarly - Produ- de Viagens S. A. - Aguarde-se.
Dia 2 de julho de 1963
400.316 - Companhia Brasileira de tos de Beleza
S.early Lide, - ClasN.° 400.216 - Socorte Sociedade
..
Notificação
Estamparia - Companhia Brasileira se 48.
Comerciai o Industrial de- , Ferro
-•
•
ele Estamparia - (art. 109, n.° 2, do
Uma
vez
decorrido
o prazo de recurso
- Aguarde:•se.
N.o 380.339 - Infantil - Lab. Ltda.
C.P.I.)
previsto pelo artigo 14 da Lei n.°.4.043
N.o
508.314
•Societe
RhodiaInfantil do -Produtos Alimentícios
de 29 de dezembro de 1961 e mais de;
cela - Aguarda-se.
- 400.682 - Drogar:u São . Felix S. Dieteticos T,tcla. - Classe 41. dias - para eventuais juntadas de re.•
A-- (art. 109, n.° 2, do C.P.I.
cursos, e do mesmo não se tendo valido
Ruy •
N.° 386.821 - Marra
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
nenhum interessado, ficam notificados os
401.238 - Franco Hata Encorpara- Mafra & Irmão - Classe 6.
DE PESQUISAS
requerentes abaixo mencionados a com.
N.° 386.822 - Mafra. - Rol Mação Imobiliária e Importação Ltda. parecer a êste Departamento a fim, de
•2 de julho de 1963
Franco Fiara Incorporação Imobiliária Ira & Irmão - Classe 8.
efetuarem o pagamento da taxa final
IndCtria
Lux
N.o 387,149
e Importação Ltda. (art. 109, n.° 3,
concernentes a expedição dos respectivo*
Not
ificaçáo:
de
•Canotas
Banda
Ltda.
Classe
C.P.I.).
certificados dentro da prazo de sessenta
Dina
vez
decorrido
o
prazo
do
17.
dias - na fornia do parágrafo único
Titulo de estabeleeinterdo defeados n.0
N.° 390.410 - Azul -- Salão recurso previsto pele art. 14 .da do artigo 134 doo Código da P:oprIe4
350.272 - Ante/asai° - Francisco Azul Ltda. ••-• Classe 48.
Lei n.o 1.018 de‘29-12-61 e 'mais dado Industrial.
Antonascio cl. 35.E - (art. 117, , N. o 309.612 - São Paulo - São 10 dias para eventuais juntadas de
n.° 1, do C.P.I.).
Marcas Deferidas
Paulo - Utilidade Limitada - recursos, e do mesmo não ee tenda
365.346 - Mogis Olex
valido nenhum interessado, ficam
Mngiso- Classe 8,
N.°
362.284
- Met D.e Wilson
lex Ltda. - cl. E-33 - (art.. 117,
N.o 100.19'7 Prensa Paulista notificados os requerentes abaixo Rubber Co classe' 10 (com exclu.,,ào das
n:6 1, do C.P.I.).
mencionadas
a
parecera
Mc
De__
p rensa Paulista Comércio de
.
partamento a fim , de efetuarem 0 partes e acessórios que não pertenceis
386.421 - &tente
ConstMora Ferro Ltda. - Classe 5.
pagamento, da taxa final concor- a classe 10).
Satélite Ltda.
N.° •371.291 - 13antertnico - Santo
cl. E-33 - (art. 117.
400.394 - Cotympaulista - fontes a expedição das respectivos
N.o
Jo C.P.I.).
•
Indústrias Gasparian S. A. - certificados dentro do" prazo de 60 Beber Ferreira classe 10.
387.722 - Imobiliária Rex
bua- Classes 2 e 4.
dias na forma 'do parágrafo Único
N.° 405:359 - AScot Lever Bro.
bliaria Rex Ltda.
cl. 2-33 - „(artido art., 131 do Cód igo da Proprie- thers Pcrt Sunlight Limited classe 48.
5
Celyinpaulisla
,
400.39
N.0
ea 117- n.° 1, do C.P.1.).
N.° 408.542 - Bermat Berzulni &
Indástrias GasP aria n S. A. - dade Induslrial.
Matteucci Ltda. classe 6 (considerando.
N.° 100.334 - A. Agência doe Classe 23.
Marcas deferidas: •
se como polarize o que consta coma
Tainvisões - Manoel da Silva 'Novo
N.o 401.250 -- Casa das Vitami300.983 - Conie,1 - (. n enr- poliws).
- (lasso E-8 - Art. 117, ia° 1, nas
N.
a
- Laboratórias Ostam" S. 'A.
Classe .16..
P. I",
Ru efan ar
NoMe Comercial Deferido
- Classe 41..
Sol - InN." 307 riti5 - Britz
N.°
408.418
- Izipec Embalagens
dústria
de
Tintas
e
Vernizes
N.° 400.337 - Cicobra ----. ComI.1. 0 de ProPasoudo:
Ltda. - Izipec Embalagens Ltda. art.
'punida Industrial e Comercial BraN.° 404.924- Caniabel de Mo- tomar Lida, --- Glasse 17.
sileira de Produtos Alimentares - ias Eletrónieas - Arint,ções de Aço .. N.° 369.383 •- Viariz•- Bar e 109 11.° 3)
Lanches Viariz 'Ltda. - Classe 41.
C.lase 41-E - Art. '117, n. o 1; do Probel S. A. - Classe i0-E
Mrcas Deferidos
Blevil N.° 374.382
C. P. I.
, Art. 125, n. o 2, do C. P. I.
N.° 408.300 --a Capricho Lavanderia
Mecânica Biovil Ltda. - Classe 21
• N. o 400.976 - Farmácia DrogáCapricha Ltda. classe 50.
NP 104.925 - Divino Su per - Farmácia Drogavall Ltda.
N.o 408.434 - Beitunya - Ind. N.° 408.020 - Monaco - Coma..
- ClaSse 3-E - Art. 117, n. 0 1, O Cordão de Mola Eletrônica Armações de Aço Probel S. A. - e Com. de Roupas Brancas Bailai- cio de Móveis Monaco Ltda. classe 40.
do C. P..
Diversos
Classe 40 ;. E. - Art. 125, n.° 2, do nya Ltda. - Classe 36.
NP 400.983 - Fábrica de fluo- C. P. 1.
NP 408.140 - Vista Alegre PM de Couro e Camurça ao Esporte
Bazar Vi Q la Alegre Ltda. - Classe N.° 374.998 - The Rio de Janeiro
11.0 so,
Exigências:'
••
Flour Millis And Garanaries 'Ltda.
Portenlso - Fábrica de R011riaS de.
couro e Camurça ao Esporte PorN.o -108.499 - Braz do Pina - Prossiga-se como indicado pela seção.
Aida Geaelischaft
N.° 202.342
N.° 375.241 - Fuller Manufnctue
lanha Ltda. - Classe E-38 - Ar- Fim Beleurtithung Dnd.11eizung M. Teenliaria Braz de Pina Ltda. ring Co - Prossiga-se como indicado
tigo 117, 11.0 1, do C. P. I..
Classe 23.
13. II. - Cumpra a . exigência.
pela seção.
N.° 207.222 - Premiar ImporN.° 401.081 - Jardim de InverN.° 408.500 • Impregnei - OsN. 375.243 - Eaton Manufacto.
no Fasano - Confeitaria e Restau- Ifidora e Exportadora S. A. - waldo G.. F. •Bobsen - Classe 40
rante Fasano S. A. - Classe E33, Cu mpr a ri exigancia.
•a-- Com exellisão de verniz para ring• Co - Prossiga-se como .indicado
pela seção.
41, 42 e 43 - Art. 117; n.° 1; do
.
7Ç. 0 ' 221.914 - Poazellanfahrik calçadas.
C. P. I.
N.° 375.244 - Eaton Malaufactu a
Weideri Gebr. Causcher Zweigni•
O
ring Co - Prossiga-se como incha:40
• N-.° 401.095 - eine Teatro •Lord derlassaing Der Porzellanfabrik LoN.0 409.547
Flore6tan Nt5O pela' seção.
••
Elias Miguel Bumaruf -•Clas- renz llutschenreuther AktiengeselSatisfpaça exigôn
N.o 375.520
Johnson 6
E-33 - Art. /17,,
C1 lseliaft Selb - Cumpra a exig4n- tu-ifila
• ria.
n. 5
•
'• -Prossfga;se como indicado pepela
a.areakill
>
f
5 ,•
1•„,
.•
eia. _
330.009 - Termaco - Engenharia
e Comércio Ltda. - Tecniaco Engeafiaria e Comércio Ltda. - (art. 109,
e.° 3, do C,P.I.).
339.939 - Transmec.Anica S. A.
Indústria de Máquinas - Transinecadilca S. A. Indústria de Máquinas (art. 109, n.° 2, do C.P.I.).
352.399 -- Escritório de Compre e
evenda de Imóveis Escore Ltda. scritório de Compra e Revenda de
inõveis Escore Ltda. (art. 109,•n.0 3,
do C.P.I.).
373.836 - Companhia Niquel Tocantins - Companhia Niquel To r antms (art. 109, n.9 '2, do C.P.I.).
375.564 --- Fazenda Caraiba S. A.
- Fazenda Caraiba S. A. - (artigo
109, n.° 2, do C.P.1.3.

li

2376 Segunda-feira

111,)

Dif.Ren OF.IdAlf

de:15M

•

•

N.° 375.699 - Aurito Lourival Per- • N.9 442.603. - Arilado Melro, doa, NT, 42.67.1. - Ls.toratória Ctrtl marçode • 19e),.ra.ra o lmall.,4P+A;(
Pristga-se como, indicado pela Santos Regularize o pedido - S. A. - Cumpra a exigêrcia - Pica ifbelecido • atado. de Er.o Przala.
-\ seira
Pico. retificado o cliché, publicado em ret:ficado o cliché publicado era '14 de
seção.
•
•
Exigértern
N. • 375.818 - Mount Hope Machi- 14 de. março de 1930 ., para rever° março de 1960 para o local estabele-

de marca: Primar - na classe: 41
- artigos na classe.
NS' 442.604 - Az3ila de Moura e
Silva - Reguiarize o pedido retificado o cif:ia& publicado 'em :4
de março de 1960 para, realstro da
marca: Centra-rio - na. classe 41.
N 9 442.665 - Júnior & Badane
Ltda. -- 'Regularize , o. pedido - Fica
retificado o clichê publierdo em 14
.de março de 1960. para registo de
marra: Júnior - na c'case- 41.
442.6C2 Scolield 8; Cury
Ltda. - Regu'arize o pedide . - Pica
ret:fidado o clichê pub l icado em 14
.de marcos de 1163 para registro de
pi nrea: Cristal _ na classe 41.
N., 442.610 - Vicente de Paula Rcdrigues - Regularize o pedido Eco retificado o cl.c.he publicado em
14 de marco de 1160 para registro de
EXPEDIENTE DO SER.VIÇ4 DE marca:
Miradouro - na- elwse 41.
RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO N
9
552.612
- José Ferreira ca
/
Cruz .- Regularize o pedido - Pica
D:a 2 de julho de 1963
retifeado o cli chê publicado era 14
Arqui'vamcnto de Processos
de manta de 1960 para regirtro de
nrrea: Merrdenze - na classe 41.
(F:cam os processos abaixo
119 442.620 - Ishikawarma nados a:qu:vados).
Jyukogyo Kabushiki - Kaizba N.° 69.438 =. Francisco Luiz Cor- • (Ishikeur ajima HervY Ln.dustris.S. Co.
ta Junior.
Ltda.) -" Cunaprn a er.1 0:en f ia N.° 83.570 - Francisco Limeira Fi- Fica rd:fies:cio o clichê. pub".icacie
14 de março 'de TM para o local eslho.
:tabelecido - Jap5o.•
• N.° 91.782- Vdo Tachometer Wee. • .
_ 412.622.I-s.iffrake Adalt Schindling Gmbh .
wajima - J yukogyoKebtrIt zlrl N. • .96.91& - John Will Anârson. 1Cals.ha. - (Iskikaratj'ann Beave
N. 108.979-..- Licita de Artrs e ()li- dustries, Co. Ltda.) - Regularize ()A
pedidos. Picam retificarlers.
dos de S;:o Fria1o.
pub l
em 14 de mareo de 12 ,60 o'
. N.° 116.547 - RiCtI20 Chir1111 - localcado
estalecimento para JapZo.
Arquivem-se os. procesàos.
.
N° 442.651 - BilreZU rra.sileiro
Arçoirnmento de Processos
de Imprensa - Cumpra a exigência
_ Pica retificado o clichê. publica-1°(Ficam os processes de marras abai- cm
14 de . março de 1163 para r ...arxo meu:medas arquivados). ' •
tro de: Sinal de propaaanda "B B
N. 202.589 - Condomínio dá Edi-• - Bureau Brasileiro de ImprensaI"•
fido Alaska. .
na classe 23.
N. 315.142 - B....antersul Mercantil
Sul Brasileira S.A -Import. e Exportação.
N. 372. g74 : - Comadal S.A. Co.
mercio e Administração..
N.* 379.650 Dáriman.
N. • 331.703 - Ibrr.sfa Indústria Grrk
sileira dz Ferro e Aço Ltda.
COnt5 S2rgipana3 de
389. A9.6
nery" Co - FrossiQázse como indicado
pela seção.
N.: 375.914 - Empresa Bartolbto
ViaçãO Ltda. - Prossiga-se corno In' dicado pela seção.
N.'375.919 - João Garzon - PZos• siga-se como incYcado pela seçiío.
. N.° 376.070 - Ioveacio Gomes 4 seção.
Prossiga-se como indicado, pc..a
N.° 376.352 - Cia.. L-idustz:.al de
VicL-ce Viv Prozsiga-se como indicado pel a SeçA°.
N. 402.496 - Empresa São. Luiz
V:ação Ltda. - Prossiga-se como indicgdo pela seção.
N.• 425.872 - General Eletric Pross:ga-se na classe 3.

Teeidcs S.A.
N.° 390.429 - Irmãos Massaacl Limitada.
N..° 390.906 - Distribuidora de Be
bidaa M. Ltd-r.
N.° 390.958 - Casa Lorena, G.1.inertiveIs Ltda.
N. 391.194 - Nelson Baptista da •
Azevedo,
Fábrica R.:0 8:;ErahyN. 399.361

cido - São• Paaler..
Térmo • n9' 473.983 - Falacirta de
N9- 442.674 Cia. Admhaistr,dnra. roces Neusa. Ltda. - Ccrmte
Minerva - Cumpra a exigâtic..-.. - •tosa.
Pica retificado o cllchi filtrara em
Prorrormeicy de Regi-34ro •
14 de março de 1960 - re°±11cado
T6r.ino , rf° 530*.t ..36'
Nonte 'coarpara Sinal de Propaganda - na elasdai: .1.
J.', Cacsa lat S.. A... COraCre_':a e
se 33.
do- requente -- J.
DIVERSOS
sab. - S. A., Ceezzérc:o e' lruirs,itria
- Prorrogue-se o registro.
.1
N9 442.029. - Mercantil de Manos
Cru Niriguiense Ltda. Porroga-se excluindo-se almofadas de
NCMCIARIO
couro - rca retificado o clichê de mar:o de 19t0
prra o rezUnero
Opo$ildes
do termo .na classe 35.
•
4.42.4.97. - Ineopar S. A. na- .7fItteatex S.. A. Inchistral e C .i, .aserdá-Ir:a. Cor"re.to e .eartiaípaç ã. .as - cio (oposição ao termo rt9. 5M.945
Prossiga-se corno insígnia: na classe
^
33 - Pica retificado o c:iciaê publi- , Artur
rachar:o (oposieo. ao Urino
caeo em 12 elb marvo da l0 P.Tr2, •n9 566.963
marca Reter() do' Ft,:o7.
registro cio insirmiar na classe 33 denominada
Incopar.
Spama Sociedada Patilizta dei-Málr. N 442'.864 - SMP Rádio e Te- , quinas e Erprparaantos Industriais
leviso S. A. - Prossiga-ze subeti- ; Ltda. (cp-ar.:7.-o ao t.9zroo. n 9' 656.i757).
tuirdo-se eleteola por" m.lquina fa- • Inclfâtala Faarittft de Mertets de
lante - P:ca retificado o' e1icd pu- Aço S.. A_ (cncr.;'.."..o. ao t&trato! n5blicado em 16 de marro d, 933 para mero 568 -.2C9 marca ~sia - c laso local estabelecido El.ce Paulo.
1,
se 17).
1
•
Retificacees
nasa sociedad.) Brasileira dÃE*n....
'na Itreendfruentost Ltda. Er:ode-Já ao
rermo ri' 441.992 - título Pá- aio re+ 55J.5E1 orrra '13'rr2-za
‘2).,
brim- Diana - der 1F3brica flana se 15).
Ltda._ _ cliché publicado ,zus it de .1rda3bria itapira de Papel PoNor
Ltd-a . (c,po..1.f.'"O ao têrrno n7 561). 025
março de 1960 - na classe 41.
Trino n 9 442.J3 - para registro merca.
de marca: Cznten4 ,..1o.- re-..ecrente:
Ibesa Infitistria Brasileira de 16nCara:f i a Aves Silva - n classe baia cens S, . A. (cs-rrUa ao. 0-ano
41 - e l lehê publicado em 14 de rmarEF?..44I marca To7..Madc - elesço de 1960.
•- se 3).
Termo n9. 442.752 - .tarca:
Seeledide Témica ria MateriaLi . Soelichõ publicai() em 15 tema s.
(oncro re termcC*Mde março •de soco juro o nome do m
zerio3).56.?, .660
Sega. requerente - S. Jahlonska -r- na
36.
Internationa l': 13r,..zle IFeorceny
Termo n0 42.886, - Mar ',O •Plin e- (0Prk0 no P.,rtnn nO .5 99 Cfl Marca
rodjur - requerente: TEIA - Insti- Arbfr A.c"f..1 - c l a-s^ 13).
•
tuto Bloqii imi^o Inter ArnerIcano
Ter.t:} C--briet C al"fat g'. A. (opaS. A. - clichê publicado em 16 de sigo AO t IrITIO P 9 560.897 M?"'ca.
Ca.fmalt
el a,!se .
I. .
Terri Cr:ir:lel C ,7.fct S. A. Copo583 moz•ca
Textr7 ,r?.irrfeT C. , 'fat g . , A. toposiçJo ro Vrrran 2.0
.568 marca

CERTIDÃO NEGATIVA
- IMPÔS TO DE RENDA
E SEUS ADICIONAIS
PREÇO: CR$ 12,00

•ha S.A.

N.° 399.519 - Adalberto Accioly' de
Barros Pimenta'.
N. 399.614 - Nabal Srougi - Ar.
quivetn-se ós proc essos.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS

CERTIDÃO NEGATIVA
PARA VISAR PASSAPORTES

Rio, 2 de julho de 1983
Exig2nefar

Ténues:
I4V 442. 510 - Casas da Banha Corareio e IndúStria- Ltda. Rlatire O :pedido. .._ Pica ret./Irado o
clichê publicado em 12 de março.: de
1960, para registro de insígnia co- arlerc ial -4 estabelecido no ,. atado da
r .: •
•.
N9 442.601 AfrAnfire.

.

-

•
,: úegui.a.rz(3 o i....gredider4-.4.-'
;da aur.1.;. do ,o
para geg¡atrck .fte
ço de :Dto
•
ta-- Marajá - na classe: 41 - artigos int classe.

PREÇO: CR$ 12,00
•

A VENDA:

c

.

.,t •

,

p elo

s

.
;

s..

Serviço xig t:. ReenPórs.o :Postal
;71,1,t;•:1

-

f 42f:n •

Tha Slaznard itlevator Co fonesicào
ao termo 567.693 1111:ea lirft el.
,
Prrucireo,
r0 tl-mo
570.524 titulo 13",r. Cirno cls 41 :42
4:3)
refel Tarde de Oliveira Cone.
o termo 423.393 Ma lan O lha Gor
-do).
condoroil Tl ydns, s. A. (ope.45.0
ao temo 577.573 , arisCa Elektrolsek
ci. 1).
Porcelana Real S.. A. (ouoeiçãço ao
termo 573.843 marca Imperial).

C2-:ÕS Pereira IntlIrtr:e4 (21ft:itens
S. A. • (cpasir.á'o temo 571:537

marca O Parei).
• Ansaltrasco Com:raio e Indústria S.
• rocosição no. termo 573.r,71 título ninaria Arquitetura e Construções). .
Pigmentos Novo flamburg0 S. ;A.

incostrin e ccrnérc.: 0 (org*igsl o ao ter- •

Agénciá 1: Ministério da--Fazenda
r1

ção

ao tire-o r1:, 568.672 rirrea Viver .-

• mo S'711.153 man-1 rotrfex ri. 2R1

Seção de Vendas: - Ilv. Roárigues Abres. 1
j

e:s7
:::51: 87-.0r.

,:t

19:s'xe S.
IndústrIt B-r.L741,.r!ra
Pascal fopo.-sig9pa o tr-rno 359.53,2
marra Jesc- l: e l . 3n
Triminds Werk..e NtiruLer.a S. A.
(cloosg_eço ao termo 583.429 marca
TriiMfo cf.
.
-- Lweirau Munchen (oposiçção , ao
termo 567470 marca Lr.fo el.- 43).
'Lewer.l.Ftetr MurielV:1). gopodçíico , ao
tettne. :667':Ittal mame. 1 eiío • cl. 42)
a r are .Emparafla
Banco • R ',.tkp.r
Pcdrix;fn tea 81 (A. e (oposição° aa„terrno .
575.829).

Segunda-retra

e

;píneo Riograndense de Expansão
S. A. (oposição ao termo
8'15 . 830) .
Bel Lar do Recife Móveis e Decorar
pões Ltda. (oposiçãço ao termo a..
5438.348 titulo Loja Bel Lar).
Bel Lar do Recife Móveis e Decoraç es Ltda. (oposição ao termo ,..
568.348 titulo .Loja Bel Lar).
Lamlnaççâo Nacional de Metais' S.
A. (cposiçãço ao termo 573.210 marca Porbras el. 11).
Distribuidora de Auto Partes Diapar Ltda. (oposição ao termo 568.704
marca Dispor).
Pistifn S. A.. PlasticOs e Derivado, loposiçção ao termo 573.364 nome comercial Plastisul Artefatos de
Plásticos S. .A.
Cia. Anonima • Toddy. Venezolana
(opo.sição oo termo 570.925 marca
Polimer cl. 16).
Cia. Universal de Fosforos & Embalagens (oposição ao termo 567.783
insignia Editora Literaria Universal
ci. 32).
Pelattne.s Coty sab (opcaição ao termo 571.010 marca Tri Color el. 48).
The Zenith Carburetter Co. Liznimited (opersioão ao termo 567.28'1
merca Zenit cl. 6).
Plásticos York S. A. (oposiçãço ao
termo 567.593 marca York cl. 311,
Tron Electrical Industries lAtnited
(opot'an o ao termo 571.093 titulo
ao n'g;cs Atlas el. 8 21 33 39).
Cia, Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Beb l elas e Conexos (oposição ao. termo 570.430 frase de propaganda Cynar o Campeo Mundial
dos Aperitivos).
Cia Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao termo 570.907 marca 5 estrelas) .
• Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao termo 570.793 marca !bar).
alanufatura de Brinquedos Estrela
*. A. (onosiçção ao tramo 582.486
marca soneca cl. 49).
Ma nufatura de Brinquedos Estreia
a. A. (opo3lcão ao "teatro 530.436
merca Soneca cl. 49) .
Orquima Indústrias Químicas Reunidas S.; A. (oposição ao termo
.581.320 - nome comercial Euroquinta Produtos Químicos Ltda).
Sociedade Algodoeira do •Nordeste
Brasileiro S. A. (oposição ao termo
565.613 marca Supremo el. 41)
Bozzano S. A. Comercial 'Industrial
e Importadora (oposição ao termo
571.010 marca Tri • Codor el. 48) .
Bras In o ter S. A.E tu p re endi tnntas Participaççõs (oposição ao termo
571.820 marca Principe cl. 81.,
• Dr. Rachid Milan (oposiççáo ao
termo 573.081 titulo Edifício Rio Negro cl. 33).
Cia. City Paulista da Melhoramentos (oposição • ao termo 570135 nome
comercial Comercial e Construtora
Ceas t ruciti Lida )
Cia. City Paulista de Melhoramentos (o posição ao termo 57)-135 marca
Construciti cl. 16).
Eolorrico S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 570.530 marca
Soloferti cl. 2).
13-asoort S. A. (oposição ao termo 571.071 nome comercial Brasimport Comissaria. de Despaahos Ltda.)
Fztrraspari 8. A. Indústria e comercio de 13-tbidas (onosição ao termo
573 60 7 marca Bebaina cl. 43)•
Waidas Dunga Ltda (oPosiçãO ao
te-mo 573 al4 marca Baavida. cl . 42).
B-halrs Dunda Ltda. (oposicao ao
fm”,v•rn 573.014 marca BoavIda cl. 42) .
r..• ,1 s. A. Indústria e Com rolo
• n e a termo 576.680 morras Rosea 'al el. 46.)
t o' de Calcados Nascimento Ltda.
(o pa:ação ao termo 560.193 frase de
preo• aanda De.sca das Nuvens e veia
o praços da: Garbo cl. 13 30 35 56),
'

• uoondmica

DIARIO OFICIAL: .
VeMag S. A. Veículos e Máquinas
Agrícolas (oposição ao termo 515.357
marca Emag cl, 7).
Vamag S. A. Veículos e Máquinas
Agriculas (oposiçção ao termo 5n.317
marca Vemapla el. 21).
Indústria E Com rcio Berrais Ltda.
(oponlão ao termo 571.463 marca
Vanguarda el. 8).
Sinco do Brasil S. A. Industrial de
Motores Caminhões e Automóveis
(oposição ao termo 571.049 marca
Jangada cl. 11) . • •' •
Cia. de Calçados Semerdjian (oposição ao termo 571.215 marca (Merci)
Mercearia Itaim Ltda. (oposição ao
termo 561.151 marca Itaim cl. 41).
For Motor Co United (oposição ao
termo 369,201 marca Consul).
.
Fábrica de Aço Paulista S. A. (oposição co termo 568.722. marca Fitaço
el. 5).
São Paulo Alpargatas S. A. (opatiçãço ao termo 575.647 marca Alva)
União Fabril Exportadora S. A. Ufa
(oposição ao termo 573.817 - marca
União Fabril Exportadora S. A. Ufe
(oposição. ao te:mo 5777.755 marca
Divo).
Contar S. A. Comércio Indústria
Engenharia (oposição ao termo
570.965. - inazea cornar cl. 41).
Cromos Sociedade •Anônima Tintas
Gráficas - Oposição ao têrmo número
575.387 - Marca Cromozinco Classe 1.
Dianda Lopez k.'s Companhia Limitada Oposição ao termo número
569.298 - Marca Manitu.
Rei da Voz Aparelha Eletro Sonoros Sociedade Anônima - Oposição
ao termo número 575.831 - Marca
Reivax - Gasse 1.
Antonio Remo Usai - Oposição ao
termo número 577.675 - Marca San
Remo - Classe 8.
Atnplienol 13org Electronics Corp Oposição ao termo número 569.02a latarCa Berg - Classe S.
Cerâmica âlogi Guaçu Sociedade
Aném:ma - Oposição ao têrmo número 568.645 - Marca Iguaçu - Classe 12.
Cerâmica Mogi Guaçu Sociedade
Anónima - ()posição ao termo número 568.646 - Marca Iguaçu - Classe 16.
Ceraini -ea Mogi Guaçu Sociedude
Anônima Oposição ao têrmo número 563.647 - Marca Iguaçu - Classe 17.
Cerâmica ,Mugi Guaçu Sociedade
Anônima - Oposição ao termo número 568.648 - Marca Iguaçu - Classe 20.
Cerâmica Mogi Guaçu Sociedade
Anônima. - Oposição ao termo •número 568.649 - Marca Iguaçu - Classe 25.
Cerâmica Mogi Guaçu Sociedade
Anônima - Oposição ao termo número 568.650 - Marca Iguaçu - Classe 40.
Cerâmica Mogi Guaçu SoCiedade
Anónima - Oposição ao térmo número 568.651 - Marco Iguaçu - Classe 49.
Victorino Fernandes da Silva Oposição ao têrmo número 568.356 -Marca Imperador - Classe 41.
Udo Aitenburg - Oposição ao têrmo número 568.358 - Marca Bloqueie Orlandi - Classe 16,
• Vulcan Material Plástico Sociedade
Andnim a - Oposição ao termo número 571.294 - Marca Vulcan.
J. R. Geigy Sociedade Anônima
Oposição ao term.() núMero 569.100 Marca Dedestroy
Classe 2.
•

•

(Seção

J. R. Geigy Sociedade Anônima
Oposição ao termo número 569.1Q4 Nome Comercial.
Irmãos Gcsini - Oposição ao térmo número 571,274 - ,Marca Ipanema.
ivietalürgica Mazda Sociedade Anônima - Oposição ao termo número
569.038 - Marca Mason - Classe
5.
Caves do Resido Sociedade Anónima Vini ViniCultores 7- Oposição ao
termo número 576.329 - Marca Bourbon - Classe 42.
Helios Sociedade Anônima Indústria
e Comércio -; Oposição ao . termo número 574.171
Marca Record Classe 17
•
Cimportex Comercial 'Importadora e
Exportadora Limitada - Oposição ao
termo número 577.912 Titulo Importex - Classes 23 e 36.
Maga' Sociedade Anônima Indústria
e Comércio - Oposição ao termo número 575.723 - Marca M. F.
Adolfo Domingos Rego - Oposição
ao tento número 569.780 - Marca
Casa Adolfo.
Eucatex Sociedade Anônima Indústria e Comercio -- Oposição ao térmo
número 569.509 - Marca Bucaplex...
Companhia Usinas Nacionais - Oposição ao termo número 577.936. Marca Vera Cruz.
Agostinho Lima de Araujo - Oposição ao termo número 577.936 Titulo Play Boy.
Coimbrasil Comércio e Indústria Metais do Brasil Sociedade Anônima Oposição ao termo número 570.659 Marra Combrasil - Classe 16.
.
Irmãos Unidos Sociedade Anônima
Máquinas e Ferramentas -- Oposição
ao termo número 569.692 - T.tulo
Armazefis Unidos - Classe 11:
Kosmos Engenharia Sociedade Anôninia - Oposição ao teimo número
570.258 - Marca Cosmos.
Coinibrasil Comércio e Indústria Metas d.o Brasil Sociedade . Anônima Oposição ao termo número 570.658 Nome comercial.
Coinibrasil Comércio e Indústria Metais do Brasil Sociedade Anônima Oposição ao termo número 570.660 Marca Combrasil - Classe 50.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm Meister Lucius Bruning Oposição ao termo número 569.857 Marca Eibosar - Classe 2.
Volkswagen Werk A. G. - Oposição ao termo número 570.508 Marca Volksul - Classes 6, 8, 11,
14, 21, 31, 34, 39 e 50.
Zavody 9. Kvetna Narodni Podnik
- Oposição ao termo • número 569.791
- Marca Jowa - Classe 21.
Aladin) Industries Incorporated Oposição ao têrmo número 569.996
- Titulo Casa Alarlim - Classes 8
e 33.
A. B. C. Rádio e Televisão Sociedade Anônima - Oposição ao termo número 578.171 - Marca ABC
Worldvision Limite&
Carlo Erba S. P. A. - Oposição
ao termo número 570.093 Herba.
The Lander Co. Inc. - Oposição
'ao termo número 570.093 - Marca
Moser Lander - Classe 48.
.
The Lander Co. Inc. - Oposição
ao têrmo número 569.387 . - Marca
Land's Bastão Desodorante - Classe
48.
Humble Oul Refining CO. - Oposição ao termo número 576. J99 Marca Essecar - Classe 21.
Columbia Broadcasting System Inc.
- Oposição ao .termo 'número 571.336
- Marca Colombink.

klho 413 1963

2377.

Socied ide Anônima 'de Construções
Eletromecaaicas Sace Brasileira
Oposição ai; termo número 567.473
'iam° Saci - Classe 33.
Sociedade Anônima de Construções
Eletromecanicas • Sace Brasileira Oposição ao termo número 563,793 -.
Marca Sai - Classe 15.
• Somag Soc. Matogrossense de Comércio Limitido - Oposição ao ter.
ruo número 571.593 - Marca Somag
- Classe 19.
Corvil Importadora e Comercial Limitada Oposição ao termo número
577.804 - Marca Coroai(' - Classe
16.
•
Melga Sociedade Anómala Indústrias
Eletrônicas - Oposição ao termo número 577.562 - Titulo belga --a
Classes 1 - 4 - 5 - 6
b
-- 11 -- 13 -- 14 -- 15 -- 20 -- 30 - 39 - 40 e.49.
Carrocerias i Nicala Sociedade Anônima Manufaturas Metalicas - Opo.
sição ao termo número 575.455 - Titulo Manufaturas Metálicas e Capotas
para Veículos Nicola.
Induarja de Fitas jomak Sociedade
Anônima - Oposição ao termo
mero 577.804 - Marca Jomar
Classe 5.
Cerva Importadora e Comercial Li.
mitada - Oposição ao termo número
577.784 a- Nome comercial Distribui..
dora Comercial de Pisos Plásticos Corvina Limitada.
For/nen Modas para Homens Limi..
tada - Oposição ao termo número
577.740 - Marca Formen - Classe
34.
Texima Sociedade Anônima Indústria
de Máquinas - Oposição ao termo número 573.339 - Marca Fekima
Classe 6.
Poliplas Indústria Brasileira de Piás.
ticos Sociedade Anônima Oposição
ao térme número 568.797 - Marca
- Classe 28.
Audir Limitada Agricultura Indústria
e Comércio - Oposição ao termo mlmero 569.912 -- Marca Audir - elasse 46.
•
- Audir Limitada Agricultura Indústria
e Comércio - Oposição ao termo número 569.941 - Marca Audi - Classe 2.
B.asiniport Importação e Comércio
Limitada - Oposição ao termo número 571.071.
Terraplanagens Fama Limitada Oposição ao termo número 569.664 Marca Pama - Classe 16.
Sulaplast Sociedade Anônima Indústria e Comércio - Oposição ao termo 578.859, titulo Sulaplast classes 28
- 25-15 - 16 - 17 - 20 - 22
26
27
33
50
38 10.
Banco Nôvo Mundo S.A. (oposição
ao termo 571.424 marca Carnet Turista
- classe 50).
Banco Nôvo Mundo S.A. (oposição
ao tênno 571.425 marca Cheque Turista).
Cia. de Cigarros Sinimbu (oposição
ao térmo 576.862 marca President).
Cia. de Cigarros Sinimbu (opoasição ao irrmo 576.862 'nutres
President).
Cia. dç Cigarros Sinimbu (Oposição ao 1:ermo 576.861, mares
Monarch, cl.. 38) .
Stterdieck S. A. Charutos e Cl.
garrillios (oposição ao iérnio
mero 569.68).
Cia. Cervejaria Brhnia (opost.
ção 'ao tanto t378,985, nome co.
motejai).
- Cia. Cervejaria Brahm (OPOSt••
ção ' ito termo 578.474, marca Guareny.
41).
, el.
.
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Insam Indústrias de Madeiras • Dianda Lopez & Cia. Ltda.
Cia. de Calçados DNII (oposl'ção ao termo 530.930, marca PEG Santa ,Mria Ltda. (opod..ção ao ' (oposição •ao termo 562.570, martermo 577.551, titulo Insola).
PAG).
ca Olímpico).
Favorita Lt da. (oposição ao
Cia. de Calçados DNB (oposiCia. União Portuense Sanl (opoção ao'termo 580.937, marca PE(i termo 567.424 titulo A Favorita, sição ao termo 569.87b, marca
el. 50):
Telstar, cl. 41).
PAG).
Guarany Comercial e importa. • Volkswagen do Brasil Indústria
Laboratórios Lepetit S. A.
(oposição ao termo 527.173, mor- dora de Ferrogens Ltda. (oposi- e, Comércio de Automóveis S. A.
ção ao termo 569.115, marca (oposição ao termo 578 marca
oca Lepional).
Tatuo Wegen, c1.21
Udo Allenburg (oposição ao ter- buarani, e/. 50).
Distitari Tangara Ltda. (opoatmo 568.358 utarc Blokret).
Industrias Químicas Resende
Clotilde de Araújo Carlinj (opo- ção ao termo 578.074, nome co- S. A. (oposição ao termo 576.082
sição ao termo. 577.451 marca mercial).
marra Qurnisa, cl. 1).
Jennesse).
Cia. Brasileira Rbodiaceta FáTextil Capitóllo Ltda. (oposição
Labora:órios kiosiatética S. A ao termo 579.284, titulo Capitólio, brica de Boiou (oposição ao tèrmo 575.383, marca D.opnyt elas.
(oposição ro termo 57).516, , mar- ci. 33).
Prost= Produtos Químicos e Sc 23).
ca Ncolaxni, el. 3).
Cia. Brasileira Bliodiaceta FaJoão Gomes Xavier & Cia. Ltda. Metalúrgicos Ltda. (oposição au
(oposição ao termo 570.777, mar- termo 573.650, more Prosper; brica de Boiou (oposição no terel. 36).
mo 575.387, marca Dopriyi, c/as.
ca Flebotrob, cl. 3).
Distei Transmissões Industriais
•Vulcan Material Piás/loa S. A. e Mangueirs Ltda. (oposição ao se 36).
(oposição ao termo 570.733. mili- termo 575.707, marca Distel, elasCia. Brasileira Ilhodiaceta Faco Cotalex, cf. 23).
brica de Raiou (oposição ao .ter.
so 48).
mo 57.3.335, marca Dopnyl,
Indústria e Comércio de" CalçaLaboratórios Farmacêutico In- se 22).
dos Arco Flex S.. A. (oposição
De Millus Comércio e Indústria
ao termo 563.771, marca Sonos, teruncional S. 4. (000sição terde Roupas S. A. (oposição ao
mo 577.238,- TensiIon..cl. 3).
el. 36).
Textil Capitólio Ltda. (oposi- termo 579.760, marca Flex Bell.
The Singer Manufacturing co;..
(oposição aio termo 575.751, mar- ção no termo 530.123; marca Mo- cl. 36).
decraft, cl. 36).
ca S; el. 32).
Baixei Novo Mimado S. A. (opoCora Products Refining Co.
Laboratório Farmacêutico In- sição ao termo 443.304, titula Or(oposição ao termo. 569.517, mau• leruncionrd S. A. (oposição ao ganização Novo Mundo, cl. 33
co 1.e alazot, cl. 4)1.
termo 579.965, marca Detoxin, 50).
'retrucar> Indústria e Comércio classe 3).
Civia S. A. Administração de
S. A. (oposição no termo 575.314,
Laboratório • Farmacêutico In- 132n3 Corretagens Incorporações
marca, Tetraro, el. 10).'
ternacional S. A. (oposição. ao (oposição "ao termo 559.504. marIndústria tle Móveis Ha S.
termo 575.190, marca Bileotoelve. ca CEVA, el5 ).
(oposição ao termo 573.667, titio 'classe 3).
O Mundo Gráfica e Editora
lo, lia/móveis, el. 40).
Cia. Brasileira de Frutas (opo- S. A. (oposição ao termo 576.179
Caos Uma de Roupas S. A. sição ao -termo 568.254, marca marca O Mundo é Seu, el. 32).
Ducor).
••
(oposição ao termo s7á.ls04,
Importadora de Sementes Ltda.
lo Confecções e Modas Limatex,
Indústrias Reunidas Sofá Cairia (oposição ao termo 576.135, tícl. 361.
Drago S. A. (oposição ao termo tulo O fle idas Sementes. classe
lincosul S. A., Importação
577.730, marca Drago).
41 - 45).
Comércio (oposição ao termo número 571.414, marca Incosui,
el. 50).
Bucka Spiero- Comércio Indos, trio e importação S. A. (oposição ao termo 575.657, título Cometa).
Incosul S. A. Importação e Cor mércio. (oposição ao termo número 571.416, titulo Transporta.
dom lneosul, el. 33).
Metalúrgica Americana Ltda.
(oposição ao termo 575.657. titulo Cometa, d. 1 - 11 - 15 46 - 50).
Incosul S. A. Importação e Co
DIVULGAÇÃO 1%T1 884.
Enércio (oposição ao termo nó-1
mero 571.415, título Guarda 700.-!
vais Incosul, cl. 33).
Incosul S. A. Importação e Comércio (oposição ao termo ao ter-1
mo 571.417, título Trapiche bai
PREÇO: cal su,oa
cl. 33).
I
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Salário Mínimo

Emprêsa Limpophone Lt41.1
Ltda. (oposição ao termo 579.324,!
nome comercial Limpaphone de
Pernambuco Lida;.).
Acisa Auto Comercial Importadora S. A. (oposição ao termo .
575.470, titulo Acisd).
Brasifonr Comerciai Limitado
(oposição ao termo 577.972, marca Brasiform, cf. /1).
Brimex Brasileira Importadora
e Exportadora S. A. (oposição1
ao termo 577.776, marca Berimex
el. 21)1.
Quimex. Produtos 'Quinhoas Limitada (oposição ao termo ne.
mero 577.752 marca Químet, elas, '.
4•
T),
sol),
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Julho de 196,3
Yordky & Co. Lirnited (opostiii.
ção ao termo 573.259, mares
Ygrdley, el. 48).
Granjeiro Avícola Comercia/ e
Industrial Lida-. (oposição ao ter- .
mo 577.596, marca Adubos Secco
Granjeiro).
Minnesota Mining and Igazinfae.
turing Co. (oposição ao termo
575.904. marca Vidro). •
Winston eine Produções Ltda..
(oposição nu termo 577,384, mar.
co Bei Zumbi dos Pa n mares).
Wir2t021 Crie PrJ;i17.t:6CS Ltda. 'topotição co ternso 577=5 marca Patina.
res - cl.
Winston Cine Produções Ltda. topo.
rçáo rui termo. 577.85/ rry.rco Gana
Zum
Wir_s
a).ton Cine Pro‘Zuções Ltda. (oposição ao tem-.o 577.£83 marca Ganga
Zumba • - 9 Rei. Zumbi).
Wir.ston Cine P.m:Inçõe5 Ltda. (cpo.
sição ao• têrmo :;77 889 marca Rei
Winston Cino Preouçoes
51c,:o no 1.2,,rxnci 577.090 =ma Garna
Zurras O Rei dr,.. Palmarei)
Winstnn CLe Pl.:C:nina Ltda. topoião ao termo 577 891 marc3 Ganga
Zumbe O Zumbi (As "amares).
Wincton Cia; Prcritrço:"as Ltda. (opa.
sikEo no t.lrmo 577.591 marca Gstiga
Zun.ti, O Zuns'ai
Pesnait::
Winston Cir..: ; :,rndações Ltda, (opo.
o termo 577 892. ma ca' Ganga
711t'Vlaibns)'
li ton Cine Produções Ltda. topo.
co termo 57 .893 marca Reis
dos P.Itnares).
Stolts S. A. Importação Es.
partzujio e Ca'i• éi• :ft de Alsicol.ba. (opa.
ao têtr/.-: '3.1 795 m.. . SZcll
-- ri. 6).
Holm Sto/.-4 5". A. Impe**.."o
po-*- ção e Co-élcio de Mántitna ' . opa.. •
..;.ção ao termo .571 793 ma ...a Sto0)..
.P.'abenfabr:.1cen Ls.yer AlcricnEecals.
chaft
'i-rmo 55 1 -159, rnalca Ace..e.x :I. 36).
251.rica de
Mediei .415 Cremer S. A. 4'r ..l ao termt 575 . .647 _ z.-arca Alv s - c1. 36).
FelbenWaikan, Layer Aktur_gesert
cliaft (oposiçio
tênno 5,39 37('
musa Acetane -- ci. 36).
H rol Stoltz S. A Imporri„çáo Ex.
,-a..ltação e Co-r...rcia de Máqui tas topo.
4'o ao teto; 5"- 1 784 marca
.a.

Herm Stoitz S A. Importação Exprtação • Comercio de Mágo1nas (opa.
sicão Co termo,571.184 more. Sto/1
ci. 8).
Cia. Brasilaira dc Investimentos
icpcsição ao tZra-.c 574.O 7 marca
C. B.. II el. Z3).
Aço Torcima S A. (opos • ção ao
tàrno 570 135 mares Tona/ -,c1. 11).
Produtos
3 Químicos o :Fama.
.ciuticos S. A. lop.rição ao timo
€9.218
:54
25 - rerrts Vita Mandets
3
•
i!
Lubrifica Itss As . -oitiber Lt a (opod
sição ao têtmn 567 807
Astro);
Bravos A. Indstria o Comércio
=eUnIca. (oposie t, ao Viços:. 5 .' o 555
cme .comer
I4
1.
Runnittea k Ca. Limited (:.Posição
a latirmo 589.235 marca Vork
cl.. 41)..
Omega 1.-1.15 'orroldt At Fre. 5. A. /4
(oposição ao ta roo 569.362 - marca

f"ega - cl. 11)

Grana Lotais
&
oopoilição
*hm* 573.871 :..Reka.STU1
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Comera( t r.l . strutora Nevo Mundt` S. A . ( J a a siaao ao terril) 5a9.279
marca Novo ialstato. - cf. i6) •
Aço Tomou) S A. (apoaição se
.416 a erra Torm-c
timo
ci.
11).
Aço Toráats E. A. (ona.:ção eu
t • mo 57 .:.447 no• ce comera ala
Aço Tu •sona S. A. (op,ação
ci
Vamo 573.445 marca Tomate
11).
Cio. tia 5.) é. tril PorViacsa Sarl
(apos:ção ao teimo 569.87. marca
Testar a2). •
Papei:aio
Lida. ';opotake.ct a
térrno 571.350 tare Nova spaão).
Alberto Pottalli. ss Cia. Ltft .. Capo
l 102 mata'. Partola).-a.cãotr•
Cia. Comovo:O
Industr
(oposição
térrr.c 5/0.260 marca Concirna).
Cen-:mica Santo Antônio 1, o. enc.
ii; Ç:r. ,-) na .aret
fa4.395 pas .
Sa-to
Art! 'Ma - cl
1
Pessoa de Mall ladiístria e Comercio S. A (cata.: ao taoca .a5
marra t..quina :Noas:iça c.1
1(h.auta S. A. Drogaria o Laboratôrio toposicão a4 termo 577.324 marra
Eisinnsitório - ci. .3).
Casa Anglo Brasiisi.s S. A. Modas
Cerfecções e Bazar (oposição ao tarem :71 149 Salão de Prot
a 1 . •..1).
et SP. Anglo Brasil,. a S. A. Moda.
Confezçaer, o Bazar (opcalaão ao tia.
nsa :71.161 titulo Salão d4 Pret a
1'o-ter).
Cosa Anglo Brasileve S .A. Mc(las
Cca.tecçôca e Bazar Zioastção a, termo.

Alho de 1963 2379

575.W. titulo Satã> do 11.-et a PorLaboratórios Cliva Araújo Roussell
t..•).
S. A. (oposição ao têrmo $71.519.
marca Tribictyl, classe 3).
Cum( Anglo Evail.i..a S. A. Modas
de Química e HorincteraCs; otçier o 'Bazar (oposição ao Ur- piaInstituto
S. A. (oposição ao termo 570.777,
mo .s.';:r 800 título Saião do Pret a marca Fl3botrop, clama 3).
1 ca..et3.
João Gomes Xavier & Cia. Ltda.
Casa Anglo Brasileira. S. A. Ma- (João riomes Xavier & Ma. Lido.
(opaaiçãa
talaria 571.57a, ma:ea
cias Confecções e ,-t,
ao Brazidron, ao
classe 3).
'armo 575.797 ta'ulo Sal;c do Prot
Inducondor S A., Indústria e Cola(at Cr).
mércio (oposição ao tirito 577.941)
Cada Anglo BrasiTarm S. .a. Modas
Inducondor S A., Indústria e Co.0.a:feiç3es • e Bazar (cpatiçic CO fôr- mércio (onosição ao titulo 577..942).
Cacira. Cia. de Administração Coma 5 ..1.798 título SaIã3 do Pret a
mércio, Ittdústria e Agricultura (apoP. 'ser)
sição ao termo 565.844, marca CaCasa Anglo Brasiii.;ra S. A. Modas cipra) .
Conitaçãos o Bazar (opcEiçtj o DD terCacira. Cia. de Ariministriação, Cora:. 5 799 sinal de •tnp r.ganda Salão mércio, Indústria e Agricultura (oposição ao firmo 555.342, marca Cado P •et a Postes).
etpra).
In. t. )ut National ths
Cacira, Cio. de Admini.stração, CoAppcliat'ms
mércio,
Indústria e Agricultura (op oD Grame. Das Vias -et Eaox
Via
froi.s.,,íO . ao Carmo, 572.948
marca sição ao térmo 555.843, marca Cacipra)
se, - cl. 42).
•
Nertla S. A. (oniveZa ao tono ...
Metalúrgaca La Fonte S. A. ((mo56) 607 titulo Meroldinho Areobon). siga° ao tèrmo 129 556.561, marca
Fwi Corp (oposial ao termo 575.706 AIpont).
Metalúrgica I,a laonte S. A. (opom irra DVTF cl. 21'
sição ao termo ria 555.532, Marca
iniitstrias Gesso le / a S. A. (opo- Alpont).
sição aa têrrno 571.751 malta Alvex).
Metalúrgica La. Fonte S. A. (opoaição ao termo w 556.533, marca
Grundig Werke G.M.B.H. (opoirião Alpant).
ao tarmo 569.922 marca Tresdnho,
classe 8).
Metalúrgica La Fonte S. A. (opoFrigoalfito Wilson do Brasil S. h. siçâo ao termo nq 506.585. marca
(opoalcão ao termo 539.694, marca Alpont).
Café Continental, classe 41).
Metalúrgica La Fonte S. A. (opoGeneral Máquina.s S. A.. Indústria ticão ao têrmo na 556.587. marca
e Comércio (onos.trão ao termo 569.261 Alpont).
Metalúrgica La Fonte S. A. ((momarca General Peças_ classe 21).
atilauel.Lembert (onosiallo ao ter- siçao ao termo n' 555.586. marca
mo 569.325 marca Milband. classe G) Alpont).
Vittela Indústria e Comércio Ltda.
Metalúrgica La Fonte S. A. (opo(oposição ao termo 568.331, marca Vi- sição ao termo nq 567.444. marca
Fon teque) .
harta. classe 41).

Metalúrgica La Ponte S. A, (opo.
sição ao tirito n9 557.253, marca Da
Fonte).
Wilson Cardoso e Abalo Rodrigues
(op.)sição ao têrmo 567.688, marca
Star Luae, piasse 47).
Corarca, Indastria e Comércio da
Máquinas Ltda. (orasição ao termo
583. 134, marca Corema, classe 50) .
Coacma, Indústrir e Comércio ie
Máquinas Ltda. (oposição ao terno
568.324, instar:ia Corenaza, classe 8),
Marcas Famosas 3. A.. Comércio e
?mportanão (opo-açãe ao termo 575 723
't.arca Nr.F., classe 6) .
Marcas Famosas S. A., Catraia-10
e Importação (oposição co !7‘rtno
575,724, marca &I F.. clame 31'
Polifarma S. A.. Comércio e imitas.
tr:a d3 Produtos Químicos e Pasma.
cauticos (oposição ao termo 558.168,
marca Prontifanna) .
Edson ()tantas ao Nascimento oroaição ao tirito 533.395, marca Pale.
gainto, classe 31).
Inattstria de Rendas Rendanil LI.
mitada (oposição ao termo 558 165,
marca Rendai. elsaaae 24).
Socieeade Técnica d? Equipamentos
S T E. Sociadaae Anônima (onasina o
ao tirito 57(1.761, insignia ST E, cias*
se 8).
Tirito 127.916. de 27 de março do
5961 - Requerente: Tarlinden Cia,
Suíça.
Titulo: Ne.vo tat-otaaso de fabricação
de pano tricotado sintético e o veluclO
resultante.
Privilégio de Invenção.
Pontos característicos
1 - Wenn procasso da fabricarão de
pano tricotada Ant.:ético e o veludo
resultante, caracterizado pela formaçã.' das molhas, no tear, pela barra
superior, com o movimento lateral de
1-0, 3-4 ou 4-5 e pe'.a ba r ca. trazeira
com movimento de 1-0, 1-2.
Total de 6 pontos.

k

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
•

Voharre

Assanee

Tomo

Preço

Volume

Tomo

as ir rtt o

Preço

E
VIII
X
XIII
XIV
XVIII
XVIII
XVIII

I 1 Diverso" Trabalhos

IV
II
I
iII
III
IV

XXV

III
IV
V
II
III
VI

XXVI

II

XIX

XIX
XX
XXIII
XXIV

Reformai do &mino Primado . •,
Trabalhos Diversos ....
Questão Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trair briche°. - Est. de Sitio
Trab. Jurídicos - Esta de Sitio
Trabalhos . juridlcos ....
Impostos Interestaduais
Trabalhos Juridic,os
Discursos Parlamentares .........
DisClItSON Parlamentares , ••• ao., ok•
Trabalhos Inaldicos

100.00
XXVII
40.00 XXV/II
400.00
XXIX
120.00
XXIX
XXIX
50.00
65,00
XXX
•80.00
4 XXXI
XXXI
120,00
120,00
XXXI
XXXI
25000
200.00 . XXXII
XXXIII
120,00
uma xxxIv
100.00

XXXIX

XL
12'0.00
III
XXVI
I
.
IV
A • irepremor
120,00 :- XLVI
XXV/ l
XLVI

II!"
7
II
111

v
1
1

III

IV
V

1

-I

1
r)

'

II
.

1

II

r

Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares .
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares • • • • • • • •
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
Limites Ceará - Rio G. do Nones.
Limites Ceara G. do Norte .
Discaaãos Parlamaaarea ...
Disrsu•sos Parlamentares
Discursos Parlamentares **I
Trabalhos judaicos
Trabalhos juridtcos
1
Campanha Presidencral
• flIP• • ••
Campanha Presidendal

90,00
123.00
120,00
120,00
130,00
/20,00
100,00
120.00
120,00
1713.00
120,00
150,00
250,00
400.03
400.00
12000
120.00

f

•

•
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MARCAS D EPOSITADAS
"

rshflasedict =a de andado cem o art. 130 do Código da Propstedade Inderrtria.l. Da dava da pubileaçáo começará a
mares a pua° 03 CO eu para o datará:unto do pado. Durante ema prazo poderão apresentar auas oposkóes ao Donartemocalba
kadermi da Pear dedada W.staas.:114 aqueles que se julgarem preitudioadoe com a oonsemão do registro requerido
1••••••••• .••n

ware= Ir nn•nnporms•
-W

•nn•••••1

Teimo n. o 586.861, de 17-4-1963
de beleza, água facial, água de. lavanda,
Agro-Comercial Fuinageira S.A.
água de colônia, arminhos, água de
Bahia •
quina, água de rosa s- , água de elfazemas, aniónia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele, carmins:
cheiros em pastilhas, em tabletes, eni,
Indústria Brasileira
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
Classe 44
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
Cigarros,
charutos,
cigarrilhas, fumoes
essências, extratos, estojos de perfumes.
creme rara limpeza da pele, e para base • (em fôlhas, , cordas ou picados) e
rapés
de pó de arroz, esmaltes para unhas
escôvas para dentes, Cabelo. -roupas,
Termo n, 0 '586.862, de 17-4-1963
cillos e unhas, fixadores para o cabelo, Sherwin
Williams do Brasil S A.
Classe 3
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
.Tintas
e Vernizes
Artigos da classe
o cabelo, glicerina perfumada para uso
São Paulo
de toucador, grampos para o cabelo,
Termo n. o 586.854, de 17-4-1963
para maquilagem, lança-perfumes, loPerfumaria Lopes Indústria e Comércio ções, líquidos dentifricios, em pasta, em
Sociedade Anônima
geléia de petróleo perfumada, lápis,
,
Guanabara
sabão em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
Indústria Brasileira
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
Classe 1
SABONETE
pastas e pó para as unhas, pon-pons Esmaltes, lacas, massas • para pinturas,
para pó de arroz, papéis perfumados, óleo de linhaça, óleos para pintura, pós
cartninados, e com pó de arroz, pentes, metálicos para a composição de tintas,
pomadas perfumadas _para o embeleza- produtos para diluir tintas, tintas em
mento da cutis, Pon-pons, pó de pó, líquidos, thiner, vernizes e zarcão
arroz
Termo n. 9 586363, de 17-4-1963
Termo n.° 586.859, de 17-4-1963
UMA MARAVILHA
Sociedade Brasileira de Ferramentas
(Prorrogação)
Ltda. Socibrás
Classe 48
'
Saba, Schwarzwãlder Apparate-BauPernambuco
Artigos _de perfumaria
Anstalt, .August Schwer Sohne
•
G .M.B.H
Termo 0 586.855, de 17-4-1963
Alemanha
Roberto Ramos dos Santos
Guanabara
Termo n.° 586.853, .de 17-4-1963
Laboratório Labolessel S. A.
Guanabara

Doming—uinho

em t Dura

PRORROGACÃO

O

pas circulares, carroserias, chassis, carcassas, caixas' para armaçes, cotovelos,
carburadores, correntes de distribuição,
coroas, capotas, caixas d ecambio,
bos, caminhes, caminhonetes, carros,
conjunots de escapamento, direção, des.
ligadeiras, dorsais, engates para veículos, estribos, eixos ,engrenagens, embreagem, freios para veículos, fronte!.
ras para veículos, feixes de mola, guar.
•nições para maçanetas, gonzos, grades
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motoci.
cios, mancais de veículos, motonetes,
pedais, paralamas, partidas, portas Iate.
rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
paineis, parachoques, pistões, pedestais,
reles para businas, reles para faróis, to.
das, retentores, reboques, soquetes para
veículos, serpentinas, tambores de fre.
los, tirantes, terminais para cabos de
baterias, tuchos, varetas de veículos, varais de veículos, varetas de controle de
afogador e velocípedes e volantes
Térino n.° 586.866, de 17-4-1963
Frigorifico "Serrano" S .A. .
Rio Grande do Sul

esma

Eletrônica Guanabara
•

PRORROGAÇÃO

Socibrás

Classe 8
Titulo

e.

Nome Comercial

Termo a.9 586.856, de 17-4-1963
D. M. Pereira Filho
Guanabara

Termo n.° 586.864, de 17-4-1963
Casa das Tintas Ideal Ltda.
Paraná
•

LUNCHONETE LORE LEI
Cãsscs: 41, 42, 43 e 14
Título

Sociedade Brasileira -!le,
Ferramentas ltda,7

•

Classe 41
Compotas em conserva
Termo n.° 586.867, de 17-4-1963
Frigorifico "Serrano" S.A .
Rio Grande do Sul

Ideít

,...••nn•nn

Têrmo n.° 586.857, de 17-4-1963
Jeronymo Ferreira dá Silva
Rio de Janeiro

• Industrias Reunidas
São Luiz Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 586.358, de 17-44063
Coriolan Limited
Canadá

Móveis para aparelhos de rádio, armários e arcas para receptores de rádio,
móveis pequenos, móveis para gelo
Termo n.° 586.860, de 17-4-1963
Agro-Comercial Pumageira S.A.
Bahia
•

NIMBA

Classe 1
Título
Termo n.° 586.865, de 17-4-1963
Cianortense de Automóveis
'Clauto"
Paraná

CIANORTENSE
Indústria Braideiiã'

Classe 21
Para distinguir: Amortecedores, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio, alavancas de freios, aros,
automóveis,
breques, barras de freio,
Classe 44
braçadeiras de mola, buchas, barcos, baClasse 48
Cigarrai, charutos, cigarrilhas, Mames laustres, barras de tração, barras de diPara diatinguir artigos de toucador e • (cru fólhas, cordas oa picados) e reção, braçadeiras, e suportes do cano
perfumarias era gral . A/mimar. Agua
rapés
de escapamento, cubos de velculoa, eaa(, • .1

4 10C4

0 re t a

URAIIILelga

Classe 41 .
Copa defumada
Termo n.° 586.868, de 17-4-1963
Frigorífico "Serrano" S.A.
Rio Grande do Sul

Indústria 8rasileri

FERMATE

iNDUar ul A BRAIM.EIR*

Classe 41
(jarrète -de porco sem mo)
, •
•

)51~6 OFICIAP.

Seu wfa-Felri. 8

I

Têm» n.° 586.873, de 17-1-1963
Frigcxifico "Serrano" S.A.
Rio Grande do Sul

586.869. de 174-1963
Frigoriffreo "Serrano" S.A.
Rio Grande eo stri

IffiNaRina-s'
J185110011C11,-

raousro .•

BRASILEIRA

Cf.

•

Classe 41
Lingua de porco eia gelatina
Têrmo n.° 585.874, de 17-4-1963
Frigorifico "Serrano" S.A.
'tio Grande do Sul

Sisição 111)

-.turbo de'

1-"esmo a° 586.878. de 1.7-1-1963
•Rassegua Ltda.
São Paulo

1963 2381

Têrrno
5815.833. de 17463 \s
Laboratório .Arv.m et Freitas S. A,
São Pe.nlo

LEditora Médica
re Cultural,
-

•

Casse 32
Titulo

Termo n.° 586.879, da 17-4-1963
Cia. Desenvolvimento do
Codengo
Norte de Goiás
Gotas

7,1147

410.47047

If
rffilifRiffi
,ffrIffsFrrottsliurailá
nezzi

Classe 41
Feijoadas

4tRnaull UM' Á -11:

:rerrao a° 586.870. de 17-4-1963
•
Frigorifico "Serrano" S.A.
' Rio Gemida do Sai

rr

is:assoam
Classe 41
Carne bovina em conserva

LIIIHIVIISIPLIG

CODENGO - Cia. Oesenvotvumenta
do Norte de Golas
NJIIIC

Comercial

Téreso n.° 585.880, de 17-4-1963
Desenvolvimento do
Codengo
Neete de Goiás
Goiás

Tirma n.0 586.875. de 17-4-1963
• Frigorifico "Seerano" S.A.
Rio Grande co Sul

_
Indiás t ria . I 'ras ile ira

Têneto n.* 536.831, de 17-4-63
Nara-Tur Passagens Ltda. •
Guanabara
j.4"'r-74sr

Têm° n.° 586.871, ee 17-4-1963
Fsigorifico "Serrano" S.A.
Rio Grande do Sul

Classe 41
Legumes em conserva
Termo n.o 586.876, de 17-4-1963
Frigorifico "Serrano" S.A.
Rio Grande do Sul

Classe 41
Peixes em conservas

Casse 41
Palmito em ccnserva

Tinnu n.° 586.872, de 17-4-1963
Frigorifico "Serrano" S.A.
Rio Grande do Sul

!Talco

586.877, de 17-4-1963
°sumido C.brispins
Guanabara

"
i

. : ;if

;
r•i•

t

'

•' Casn fi
Azeite

Casse 3
Uma especialidade tarmaelutica indica.
da no tratamento da parhinsonismo de
etiolog:a variada
Treno- n.' 586.835, de 17-4-63
Química Industrial Hioocioro Ltda.
São Pante;

2e,"}z

Doces em conservas
•

17-4-63
Laboratór:os Oztam S. A.
São Paulo

WrIII3 a,' 536.884, !..?

PARIÇEUE

Classe 41
Substancias alimmiticas e seus preparados. Ingredientes de Alimentes

Classe 41

•
Cras:se 43
Cm= para a pele

5.

.¡

NI

•

Z11.1
')4

duá16)

Pape Ipara forrar paredes

RICLORO
PO
-,--,--lasagens Lida Inds trCasse 33
Titulo
Têrmo a.' 586.832. de 17-4-63
¡asa Rosa Silveira
Rio de lancho

Classe 2
Substancias e preparações . ao:cracas usadas nu agricultura, na borizultura. na
veterinária e para fita sarrizártos. a
saber: actubos, ácidos sani-aros águas
desinfetantes e para fins salteámos,
apanha-mosca e insetos (cle gema e
papei ou Papelão), álcails. 'roctericidas:
baraticidas, carrapattcidas. .- ,eso: cresoi taba, creosoto, desodorantes, desinte.,
trastes, defurnadores, esteoninadores de
pragas e hervas daninhas. esterinean•
tes. embrocações para animais enlicetos. farinhas de ossos, fer tilizantes sos.
fatos, formicidas, fecnigaraes. fungici•
das, glicose para fins vete-alados. ana•
no, herbicidas. Inseteidas. insetifugos,
larvicidas, microbicidas, mei'comentos
para aniatais, aves e pales &aos de.
sinfetantcs e veterinários. ornaras ianitários e desinfetantes, papei fumegatono, pós inseticidas, parasittetdas. Negicidas e desinfetantes. "orenarações e
produtos inseticidas, termie-Cas. desus.
fetaMes e veterinarias, ratiziclas, rem&
dias para fins veterinários. sa1bes vete.
riras:os e desinfetantes, 'cais para finc
agrícolas, horticufas, sanitários e vele.
rio:idos: sulfatos. superfos!aros. vacinas
para aves e animais, venenos contra
insetos. -animais e herva daninhas

c:- assa 9
Substancias e produtos de origem animal.vegetal ou mineral, em bruto ou
pai cialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária asfáltico
bruto, algodão em bruto; borracha eu_
bruto, bauxita, benjolm, breu, cantora.
cadim, chifres, ceras de plantas, ceras
vegetais de carnattba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça enr
bruto. cascas vegetais, esparzi, ervirs
medicinais, extratos aleasos, estopas
enxofre: fálhas, ibras vegetais, Cores
secas. grafites, goma em bruto, granito
cm bruto, kieselgbur, líquidos de p lantas. laica 'em bruto ou parcialmente
preparades, minérios metálicos madeiras erre bruto. co pçor fiailliCTRE. traba
111 i-idas, em toras_ sanadas é aplainadas,
Tiserno a.* 586.836, de 17-4-63
mica, márincres ene bruto, óxido de Labocatibro Aivão ô Pregas S. A.
manganes, óleos de cascas vegetais,
Seio Pauto
óleos cã bruto ou parcialmente preparadosç, plumbagina tia trEt0,
moldagens fera gufiaetles,, pedras bre'pr2
P1
: :? L.1/ 212
C. nt
a'
tadas4, piche em brtro, saian' caleosia.
pl anms..medicinais,• pçdras
bruto'
- 13
clu,ebraehp.i. ,raizes vg getaLsi resinas. lel
t"-' - e.
1
sinas
3,'I
residam texteiii,,silicia, ;et...e • i r
seivas CLIC°
banotca,, misto, xisto
Classe 48
betuminoso e silicato
Perfumaria em gemi

DI
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Grandes Moinhos do Brasil S. À.
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- Vamo n.' 586.589, de 17-4-61
Cocil Construções Civis e Instalações
Ltda.
Guanabara

Julho de 1953

Térmo n." 586.391, de 17-4-63
Sebastião Luiz de Freitas
Rio de Janeiro
t'vçANS E PL.147.

rtd

440e

‘1\

çr.
FtneleáliGn

.

tRECIFE

Iheres, talhadeiras, torque.zer, tenazes.
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças, tavessas.
turibulos; vasos; vasilhames, verrumas
Termo n.° 586.898, de 17-4-63
Editora Legislação •Federal Ltda.
Guanabara

.#'

•
Industria Brasileira'

Classe 16
Para distinguir materiais para constru;
ODER LUX
ções e decorações:- Argila, areia, baINDUSTRIA BRASILEIRA
tentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
Classe 7
crê, chapas isolantes, caibras, caixilhos,
Carpideiras
e
plantadeiras
(máquinas)
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha.
pas paa coberturas, edificações premolTértno n.° 586.595, de 17-4-63
ISASNIJI•1434•MZIVI.I
dadas, estuque. estacas, esquadrias, for~AMA ILW
Benedito Lacerda
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lameGuanabara
•
las de metal ladrilhos. lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
Classe 41
construções, material contra trio e calor,
Farinha de trigo
mosaicos, produtos de base asfáltico,
•••n•••••••
produtos para tornar impertneabilizantes
Termo n.° 586.888, de 17-4-63
Classe 32
argamassas de cimento e cal hidráuEalomon Tarbuch e Hijos Sociedad de as
járnais e revista,.
lica, pedregulho, placas para pavitnenResponsabilidad Limitada
taçâo, peças ornamentais de- cimento ou
Argentina
Tèrrno n. 586.896, .de 17-4-M
gesso para tetos e paredes, parquetes,
Don L, Dise
portas, portões, pisos, papel para forrar
Guanabara
•
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tulaos de yentilaçáo, vigamentos, vencelaans e
%rimeis

O 2uv4ie siwzmeicz
,

Don

L. pise

PRORROGAÇÃO

OOL C TM DE

LÇÁQ

•

(—lasse ir

Uma publicação periódica

.

Termo n." 586.899, de 17-4-63
Mesbla S. A
Guanabara

Bilx

Classe 50
Coretagens de publicidade e propaganda, publicidade e propaganda em geral
e impressos em geral

Termo ri.' 586.890, de 17-4-63
Coei] Construções Civis e Instalações
Termo a.' 586.900, de 17-4-63
Classe 16
Ltda.
Credinorte — Crédito, Financiamento
Guanabara
Materiais de construções, ferramentas e
e Investimentos S. A.
acessórios correlatos
•
Pernambuco
.
Termo n.° 586.897, de 17-1-63
CREDINCRTE - Crédito, ‘.
Erbus Industrial y Comercial, Sociedad
Financiamentos e investimentos S. A:
de Pesponsabilidad Limitada
A ment :na
Nome comercial
Nome comerciai

C9. C IL Construções,
.Uív ë Instala õ,

Termo n.° 586.891, de 17- 4 - 63
Casa Genta S. A. Indústria e Comarcio
Classe 41
•
de Vidros
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Rio Grande do Sul
açucare alimentos para animais, amido.
amendoim, ameixas.' amêndoas, araruta,
tonas; banha, bacalhau, batatas. balas,
PRORROGAÇÃO
arroz, atum, áveia, avelas, azeite. azeibiscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café era pó e em grào, camarão, canela
em pau e em pó, cacau carnes, chá,
caramelos, chocelates. confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
Minu lindos, croemres. compotas, can..
•rca, coalhadas, castanha. cebola condiInatos para alimantos. colorantes,
êhouriços, dendê, doces, emes & de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
das, ervilhas, enxovas, extrato de tate, farinhas alimenticias, favas. féasses: 14 e 16
rulas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
Insígnia.
' figos, frios, frutas secas. naturais e cria- ••••••
••••••••
plizadas; glicose, goma de mascar, gor- Trino n.9 586.892, de 17-4-63
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,.
Tramontano
F.
goiabada, geléias, herva doce, herva
Guanabara
bata hortaliças. lagostas, Línguas, leite,
13ondensado, leite em pó, legumes etn
''''
R3014iiIi3
Bofetada Antiskit,,
Icd
Ilionserva, lentilhas, linguiça, louro; mas,E
C
liga alimentic1aS, mariscos, manteiga.
arma, marmelada, =carta°, mas•
Classe 3
de tomate, mel e melado, mate, mas.
Polvilho boratado'antiséptico
r para . mingaus, molhos, moluscos,
çaostrda, mortadela; nós moscada, noTermo n.° 586.893, de 17.4-1a
•s; óleos comestíveis, ostras, ovam
Gráfica Requião Ltda.
pies. paios, pralinés, pimenta, pós para
Guanabara
•
uditutimpickles. peixes. Presuntos. PI, e patit-ois pastilhas. pizzas, pudins;
Moa, rações balanceadas para mals, requeijões, sal, sagu,„sardinhas,
,
uiches.
salsichas, salines 30(132 enatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
tas; torradas, tapioca, tâmaras, telha., tremoços, tortas, tortas para ali..
I
de animais caves, teimou, Somei.
"-- 'NE Wammos . - Aios cesantsa en.s gen*
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• Classe II
Ferragens, ferramentas de tinia espécie,
çutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.
mações para óculos, arraelas, argolas,
aldravas, armações de metal abridores
de latas. arame Uso ou tarpado, assadeiras, açucareiros: brocs, bigornas, balo
zelas, bandejas, bacias, baldes, bomboMeras, bules; cadinhos, eadeados, castiçais. colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremosas, chaves
de., parafusos, conexões para encana..
mento, colunai, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa, cabeções. canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, co.
queteleiras,' caixas para _acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, -conchas, coa-

Termo a.° 586.901, de 17-4-63
José Francisco H.orvat Gusmão
• Guanabara

PARAÍSO
DOS ORIXÁS
Classes': 2, 25 e 48
'Titulo de estabelecitriento
Termos as. 586.902 e 586.903, de
17-4-63
Codega êi Cia. Ltda.
•
Paraná

Cocleplac Fantasla,
NOUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16

dores, distintivos, dobradios; enxadas, Para distinguir: Materiais para conto

truções e decorações: Argamassas, mgf..
la, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos para pavi.
mentaçâo, calhas, cimento, cal, crê,
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo.
edificações pretnoldadas, estuque. *mulo.
sâo de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construo
ções, lamelas de metal, ladrilhos, • Iam-,
brim Irias de junção, lagos, lageotam.
material IsUlante :,contra frio e ;calam manilhas. massas Para revestimentos de
paredes, madeiras para construções, ma
danas, ralos para pias, rebites, regado.. saiam pródutos de base asfáltico, pro.
rego serviços de chá e café; serras, ser. durem para totrnar imite aneabilizantea
aohm, sucksas, sacareolhaa, tesouras,. ta. a aargsmassas de cimenta e cal hidrácK
---1;,,
4 t
•
t
• '( '
Y, .1

enxadões, esferas, engates, esguichos enfeites para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras; formões,
foices, ferro para cortar capim, ferrolhos, facas, faceies, fechaduras, ferro co..
muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; ins1gnias, limas, lâminas, li.
corelros, latas de lixo, jarras, machadinhas, molas para portas, molas para
venezianas, martelos, marretas, matei..
zese navalhas; puas; pás, pregos, para.
fusos, picões, portaogelo; poseiras porta'pão, porta-jólas, paliteiros, panelas; role

1:

1! '
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lica. pedregu lho, pr arates betucninosos areia. azuleju& bater:ara, balaustres blo. nhaa recipientes,. suportes, irly,,a, ,C9 par
in weaailizantes l4dda oa sob Ni: cus de aunento, b.taros para vinsCnta. ladrilhos, e adas«vos parai azulejos,
Iras formas para revesatitentts e agres Oca calhas. cimento, cal, cré, caapas peças. carretéis para tecciaaim e guarusos nas construções. persianas, placas isolantes, caibros, caixilhos. colunas, nições de material piaste° para indúspara pavineentaçâo. peças ornamentais chapas para coberturas ira xas dagua, tria textil, colas -usadas nas indústrias,
de cimento ou gesso para, teres e pare. caixas de descarga aara lixas edita.a- guardanapos. saieiros, tubos tigeiaa
des. Papel para forrar casas. massas ções premi-faia l. estoque, analisa:, de tubos para mnpoias, tubos para aerinanti-tuidos para uso nas, Leastruções. base asfákico. estacas, esquadrias. for- gas, travessas. trpos de material piás
parquetes, portas, partõet, piam, ao ros, frisos, gesso, grades. ianelas. estra- tico, sacolas, sacos. saquinnoa. vas,Kaleiras para portas. tijolos, tata.» de con.. de jiinçáo. ¡ages. Lagrimas. mar aa al iso. mes para acondicionamento. vasos. :oereto. telhas, tacos. tubos de ventilação. melas de metal. ladrilhos. lambris. lavas uras, colas a trio e colas tific inchadas
tanques de cimento. vigas, vigamentos lane contra trio e calor. m3rwhas. mas.. em outras cias:ca. para Osaaacha. para
se para reJesurtentos de plirdes. ma- curtumes, para marcinelros. oara carpinvitrais. venez:anns
:letras para cor:atração, mosaicas- aro. teiros, para vidros, pasta as/asara para
Classe 2d
níveis. imana per:nanar:tas para ra correia,. pacta e pedras para afiar.
Para distinguir: Artetatas de material
plásticos e de nylon: Recta-ates tabra claros d base astáltico. peodutos para esmeril em padra; cm pó. tm disco
em pasta para aliar, moer e desgastar.
cados de material plástico. a-veitauen- curas metálica para consrruções.
tos confeccionaaos de suastáncias ara- tornar impermeab.lizaates as argamas- rebolos, adesivos para tacos, adesivos
de calçados
. sas de cimento e cal hidnialica. pear:gamais e vegetais: Argolas. aaucarei
armações para óculos, bu bandejas. lho. produtos betuminosos imaermeahiii.
Ti-rmo n.° 555.936; de 17-4-63
bases para telefones. baiacs ba_eias, :antes, IiquidOs ou sob nutras formal:
bolsas. caixas. carteiras. aaaaas caaws para revestimentos e outros usos nas Drogaria e Flo:a Silo Jorge Ltda.
Minas Gerais
para ferramentas e utensiliot... aruzeas., construções persianas pacas para ps
caixas para acondicionaratate de a,1-' vimerrtaça.o. peças onsarrientais te ci.
mentos. ca.xas de enate.iat piíco mer.to ou gesso para retos e paredes,
para baterias. coadores. Z.)"Cras- C1Pc:i1S. ; papal para torrar casas. massas anti.
colheres. conrhas, cestas para dica ' ruidos para u.so nas cpast r uções. par.
tinhas, capas para álbuns e pira livras, quetes. - portas. portões. pisos. soieraa
cálices. cestas. castiçais para, veias. para portas. tildos, tubos de c,,,ncreta
c:axas para guarda de obiet. s sartu.kc,s, telhas, tacos, tubos de cona-ra. ae.hos da
coadores para chá. descanso para pra- venttilao. tanques, tanques de c:Net22 comercial
tos, copos e copinhas de pai -mia para Mento, vigas, vigzinsentos, vitrõs. venezianas
Sorvetes, caixinhas da ;ala .1.:o Para soa
Termo n.° 535.907, de 17-4-63
vetes. culherinhas. das:Wins gartia1 os
I Drogaria e F:o-a Saio oige Ltda.
Termo
Un.°
1.
r
25.935,
de
17-4-63
de plásticos para sorvetes. torra:abas
tVIiacis Gera:s
Ceda-ao f, C a. Ltda.
de paastica para sorva:as, discos de
Parará
suara. estoaas. CS:3'AS para .'ados, mabalagens cia matarial plástico para sorvetas, estojos para .obiatos, empumas d:
nylon, esteiras. entaites para aittaanóvais, escoadores da pratos, massas arairuidos. formas para doces, 1:das ir:dantes. Cimas virgens, tios de celdosa
- láditstria Brasileira.
• Claro! 43
fechos para boinas facas. guarnições
Titulo
guarniatas para chupetas e milmadetras
-----Ciasse 23
guarnições para porta-Ho:xis. guarniTerm. n.° 535.91:3, da 17-4-63
ções para liqu.difiradores e 'para bate- Para distinguir: Artelatos de angariai
Comercial Laornar S. A.
deírns de trutas e legumes. guarnições plásticos e de nyloni Recovaares fabriSanta Catarina
.
de material plástico, para utensilics e cados de material plástico. revestimenobjetos. guarnições para bolsas ga • tas. tos confeccionados de subsnacias anigalerias para cortinas. jarros, laminados, mais e vegetais: Argol is. a . ticareiros,
plásticos. lancheiras, mantegueiras. ma- armações para óculos. hu i es, oandalas.
las. orinó.s, prendadores de eoupas, pu- bases para telefones. ba .a es ba,.as.xadores p ara móveis. pires, aratus. pali- bolsas. caixas. cartairas. faapas. cabos
teiros. pás de cozinha. padres cornes arai para faria:mantas e utensatas. cruzaras,
Ncrae ccmarcial
ficiais. porta-pão. pulseiras para reléal caixas para acoadiçioriatilena. de aligios. protetores para documentos. pu-, mentas. caacas de mater*a.1 plasma°
n.° 533.909, de 17-4-63
eradores da água para uso dernéstico, para"' interias. coado-es. Copos.. canaaras KoraTermo
Represocações e Ccinérció Ltda.
s. cestas para a.a., cesporta-copos, poara-n.queis. porta-maas colheres. conclui
Paraná
tir.has. capas para álbuns a para livros.
porta-documentos. placas. ra'aties.
nhas. recipientes. suportes. suportas para cálices, cestos. castiçais paia velas.
ladrilhos e adesivas para azulejos,' calcas para guarda de abiarat aartar'ina. Kore Representações
peças, carretéis para teeelaucm e guar- coadores para chá. dasewor para pranIctirs de material roiistiar para indús- tos. copos e copintios de plaalco para
Comércio Ltda.
tria taxai. colas usadas nas indústrias» sorvetes. caixinhas de plástico para sorguardanapos. saleiros. maus. tigelas, vetes. colherinhas. pasinh is. garfat os
Nome ccmercial
tubos para ampolas, tubos p ara -seria. de plásticos para sorvetes. forminhas
gas, travessas, tipos de material p'ás, de plástico para sorvetes. discos de
Terzao n.° 536.910. de 17-4-63
tico. sacolas, sacos. saquinNos. vasilha mesa, estojos, estojos para &mios, emE. Lorena'
enes para acondicionamento. vasos. ai- balagens de material plástian para sorSanta Catarina
caras. cotas a trio e cotas nau Incluirias vetes. estojos para objetos. espumas da
em outras classes, para borracha. para nylora esteiras, enfeites avara automóveis, escoadores de pratos. massas anticurtumes, para marcineiros. para caro
teiros. para vidros, pasta adesiva para ruidos, formas para doces, •fitas isolan,
correia, pasta e pedras rara af'ar. tes. filmes virgens, fios ia celulose.
esmeril em pedra. em pó. em discai fechos para bolsas, facas. guarnições,
em pasta para afiar. moer e desgastar: guarnições para chupetas e mamadeiras
Casse 41
rebolos, adesivos para tacos. adesivos guarnições para porta.-bloco. gnomaTitulo de estabelecimento
ções para liquaftficadores e para batede cakados
deiras de frutas e legumes. guarnições
Termo na° 536.911. de 17-443
Termo 4 . ,1 536.904, de 17-4-63
•de material ,ptistices para o P ensilioa e
Comercial Campo Alto Ltda.
Codega
Cia. Ltda.
;objetos, guarnições para Scisas. garfos.
Santa
Catarina
Paraná
,
'galerias para cortinas jarros. laminados
Plásticos lanaheiras, manaiguriras, malas. orinéas, prendedmes : de roupas. PMxttdores para móveis, pires, pratos: Pa11teiroa, pás de coainha:' perlças aiimes arPorta-pad Pulseiras para ; rclóindt'attfai lk Rrasiieiret
p
'Os. protetores Pata 'dodtimentos: • pu...
aa'a , xadoret ' de água )paia USO 'dotnéstico,
CltaSSesa 41. 42 ;43 . 'c' 47
Pará 'distingi:1m filateriaa para, 'tõnstrua pOrtW-eoPo£ pot‘attoatieas.; , aajattà -notas.
Titulo de estabelecimento
çáo e decoraçào& argamassas, a gila, Porta-documentos, placas, rebites, radia

Daaj Fidia

São Jorge Ltda.

Drogaria e Fiora
1 S-À°0.4ORGE

Comercial
Léomar S. A.

e

anificadora
Santa Hele na

Comercial,
. • Cam o Alto

- Julho era 1

953 2383
t7-4-63

Térmea n.* 536.912,, rk.

Auto Peças Verupa Ltda,
Paraná

Auto' Piças Verupe,
Classes: 6„ g, 21, 33 e

Titalo de estabelec.mento

Termo n.°' 515.913, de 17-4-1963
Companhia Química fthodla Brasileira
&to Paillo

•

diacida
.ndústria Brasileita

aisaa

2

Um inseticida

Termo n. o 585.914, de 17-4-1963
Parke, Davis 6' Company
Estados Unidos da América

•

VS013

.01-11301d34

Preparados farmacêuticos

Termo n. o 535.915, de 17-4.1963
Parke, Da vis & Company

Estados Unidos da América

OUV13 1(IZG'

oanyd 'USOU

Ctasse I

Preparados tarin.-.ceuttens
Termo ri" 536.91b. de /7-4-196

Pa:ke, Davis
Company
Estados Unidos da América

OUV13 inzv

annus3 inzw
,:
j,

"'

Paepasadoit faamacEotlette
_

•

JI,R10 OFICIAL (àeçã'o,11l)

3.304 Segunda-feira 8
\ Urino 140 586.917, de 17-1-1963
listados Unidos sia América

Timo a.• 586.921, de 17-4-63
Company
Parke, Davis
Estados Unidos da América

ROSA CLARO

Julho de .1963 •

1

i

Termo n.• 586.925, de 17-4-63
Parke, Davis
Company
Estados Unidos da Amérir...

6

'AMARELO .

ROSA,

. LARANJA

Classe 3
Preparados farmacêuticos

Classe 3
Prepaiados farmacêuticos

Classe 3
Preparados farmacêuticos

Tênno n.° 586.918, de 17-4-63
Parke, Davis & Company
Estados Unidos da América

Têrmo n.* 586.922, de 17-4-63
Parke, Davis
Company
Estados ,Unidos da América

Termo n.9 586.926, de 17-4-63
Parke, Davis El Company
Estados Unidos da América

ROSA

AMARELO

6

AZUL ESCURO

Térmo a.° 586.919, de 17-4-63
Parke, Davis & Company
Estados Unidos da América

Classe 3
Preparados farmacêuticos

Têrmo n.° 586.923, de 17-4-63
Parke, Davis
Company
Estados Unidos da América

Tênno n.9 586.927, de 17-4-63
Parkt, Davis & Company
Estados Unidos da América

6

Parke, Davis & Company
Estados Unidos da América

MARROM OU CASTANHO,

VERMELHO ESCURO

Classe 3
Preparados farmacêuticos
Termo n.9 586.930, de 17-4-63
Parke, Davis
Company'
Estados Unidos da América

MARROM OU CASTANHO

Clasie 3
Preparados farmacêutico.

Preparados farmacêuticos .

. Termo .n.° 586.929, -de 17-4-6.3

Classe 3
Preparados farmacêuticos
Têrmo n.9 586.931, de 17-4-63
Parke, D a
. vis
Company
Estados Unidos da América

6

AMARELti

PRETO

Classe 3
Preparados farmacêuticos
s.° 58á.920, de 17-4-63
1)arke, Davis & Company
PAtedos Unidos da América

Térmo

Classe 3
Preparados farmacêuticos
••••••n••••n

Termo n.° 586.924, de 17-4-63
Parke, Davis & Company
Estados Unidos da América

LARANJA CLARO

Classe 3
• Peptiradoa farmacêuticos

Causa

Preparados farmacêuticos

Classe 3

'AMARELO

Preparados farmacêuticos

Classe 3 •
Preparados farmacêuticos

Têrmo n.° 586.928, de 17-4-63
Campany
Parke, Davis
Estados Unidos da América

Tèrrno n.° 586.932, de 17-4-63
Company
Parke, Davis
Estados Unidos da América

It4A .RiioN1 OU CASTANHO

'LARANJAI,

PRETO

BRANCO,

+piasse' a
Preparados farmacêutico*

Classe 3
Preparados farmactetices

Segunda4okt:8
Termo a.° 586.933, de 17-4-63
Parke. Davis & Company
Estalos Unidos da América
•

VERMELHO

BRANCO

Termo n.° 586.937, de 17-4-63
Conipany
Parke, Davis
Estados Unidos da América

ARROM OU CASTANHO

, AMARELO,

Classe '3
Preparados farmacêuticos

Classe 3
•
Preparados farmacêuticos

Termo n.° 586.934, de 17-4-63
C-ozapany
Parke, Davís
Estados Unidos da América

Termo n.° 586.938, de 17-4-63
Parke, Davis es. Company
Estados Unidos da América
•

'AZUL
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MARROM OU CASTANHO'

destocadores, desentegradores, esmaga.
dores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, tacas para máquinas agricolas. furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinsa vaporizadoras, máquinas cie
mungir, máquinas niveladoras' de terra.
máquinas per‘uradoaas para a agricultura, máquinas de plantar. matocharruas, maquinas regadeiras, máquinas de'
roçar, de semear. para sulfatar, de
tosquir. de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros- insetos, para burrikar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha. para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras- para fins agricolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e cultural., de desbanar, para ensfiar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordeaadores mecanicos, raladores mecanicos, rolos compressores para a agricultura.
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras.
socadores de terra, tosadores de grama, tratores -agricolas, válvulas para
máquinas agrIcolas
Termo n.° 586.941, de 18-4-1963
Protásio de Carvalho Rodrigues
Paraná.

'BRANCO

Classe 3
Preparados farmacêuticos

• ...d.
'ferino n.° 586.935. de 17-4-63
Parke, Davis es Company
listados Unidos da América

ROSA

BRANCO'
Classe 3
Preparados farmacêuticos
Parke. Davis ,Es Company
Estados Unidos da América
Classe 3
Preparados farmacêuticos
Termo n.° 586.939, de 17-4-63
Warner-Lambert Pharmaceutical
Company
Estaçlos Unidos da América

1

ENCICLOPÉDIA
MUNICIPALISTA

Classe 32
Titulo
Termo n.° 586.942, de 18-4-1963
Onofre Mateus da Silva

•

Minas Gerais
•

CAFE

IMPÉRIO
MARCA REGISTRADA

Chicletes

BRANCO

a--

Classe 41
S6mente café torrado em grão e moldo
Termo n.° -586 .943, de 18-4-1963
Itivenal de Abreu
azas Gerais

.
Classe 3
Preparados farmacêuticos
Trmo a.° 586.936, de 17-4-63
Parke, Davis & Company_
Estados Unidos da América

AMARELO ESCURO

ARROM OU CASTANHa

.,

Classe 3

,parados Ãarmacèutleos

X TOTAL \

Ind. Brasileira'
Classe 50
Impressos para uso em: Cheques, du •
plicatas, envelopes, 'faturas, notas pra.
misárias, papel de correspondência trecibos, impressos em cartazes, placas
tabuletas e veículos, bilhetes impresso
Termo n.° 586.946, de 18-4-1963
Crema S.A. •—• Máquinas
Operatrizes
,
São Paulo

12guniAs QUE
FABRICAM LUCROS
jasses: 5, 6. 7, 8, 10, 11, 17, 21, 2,
31, 39 e'50
Frase de propaganda
Têrm o n.° 586.947, de 18-4-1963
TreSlain
Trefilação e Laminaçãt
Limitada
• São Paula

TREFILALI
: Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce.
aço para tipos, aço fundido, aço par
cialmente trabalhado, aço polido, acii
refinado, bronze, bronze em bruto ara
mes lisos e farpados, bronze de man
ganes, bronze em p6, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado
cobalto em bruto ou parcialmente tra
balhado, cimento metálico, - cobre eia
bruto ou parcialmente trabalhado, coo
raças, estanho em bruto ou parcialment
trabalhado, ferro bruto ou parcialmeno
trabalhado, ferro eia barra, em chapa
fundido, maleável, manganês, gusa, ve
lho, gusa, temperado. maleável. limi
minas para fechaduras, funis, furadores.
latáo em vergalhões, aluminio alpaca
ligas metálicas, metais em massa. es
tampados, para soldas, para ligas, lima
lhas, magnésio, metais não trabalhado
ou parcilmente trablhados, piquei, ouo
páldio, papel estanho, platina. poeir.
de zinco, prata, solda, tungstênio.
zinco corrugado, zinco liso e
Têm on.° 586.948, de 18-4-1963
Corrêa
Cia. Didier Netto
São Paulo

CIA. DIDIER
NETT O—C ORREA
Nome Comercial
Termo n.° 586.949, de 18-4-1963
Metalúrgica Treze de Marr•at Ltda,
São Paulo

Classe 41
Goma de mascar, doces, bolos e
pastilhas
Termo a.° 586.940. de 17-4-63
(Prorrogação),
International Harvester Company
Estados Unidos da -América

Termo n.° 586.945, de 18-4-1963
Incorporadora, e Financia
"Total"
dura Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

TREZE DE MARÇU
Ind. Brasileira

Classe 5
Aço e carbono e a veaadio, aço besseater, aço bruto e corrugado, aço doce
Cesse- 41
em chapas e' vergalham aço elétrico
Fubá, cisagioa, amido de fubá e de
aço de vergalhões, oitavados, aço extra •
arroz
doce fundido, aço laminado. aço nIquel
aço polido, aço em chapas e em %lhas,
Termo n.° , 586 .944, de 18-4-1963
ligas de aço. ligas do alunfinio, amalLanches Ali-Babá Ltde . Classe
gamas de metais, metal antifricção, ao
São Paulo
timOnio, metal ba'sit, bronze em vesMáquinas e utens.lios para . serem usaferro, chapas de zinco, chapas estados exclusivamente na agricultura e
nhadas,' chapas pretas, metais para chu- •
horticultura a saber: arados abridores
maceiras. chumbos em bruto, cai barras
de sulcos, adubadeiraa. ancinhos mediem bastões e em lençol. ligas de chumnicos e empilhadores . combinados
ALIBra
DAM
I nd.
bo. cobre em barra, 'em chapas e em
arrancadores mecânicos para agricultusl £91t-e.
ra, • -batedeiras para cereais bombas
folhas. ferro, espelho, ferro estanho.
Classe 41
em falha ou não, estanho em Rilha em
para adubar, ceiladdras, carpideiras.
ceifados para aflua. charruas para agri- Café liquido, croquetes, empacha- looe verguilhase em papel laminado, liga
pazzaa e tortas
de estanhos forro
Matam, - cultivadores, debulhadores,
carbono, ferro em

INTERNMIONAL

t
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Ténno na' 586. 563, de 184-1963
Tèrmo o.° 586.957, de 18-4-1963
barras, chapas em vergalhes t em 16.
Voltec Representaçõas Eletrônicas Ltda.
• Ferramental PiecanIca Ltda,
Dias, ferro fundido em bruto e em chaSão Paulo
São Paulo
pas galvanizadas ou não, ferro gusa
ferro laminado; ligas de ferro, ferro
VOLTSC;
caanganes. ferro maleável, iadhas
FERRAL7iNTAL'
'Ind.. brasileira
alandres. lisas ou Co. metal para funI Ind. Brasileira
Classe 50
dição de tipos. latão, latão,em
1.npressos
em chapas, em vergalha:ias. ligas de
Classe 11
metais metais cm barras, em chapas,
Conguilhas ou lôrrnes de ferro
Têrmo ra.° 535.9,14, de 13-4-1963
em fólhas e em masas, metais fartai:ara
Indústria de Móveis Dois de. Janeiro
sumis estampados. niqueL solda coTérmo n. o 585.953. de 18-4-1953
Limitzaa
aluna molibdeno, tungsténio. zinco. 2113.• Maria da Glória Nobre da Veiga Rossi
Sao P.
co corrugado lato, em chapas em
São Paulo
fólhas e ligas de zinco
TRANSPORTES

4,

Terme, n.° 585.950, de 18-4-1963Casa dos C.ozzina.tas Comércio e
Impottação
Sáo Pauta)

r c OSSINETES
• Ind. Brasileira •
Clasze 11,
Ferragens e ferramentas cm geral, pás.
picaretas.( pragas, paraluroa, punas,
rasteias, roçadeirara . sarrotrce, toaqty. tas,
torneiras, válvulas sanitárias para
e ezcarga
Tênho n. 0 565.951. de 13-4-1963
Bandaizan Dases Ltda.
Sao Paulo
I

• BAUAIZAN
Brasileira

Clama 41
Substâncias alimenticiza, especialment,.
ases de tadas as espades
Térmo n.° 585.952, ee 18-4-1963
Cosrea
Cia. !Miar Natto
Saio Paulo
C ODINECO
-Ind. Brasileira
Classe 5(a
• Imp:essos em gerai, catões conteatelai:
- e de visitas. placas, carimbos, Ia:a:aros,
iisplays, cartazes, folhetos, toihinnas
promissórias, caraabos e propagan-ta
em geral •
Tèrmo n. • 585.953, de 18-4-19b3
Manimina fluzda
San Paulo

LEBRE

G_anze 33
Titulo
13-4-1963
Termo n. 0 585.959,"
Colas Pixema Ltda.
São Paulo

FineN4

Ind. brasileira
- Casasse 1
Gula.
Termo na 5a5.950, "de 13-4-1963
Livraria e PaPelaria Palia Ltda.
São Paulo

p,=x
--ind.. Brasileira
Classe .32
-

Almanaques, anuarlos, álbuns . impressos, cartazes. catálogos, jornais nado
runs e estrangeiros, publicaçõzs impressas. revistas. Propaganda em radio.
televisão. jornais. programas radiofónicos, peças teatrais e cinamatagráficas
e - revistas impressas Térrao n.° 585.951. de 18-4-1963
Lojas Grad!
Ramos Ltda.
Sao Paula

cREDI—RLUOS

¡Ind. Brasileira

•
-•s.4dsSe 36
Artigos de vestuários, roupas - feitas,
semi-contecrionadas ou sob ai-adida.
para homens. ' senhoras e crianças, a
INDUSTRIAI; •
saber: Agasalhos feitos de peles nana
COMERCIO C LEIU.A.
batas, babadores. blusas, blusões, boiClasses: 5, 33 e 50
nas, bonés, bolaras; cominações. casa. Titulo
sais ou artificiais, anáguas. aventais.
tazeLidas e tecidos de ia em peças, luta,
Termo n.° 586.954, de 18-4-1963
cbes. capotes. ' calças. calça-saias. ch,neAntonio Man-acini
los. -cintos. 'cintas. camisas. camisetas,
São Paula
calções, cartolas, coletes, corpinhos, "demulas. cuecas., colarinhos, cueiros. chaA.11. TECNICA EU•
péus: dolmans: echarpes, estolas; sarda.
PROMOÇ s
mentos: gorros. galothas, gravatas,
AS
LIOBI LI
guarda-pó; impermeáveis: jaquetas: lenços. leques, lançaria, ligas. libres. lingeries: mantas, meias: palas. paletós,
Classes: 33 e 50
pantufas paamas. peignoirs. punhos
Titulo ,
peitos e peitilhos para camisas. peleri.
nes." polainas. ponchas, pullovers;
Têrmo ii".° 586.955, de 18-4-1963
Panos, quepis: regalos. robe de chana
Acougue - "São Martinho" Ltda.
bre. roupas de brim para o trabalha.
São Paulo
roupas feitas para cria, nças. roupões de
ri,47):19.....
banho: saias, sapatos, sandálias. sandias. shorts. sungas. slacks. sueteres,
sX o MARTINUO
suspensór." soutiens,, sobretudos: tra.
f les. ternos, toucas. tailleurs, turbantes;
uniformes,. uni/armes para empregadas;
Classe 41
vestidos; xales
Carnes, linguiças e salsichas
. Termo n.° 586.962, de 18-4-1963
Têrmo n.° 586.956, de 18-4-1963
Imobiliária Semente Ltda.
Imã Hotel Ltda.
•
São Paulo
Sá° Paulo
n . SEMENTE

x

- Classe 41
Substâncias alimenticiee

Ind.. Brasileira,
Cia se 50'
Impressos

DOIS DE JANEIRO
Ind. Brasileira

•
de borracha. manoplas. naa „anatas, pro.
setores para para-lamas, n-es de
para'-choques. 'Sedai do aceleradoi, pe•
dai de partida, "peraa para . • bus"nas,
pratinhos pneumáticos; pon:as de borracha para bengalas e ma'etas, rodas
rnassiças, rodízios, revest!.restOs de
'borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, auportes de
motor, sapatas do pedal ie er2tpte, se.
sembaio e isolador, supu.tes,,' semipneumáticos, suportes de aâmbio,. sana
fanas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de ',arrocha para
aplicação aos fios telegráb •os e telefônicos, trovadores de pacta, tigej Si;
tubos, tampas de borracha rara contagatas. tmas de borracha nar-1 clabOração
de substâncias quitntras ,

: Clanse‘ 40
Para distinguir: Armarias para livros,
aaradosca, armarias, balcões ara venda,
Terrao n.a 535.957, de 18-4-63
biombos de junco. bancos escolares, bar-. Grey Eletricidade. S. 'A. Indústria e
ços, banquinhos de latam bastidores de
. Comarcin
madaira, berços de ferro ,be.rços de ma .São Paulo,
&ira. berços de matai, biombos, cabides
NEw voi t;
de pó Pará roupa, camas de latão, "caInd. Brasileira
deiras ale piano, cadeiras, aadeiras da
Classe
banho, cadeiras-cama, camas, • canapes
canas de /erro, comadas (movei), coa- Aparelhos, In.stramentos e utensílios ff..
traventaa • ( bicamos). conversadairas, sicos. quita:cos, óticos, náln:os, efetrodescalços da ferro para guarda chuvas, tecn.cos. de pezagem. de sina lizaçao.
divans, escabelos de latao, estantes para de contró:e e 'fotográficos': Instrieren n
fonogratos. gabinetes de tele rones, guar- de mrdição: aparelhos para a telearada-comidas, gemrea-raapas, guarda-ves- I fia ela telrfama can ou ettl fio,' contidos, lavator.e.3---era
. tonna de a:cretina, tadores elatricosr aparelaos de a criai:a.
lavatorios de madairas, cinzas de lata, ça.ci e de ,:ontrôle das aumasas: apare- •
móveis Comuns para escritório, mobilias lhos de iluminataao, eletr ) mu . para.
de fibra, móveis de ferro para jardim, raios, 'alarmes de policia e de Mar:alio;
mesas. masinhaa para crian-as. mobilias. tela—ndicadores: campina:1a; instalações
pedestais, " poltronas. porta-clicionarios, e de condutores para anilas elétricas,
prateleiras,. seerctarias domésticas e cabos, contatos, resistências, cortai-cir.
cuaus. inter:apitares.' fusi v a is, aadros
sola-camas
de , distribuição e de contaaarn. -14en.
Tarmo n. 0. 585.955, cle 18-4-1963
tos para acumuladores, saaanuladores,
Entrevista G.upo de Trabalho de
aparelhos elétricos para aias da teatro;
Campo Ltaa. S.C.
aparelhos de proirçaor a•tasidica
SD Paria
descarga, lampa-'as 'am.a
claras e
Invadas de ratiacação. ;:np-idas de
. ENTREVISTA
leminescencia
•
Brasileira
Tèrzno
n.
•
536.963,
de
18-4-63
•
Cesse 50
Trapé — ,Luxor Indastria e Comérdo
Iniprzi.sos
Tê:1113 n.° 586.966. de 18-4-63
TRAPE—LUXOR
Tani
Ind. Brasileira
• tex — Indatztiaa' de Artefatos de
Borracha Ltda.
Classe 5
• São Paulo
TABITE.6
''ço em bruto. 'aço preparado, aço doca
Ind. ISrasileira
aço para tipos, aso fundido. aço par. eialinente trabalhado, aço polido, aço
.Classe 39
refinado, bronze, bronze em bruto ara.
Para distinguir: Artefatos de borracha. tiles lisos e farpados, bronze de manborracha, 'artefatos cie borracha para
ganês, bronze em pó. em barra. chumbo
veículos, artefatos de borracha não in- em
bruto ou parcialmente preparado,
cluídos em outras classea: Arruelas. ar- cobalto
em bruto ou parcialmente tragolas. amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros. batentes de balhado.' cimento metálico. aobre em
cofre. buchas de estabilizador. buchas, bruto ou parcialmente trabalhado. coubuchas para jumeio. batente de porta. raças. estanho eia bruto ou parcialmente
batente tle chassis. bicos para mamadei- trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
ras. braçadeiras. bocais, bases para te- trabalhado ferro em barra, em chapa,
lefones. borrachas para carrinhos indus- fundido. rnaleável. manganês. -gusa. ve,
triais, borracha para amortecedores. lho. gusa. temperado, maleável,
bainhas de borracha para releas. cochim minas para fechaduras, funis. furadores,
de motor, câmaras de ar. chupetas, cor- latão _em vergalhões. alumínio alpaca,
dões massiços de borracha,. cabos para ligas metálicas. metais em massa, esferramentas. chuveiros. calços de bor- tampados, para soldas, para ligas, lima.
racha. chapas e centros de mesa. coa- lhas, magnésio, metais não trabalhados
das de borracha, cápsulas de borracha ou parcilmente trablhados. manei, ouro
para centro de mesa. calços de borra- páldio. papel estanho, platina poeira:
de zinco, prata, solda, tungstênio,
cha para tnáquinas. copos de borracha
ziaco corrugado, zinco liso e
para freios. dedeirasa dasentupideiras.
em filha
discos" de mesa. descanso para pratos.
encostos. êmbolos. esguichos. estrados.
Térmo n. • 536,969,, de ,18-4-63 •
esponjas de borracha em quebralacto
Retificadora Mototécnica Ltda.
para torneiras, fios de'•borracha lisos. I
;/P.,,PPillio
fôrmas - de . boriacha..)guarniabes para
r
móveis. guarnições de borracha para ' s'• r,1 "EUTOTEC NICA:"
automóveis, guarnições para veiculas.
Trid,:Brasil
.
eira
,.•
•0..•
1
lancheiras para estolares. "ârninas de .•
•
ÇlPsise.
,
,a
borracha para degraus: listas de borra- 1 c.ha para janelas e para portas. lençóis
• kopressos
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-sotuaud sagaratapa sena:acra eed sed
Vamo na 536.930, de 18-4-63
Tarino a.° 5$6.987, de 18-4-61
nano n.° 586.970, de 18-4-63
Denardin, Zago
C.ia. Laia,
joasaa Comercial de Ferramentas Ltda, dadas, estuque, estacas, esquadrias, for- Panificadora Estreia da Tranquiltda.8
Rio Grande do Sul
Ltda.
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lameSão Paulo
São Paulo
las de metal ladrilhos, lambas luvas de
jOBANA
junção, laje, lajeotas, madeiras para
ESTRELA
I&
'Ind.. brasileira• ,
construções, material contra fria e calor,
il'àPtaRíã
TRANSUILTDA.p2' Classe 11
mosaicos, produtos de base asfáltico.
ALIMENTICIA!
Ind.
brasileira
noa dsstinguin Ferramenias manuais, produtos para tornar impermeabilizantes
CORRIERI
rragens,cutelaria e pequenos artigos as argamassas de cimento e cal hidráuClasse
41
lica,
pedregulho.
placas
para
pavimens
e metal comum, da indastria e contérs
Classe 4i
' Piso
o da requerente. a saber: •Tarraahas taça°, peças ornamentais de cimento ou
Titulo de estabelecimento
machos para fazer rosca. braçadeiras, gesso para tetos e paredes, parquetes,
Têrmo n.° 586.981, de 18-4-63
Tèrmo n.° 586.988, de 18-4-63
artigos de metal para janelas. portas, portas, portões, pisos, papel para forrar
Pavuiack'
Cchwanck
Indústria de Peças Inpel Ltda.
cacadas e cortinados, afladoses, aldras casas, soleiras para portas, ajolos, tubos
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
asa, alavancas, alicates, aumotokas, de concreto, telhas, tacos, tubos de vem.
Mação, vigamentos, veneziaans e
andahas, anéis paaa chaves, chaveiros,
vitais
tachas. argolas. armações de toldos,
Ind.. brasileira
aros, rebites, astucias, atiçadores azeiUrra() n.° 586.975, de 18-4-63
CIassc 6
Citas. laminas e navalhas de barbear:
Expresso Zacharias Ltda.
Cuias de válvulas, Juvas _te cardani,
5recas, buris, bainhas, baldes. bacias,
São Paulo
ponteiras e pinos para veículos
•/atanados, bicos, illaSses e contas de
oineadores para sitiaras, bisnagas, porZAr
s
ZaRS
q
Vamo n•9 586.989, de 18-4-63
tas, borboletas. aatões. ousaidxes, brabras eira
Tanta S. A. Coalhai° e Indústria
ças para cabides e prateleirat. caniveRio Grande do Sol
Classe 50
asa, charifradores. Cortadores, cravadoImpressos
tara cunSos, cabides.. cabos, saçarotas,
TIEL
cadeados, caldeirões, canos e tubos
Térmo na 586.976, de 18-4-63 Ind. brasileira
cantoneiras, alças. pegadores, puxadoroaa
Auto Peças P.170 Ltda.C:
,
dates para caixotes, coadores, colheSilo Paulo
Doces, frutas e • cisnes era conserva
ras, cotovelos, cunhas cuspIdeiras„dea.
cocados**, debruns, dedais, eazós,, eil.
Têm= n.° 586.990, de 18-4-63
a'ariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
ra7o
Classe 42
Victor de Oliveira Costa • •
Ind.. Brasilei.£1
Aguardente de cana •
espátulas, • esticadores, expremedotes,
Rio Grande do Sul
fanas. facões, ferramentas cortante*,
Têrimos
as.
586.982
e
586.983,
de
Classa
50
kia, durentes, desbastantes e ausentes,
TUPI
18-4-63
Impressos .
Nes, furadores, fechaduras, ferrolhos,
. Ind.. Brasileira
Pavulack
Cchwanck
vala*, fôrmas para bolos e para cala
Classe 16 Rio Grande do Sul
rirmo n.0 586..977, • de 18-4-63
gados, funis, ganchos, gratninhos, abriAzulejos, ladrilhos, tanques 'e ornatos de
Laziscar Talões Ltda.
orca de latas. lamas, jogos de chaves
gesso para construções
PRINCEU
São Paulo \
e parafusos, lâminas e 'talhas de serra,
End. brasileira
lassa lampiões, latas para comestivels
Térmo n." 586.991. de 18-4-63
* .para lixo, charneiras e dobradiças.
Germano R. Wootke
LUZISÇaLla
'
•
machadinhas, martelo, pequenas moias.
R:o Grande do sul
Ind. Brasileira
Classe 41
krragess para peças de mobiliária,
Vinagre
EDES •
c:anéis, escarnadores. punhais pás. pa-Classe 38
n d . Brasileira
Termo na 586.984, de 18-4-61'
nelas. parafusos._ pinos e contra pinoe,
Talões para notas fiscais
Geraldo P. dos Santos
reate/os, rodinhas. roletas. saci:Arrolhas,
Classe 5
Têrtno n. 9 586.978, de 18-4-63
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
Rio Grande do Sal
Alumínio, bronze e latão fundido
Maquinas e Accessórios Denver Ltda.
tesouras .
,
• Térmo n.° 586.992. de 13-4-63
Sào Paulo
'
Tanino ias 586.01, de 18-4-63
Produtos Alimenticios Bandeirante Ltd*
Mecanica Geral Para Autos Santo
Sao Paulo
-ALUTvINEX . •
Antonio Ltda.
•
São Paulo
Brasileira
, PS DE CABRA
'
Ind. Brasileir,
Óasse 5 Classe 41
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
Balas, bombons, bctribocados. biscoa
aço
para
tipos
e
Para
molas
aço
insClasse 50
tos, bolachas, bolos, bolos gelados
trumental e rápido, aço fundido, açc
Impressos
balas de mascar, caramelos, chocolaparcialmente trabalhado, bronze, mautes, cacau, ccadeitos, crocantes, drops.
ramo n.° 586.972, de 18-4-63
ganes, bronze em pó, bronze em barra,
doces de leite simples e compostos
Meraar ia Madre Cabrini Ltda.
era fio, chapas de metal, chumbo em
doces de frutas em 'conservas preSão Paulo
bruto, ou parcialmente trabalhado, coparadas eia massa, em calda em conbre em bruto ou parcialmente trabaservas, em compotas, e em geléias.
ISADRÉ; CABRINT
lhado, couraças, eletrodos, estanho em
doces, doces gelados, doces de amênTnd. Brasileira
aaasse 43
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
doas, de amencloan, de nozes. de casClasse 50
Refrigerante de limão artificial
em barra e em chapa. ferra fundido,
tanha, e de frutas secas coertos coas
Impressos
feno maleável, lerr omanganes, gaza
chocolates, frutas secas, passadas -e
Termo na 586.985, de 18-4-63
em bruto ou parcialment et-abalhado,
cristalizadas. geléias, goma de mascar,
Tarai° n.9 586.973, de 18-4-63
Geraldo P. dos Santos
1 pralinés, pastilhas, puxa-pura. pirulitos.
ateia temperado, guza snaleavel, lamiRegefaim Revest;mentos Gerais de
Rio Grande do Sul
, pudins, panetones, sorvetes torrões
Fachadas Interiores Ltda.
nas de metal, lata em What latão em
torradas
São Paulo
TRINA
fólhas e em (lapas, latão em vergaInd. rasileiTi
lhai" ligas matalicas, lanalhas magné,
Tènno na 586.993, de 18-4-63
•
REGEFAnd 'sio ri:engana metais não trabalhados
Produtos Alimentícios Bandeirante Ltda
Ind. Brasileira
ou parcialmenra trabalhados, meais em
São Paulo
Classe 43.
•
Classe 16
massa, metais estampados, metais para Refrescos de abacaxi, refrescos de taPastilhas para prédios •
soldas. saquei. curo, palactio, papel de marindo, guaraná, laranjada, limonada,
F.É.S DP. MOLEQUE
estai ho, platina. poeira de zinco, praengarrafada e soda limonada
termo n.° -586.974, de 18-4-63
Ind. Brasileira
ta,
sucata,
asadas,
ligas
para
soldar,
Depósito de Materiais de Construção
barras para soldar, zinco corrugado
Tarmo n.° 586.986, de 18-4-63
Piraju Ltda.
Classe 4i
tungstenlo e zinco liso era fõlhas
Geraldo P. dos Santos
São Paulo
Balas, bombons, botabocaios, bisava._
Rio Grande do asa
Termo n.° 586.979, de 18-4-63
tos, bolachas, bolos, bolos gelados.
Citricola Santa Margarida Ltda.
ras leira
balas
de mascar, caramelos, chocola- FABRIcit DE -í
São Patao
tes, cacau, confeitos, crocantes, drops,
Classe 16
'BEBIDAS TSLVIA .
doces de leite simples e compostos.
•
. .SANTA...MARGARIDA.
doces de frutaa em conservas prePasa distinguir materiais para construa
Ind. Brasileira
Classes: 41, 42 e 43
paradas em massa, eia calda, em coaatlas e decorações: tArgila,. areia, baIndústria e 'coluaiialO de essências ali- ervas, em compotas, e .ests geléias.
tentes, balaqsares, calhas.' cimento, ced,
mentidas, bebidai alaoalicas e ret•i- doces, doces gelados, doces de amênClasse 41 • 4a, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
doas, de amendoim, de nozes dç caige santas
Laranjas:
:calunia caibros, caixilhos, colunas, dm. _\
;
'I
. 1•:,
•

'ItCrriadáY'jf? •:

2388, Segunda-feira
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Termo n.• 586.999, de 18-4-63
tenha, e de frutas secas coertot com
chocolates, frutas secas, passadas e Bar e Café , Fiar de Portugal Ltda.
Sâo Paulo
cristalizadas. geléias, goma da marcar,
pral:nés. pastilhas. puxa-puxa. pirulitos.
pudins, panetones, sorvetes. torrões
- torradas
• Termo n.° 586.994, de 18-4-63
Bar e Leiteria Nova Santa Cruz Ltda.
São Paulo

?TOVA SANTA CRUZ
Ind. Brasileira
•

FLÔR DE
PORTUGAL
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Classe 41
Balas. bunbons, bccabocaclos, biscob.
tos. bolachas, bolos, bolos gelados. Para distinguir: Pães. bolos, b:scoitos,
balas de mascar. caramelos, chocola. roscas, sanduichas, comadas pastéis,
tortas e café
tes, cacau, confeitos, crocantes. drama.
doces de leite simples e compostos,
Tèrmo n.° 537.003, da '18-4-63
doces de frutas em conservas prePofessaaa Clara Fonti
paradas cm massa. cca calda em_ conIrália
servas, em compotas, e em geléias
doces, doces gelados, doces de -amea.
doas. de amendoim, de nozes. de castanha. e de frutas secas caertos can
chocolates, frutas secas, ,passadas e
cristalizadas, geléias. goma da maccar.
pral.nés. pastilhas, puxa :pura pirulitos.
talasce .3
pudins, panetones, sorvetes. torrCea
Um produto terapeunco de combate ao
torradas
can=
•Termo n.° 536.995, da 18-4-63 _
Termo n.° 537.001, de
• 18-4-63
Produtos Alime-lticios Bandeirante Ltda,
Professara Clara Fontl
São Paulo
itália

ECTROL K 560 FONT1

•

PESDOI
Ind.. Brasileira

rFIXOVIRBA FONTI'

(Seção III)

rum, 'n.• 587.006, de 18-4-63
Professara Cara Fonti
Itália

ZABIRAC FONTI
•
Casse" 3
Um produto terapêutico de' combate ao
cãncer
Tercrio* .n.° 537 . 007, de 18-4-63
Confecções Zanpar Ltda.
• São Paulo

ZANPAR
ncilistria Brasileira

••

Ju!!;o de 1963

caiadores, colheres, cavadeiras, canos de
-escape de meta/. catracas. corta arames,
cadinhos, carretilhas, cabos de metal,
chuveiros comuns. crivos._ cruzetas. curvas, curvas de reforço. • calibradores,
zanos." canos, chaves de boca. chaminés
si.'. para talheres, dobradiças, enxadas,
de metal, canivetes. d.stintivos. &scan-,
eieras, engates, esguichos, enfeites para
arreios e enfeites para automóveis. estribos, .espurnacteiras, xtensões enzadia
nhas. coxas, esporas. engrenagens botSes de metal tolhas de Metal que envolve as molas e protege contra' o pó
e ferrugem. tolhas de metal que. protege as molas contra o pó e ferrugem,
toranetes, ferros de cortar capina ferrolhos, facas, facões, fechaduras, fanfa;
ar aço, calhares para pedreiros, cadeabacias, baldes, aombonieres: bridões
para animais. u/es. bebedoures. • botas
gdas, aidravas, armacões de metal,
pados. aparelhos de cha e café. , assadoiras, açucareiros, almotolias arpões,
arpões de carregar. arco$ de serra;
brocas, bigornas. ba.xelas. bandejas,
abridores de latas, arames lisos e tar.
/armas para doces. e bolos, frigideiras, fruteiras, fivelas e fechos para malas

Classe 36
Para . distinguir: aventais. blusas, blu.
sões. boinas, botas, babadouros, casacos: coletes, capas, chales. cachecol&
calçados, chapéus, cintas, combinações.
corpinhos. calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas. ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
• Térmo n° 587.011, de 18-4-63
cueiros, casacão, dominas, echarpes
fraldas, galochas, gaavatas, gorros. ja- flborla — Distribuidora de Borrachas
industriais Ltda.
quetas, luvas, ligas. lenços. leques.
São Paulo
mantas, melas, maillots, mantas, rnan.
drião. malhas. paletós. pa!as, penhoar.
peugai, pulovcras, • ponches, pelerinas.
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sola'..etudos, suspensórios, sou..
tens, tailleurs. toucas e Vestidos

• DIBORIN

IND. BRASILEIRA .

Tiírmo n.2 537.008, de 18-4-63
Classe 41
Ciazse 3
Lanches Recreio da Gonaaga Ltda.
Balas. laca:bons, bembocados. biscoi. Um produto químico para proceder a
São Paulo
tos, bolachas, bolos, botos gelados. diagnose precoce laamatológica do caiam.
balas de mascar, caramelos, chocola
Termo n.° 587.002, da 18-4-63
tes, cacau, confeitos, crocames, drops.
RECREIO Dt)
Professara Cara Fonti
doces de leite smples e compostos,
GONZACA•
Itália
doces de frutas em comervas pra.
•
Ind. Brasileira
paradas em massa. em catda. em coadoces, doces gelados, doces de amêndoas, de arriendoan, de nozes, de castanha. e de frutas secas ceados ca
Classe 41
chocolates. frutas secas, passadas e
Artigos da classe
cristalizadas. geléias. goma de mascar,
pral.nés. pastilhas, puxa-puxa pirulitos.
Casse 3
Té.nao na' 587.009. de 18-4-63
UM, produto terapeut:co de combate ao Fundição Erexim S: A. Indústria e
pudins. panetones, sorvetes. torrões
eancer
. torradas .
C,.cmércio São
Pauto
Terra° ni 587.003, de 18-4-63
Té:ano n.'35.96, de 18-4-63
Cortado-es da Frio:: Malpa Ltda,
Professara Clara Fonti
E R E-X I lá
Sao Paulo
itália

Classe 39
1
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não Incluidos era outras classes: kruelas, argolas, amortecedores, azsantos para cadeiras, borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas para lumeIo. batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para radias. cochina
de motor, câmaras de ar, chupetas, cora
Mies massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha. chapas e centros ie mesa, corInd. .Brasileira
das ' de borracha, Cápsulas de borracha
para centro de mesa. calçns de borra.
.
Classe 6
cha para máquinas, copos Je borracha
KLECTOL FQNT1
Artigos da classe.
para freios. • dedeiras. de íantupideiras,
•••n
discos de mesa, descanso para pratos,
Télano is.• 587.010, de 134-63
Clasré 3
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
Um produto terapéut:co de combate ao Relnog Produtos Matalúrilicos Ltda. esponjas de bormchn era aLebrajacto
São
Paulo
para torneiras, fios de boryacba lisos,
câncer
fôrmas de borracha, guarnições para
Termo n.° 587.004, 'de 18-4-63
móveis.. guarnições de borracha para
Professara Clara Fonti
automóveis, guarnições 03r a veículos,
Itália
lancheiras para escolares, laminas -;,,de
borracha
para degraus, listas de borraIND. BRASILEIRA
cha . para janelas e para ouras. lançais
TR1PROTEOL FONT1
de borracha, manoplas, maçanetas. proa
tetores para para-lanms, paatetores de
Casse 11
para-choques, pedal do acelerador. peCasse
3
•
Pare diat í nguir: Ferragens e ferrarias- dal de parti-la, persa nara b.as.rus,
Um produto terapêutico ee. canbate ao tas cle tdda espécie, cutelaria em geral pratinhos pneetnátacos mansas d y bor• câncer
e outros artigos de , metal não •ncluiria racba ,para bengalas e .n 'tetas. todas
era outras classes: acesaaroa para vri- cnassiças, . rodizios, revestirneatos de
Têrmo n.° 587.005, de 13-4-63
colos, alicates, alicates cortantes. anci- borracha, rodas de borraaha para móProfessara Clara Fonti
nhos. alavancas, arrebites, arruilast.-az... veis. -sanfonas de vácuo. suportes de
- Itália
dos, correntes, cabides, caixas de ;metal motóri . snPatas • 0 pada} le trecute, separa portões..chaves, cremonesí ,onzhis, sembalci e tsoládru-. sú6ortes, semiarcos de "pua. 'cbax:-es de paraitiaos Joa- pnetiniáticos. suportes' da'''c'ãitibio. sanlotas. •conexões para encanamentos fonas de partida.' sattbs, koi-fir e solados
VALCAVIR FONTI:, caixas de metal, chaves de fenda:, ehria da
abei-racha. ;surdinas ale .atart'acha para
ates inglesas. cabeções. canecaattox !aplicação, aoa fim ! taleçaráhoSS e telefacachepotseatros de mesa, co't.tártehil«: . niaottla. travadores' de s.;.•:nreete. tige*.as.
ia: s
. n !I (Cfáj5é.
,ç F. j.caixas;:spara ladà me n taa, do • 'ttibcina s•. trampa's .!et• iacirriatia :• para contaU i riadyíro ¡erip'édtiCO
combate ii.3) .4,111.0s.,-caldeirtleet : ':ctudarrilas; cha44ift
-4
gotas, s•tiras' de, hintrakhat'arfa, a la bor ação
cárter
rasi cafeteiras, conchas, cuscuzeiros; • •
• de substâncias quininas

FONTICARCIN,

MALPA
Ind. Brasileira
Classe 6
Máquinas paras coatar carnes é motores
Tèrrno n.o 586.997. de 13.4-63
Indústria Tezrtit Leoa' Ltda.
São Panio

LEONI
IND. BRASILEIRA

' Classe 23
Para distingida tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para taservas. ettf;‘ compOtaS, e em geléias,
pecarias, e para ,artiepas da cama e mesa:
AlgodãO. "clinhárno, -;,c'aroa faztaadas e
•tecidos de ,lã em peças. luta. linho DRco-pacci. raMV raion seda natairal..`té-3
' ciclos .pinkttêosl • 'tecidos imParineãveis e
--tetteht . <de pano .couk

REINOG
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Têrmo rt° 587.014, de 18-4-63
Têrmo ns 587.012. de 18-4-63
lindústria e Comércio "Fersaa" Ltda. Arkeng — Engenharia e Construções
Ltda.
São Paulo
São Paulo

FERSAN
INDI DRASILE1RA

ARKENG
Ind.. Brasileira•
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argi..
la, areia, atulejos, batentes, balaustres.
blocos de cimento, blocos para pavia
mentaçâo, calhas, cimento, cal. cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações pretnoldadas, estuque, emuL
são de -base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, oradas, janelas, estruturas metálicas para construa
ções, lamelas de metal, iadsilhos, lama
bris, Juvas de junção, lages, lageocas,
material isolante contra frio e caiur,
manilhas, massas para revestimentos de
paredes, madeiras para cons'stuções a mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para totraar itupermeabilizantes
a sargamassas de citnenso e cal hidráulica, padregulho, produtos besurninosos
impesmeabillzantes a qu siaa ou sob outras formas para revestimentos e outros
usos nas construções, pera'anas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tatos e paredes, papel para forrar casas, massas
antiaruldos para uso nas construções,
parquetes, porta, portões, pisos, soleiras para portar, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos.
vitrõs, venezianas

Classe 49
Jogas, brinquedos, artigos desportivos e
passatsmpos, a saber: álbuns para, recortar e armar. aviões, automóveis,
sana argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas; bolas , para
todas os esportes, brinquedos em forma
da animais. balões de brinquedo, bilhares, brinquedos , mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musIcaas,
brinquedos em forma de armar, brio
quedos de borracha com ou sem assoai°, carrinhos. carrocinhas, caminhões.
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para !Oto, casi
ahas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com tõlhas para recortar e
armar, calçados para bonecos, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alma,
copos de dados, caixinhas de mtistea,
dados. dardos, discos, dominós, espiagardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas Para jogar, enigmas
engenham de guerra de brinquedo, te:
rinhas de engomar, ferramentas para
crianças. Nuas de aves e animais,
figuras para jógo de xadrez, fogões e
foartuzialms de binquedos, 'ogos de
futebol de mesa, h. beiras para espora,
ganchos psaa pesct guisos para aduaTênis° n.o 387.015, de 18-4-1963
ças. aa'teres as-itia, iscas artificiais
Farmácia Paulista Ltda.
para pasaa, jogos de damas jogos de
Sto Paulo
dominó, jogos de raquete, linhas para
Classe 3
pesca, luvas para boa, para esgrima
para jogador de soco, máscaras carna- Substâncias quimicas, produtos e pravalescas,. mesas de bilhar, de campista, parados para serem usados na medicina
de roleta, de xadrez, mobilias de brin- ou na farmácia, a saber: alcoolatos,
quedo miniaturas de ctensilios dona- bálsamos, beberragens medicinais, cápticos. patins, patinetes,. 'piões, • petecas, sulas medicinais, comprimidos mediciplanquctas Para ginástica, peças de nais, colirios, emplastros medicinais, porjogos de damas dominó e xadrez, pelo- tificantes, laxantes, lombrigueiros, pós
tas, pianos e outros instrumentos usual- medicinais, óleos medicinais, pomadas,
çaia de brinquedo, pistolas cid atirar
tinturas e xaropes
Rezas, papagaios de papel, panelinhaa,
quebra-cabeças em forma de arena!,
Termo n. 587.016, de 18-4-1963
raquetes, redes de pasca, redes para Lea -Fila D'ed. Gelstlich S.A. Pour
jogos, rodas de roletas, revólver de
L'Industrie Chhnique
.
5rinquedo, soldadinhos de chumbo. taSuiaa
boieiros para logos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburaiia,
'
GTA-50
.
leira
3
Ind.. Brasileira
kamborrtes, tênis de mesa, trens e vias
fdrreas 'para brinquedos, varas para
Classe
pesca. vagonetes e zepelala
Preparado farmacêutico usado nas
artroses
Termo ns 587.013, de 18-4-63
Lojas "Clan" Ltda.
Termo n. 587.017, de 18-9-1963
São Paulo
Les Fila D'ed. Gelstlich S.A. Pour
L'Industrie Chin lque

CLAN
INDÍ E1RASILERA4
Glasse 36
Para distinguir: Aventais, blusas, falua
abes, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, casalsetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
ças de senhos e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas. luvas, ligas, lenços, leqtes,
mantós, meias, enaillots, mantas, man..
driáa. malhas, 'paletós, palas, penia.ar,
penas, puloveres, ponches, palestinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios. sou..
Vetas, tailleurs., toucas a veatidoa
•1.g

4. ,I

1•

Julho de 1963 2389

Termo n.° 587.019, de 18-4-1963
Distribuidora Igru Ltda.
São Paulo
I IGRIOU —
Ind.
Brasileira

0
Lnd. Brasileira

Termo n.° 587.026, de 18-4-1963 .
Rápido Princeza de Tarnsportes, Ltda
Rio Gsande do Sul
ff PRI NÓEZA
Ind. Brasileira'

Classe 17
Classe 50
Artigos, máquinas e instalações para .0 timbre da •sociedade a ser apilcae
escritórios
em papéis des torrespondéncia e contabilidade, bem com, nos seus veicul,
Termo n.° 587.020, de 18-4-1963
Produtos Saponáceos "Argel" Ltda.
Têm on.° 587.027, de 18-4-1963
São Paulo
Produtos Alimentícios Bandeirante Ltda..
São Paulo
'
ARCEL

Ind. Brasileira.

CAZUXA.
Ind. Drasileira..

Classe 46
Sabão sem esfume. , em massa; em basClasse 41
tão, em flocos,.eni escamas, em crem- Bolachas, biscoitos, bombons, doces e
em pó, saponáceos e detergentes
calda, em conserva e cristalizados
Termo n.° 587.021, de 18-9-1963
Termo n.° 587.028, de 18-4-1963
Distribuidora de Bebidas Sete Flexas Produtos Alimentícios Bandeirante Ltd...
Limitada X
São Paulo
São Paulo

SETE FL:a.k.S
Ind. Brasileira-1i

PICOLE
Brasileira

- Ind.

Classe 41
Bolachas; biscoitos, bombons, doces ara
Para distinguir: Cervejas, cogaac, vicalda, eia conserva e cristalizados
nhos, aguardentes, licores, aperitivos,
pernet, whiskjt, kumel, vermouth, bran
Termo n.° 587.029, de 18-4-1963
dy.• rum, biliar, vinho, quinado, vinho Produtos Alimentícios Bandeirante Ltda,
espumante, pipermint, gin, punc.h, geneSão Paulo
bra, aniz, nectar e suco de frutas com
MARIA. MOLE
álcool
,
il1eira,
Ind. Brasileira
4
Termo n.° 587.022, de 18-4-1963 Classe
João Vasco Lino da Silva Andrade
Bolachas, biscoitos, bombons, doces ma
São Patuo
calda, em conserva e cristalizados
...idzbe

CHURRASGARIA.
LAGOSTA
k

s-

Classes: •33, 41 e 50
Título
Termo n.0 .587.023, - de 18-4-1963
"Plaza"
Embalagens Ltda.
São Paulo

PLAZA
Brasileira
Classe 38
Embalagens de papel e papelão

'rirmo n.0 587.030, de 18-4-1963
Produtos Alimentícios Bandeirante Ltda.
São Paulo

C rasileira
jr
Classe 91
Bolachas, biscoitos, bombons, doces em
calda, em conserva e cristalizados
Termo n.° 587.031, de 18-4-1963

Valente Promoções Ltda.
Guanabara

Termo n.o 587.024, de 18-4-1963
Indústria Agro Pecuária São Dimas
Limitada
Paraná
Classe 3is
Promoções de lançamentos ale !móvel..
propaganda e publicidade
Termo n.° 587.032, de 18-4-1963
Alvaro Abujâmara
São Paulo

Suiça
(72 B – 5

j

SEMAYA EM FóCO,

Classe 32
Para distIngiiin Almanaques, agendas
anuários, albuns impressos, boletins, ca•
tálogos, edições impressas, folhetos. fot.
Class:
41
Classe 3
nals, livro impressos, publicaaara im
Cereais, hortaliças, legumes, veiduras e pressas, revistas, órgãos de publiciiades
Preparado farmacêutico usado nas
fruas
programas radiofónicos e cinematográs
a rtroses
flcos
Têrrao n.s 587.025, de 8-4-i963'
Termo n.s 587.018, de 18-4-1963
Tarmo n.° 587.033, de 18-4-1963
Foto Avenida Ltda.
.r./e3 Fila D'ed. Gelstlich S.A. Pour
Textil Victor S. Atallah S.A.
Paraná
L'Industrie Chinlique
São Paulo
Staça
AVENIDA
INDUSTRIA

BRAsu.,

cIR.A

•

SIMATIN
Ind, Brasileira
Classe 3
Preparado -farmacêutico desunaao ao
tratamento dos acessos picnoléticos
,
)

Ind. Brasileira

CRAYON

Inchistria Brasileiro
Classe 8
Classe 23
Filmes cinetuatográficos e fotográficos;
Máquinas cinematográficas e
Tecidos em geral, tecidos para confec, fotográficas
ções eu gafai para tapeçarias, para et-

• 1-2390
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tura, máquinas de plantar. motozharruas. máquinas regadeiras, máquinas ee
roçar, de semear. para sultatar, de
tosquia de triturar, de esiarelar terra.
outros Insetos para burritar e pulveripara irrigação, para matar tormigas e
zar desintetantes. para adubar, para
agitar e espalhar palha, para coima
Termo n.° 587.034, de 18-4-1963
algodão. 'para colher cereais, máquinaa
Textil Victiar S. Atallah S.A.
amassadoras para fins agricolas. de
São Paulo
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas , para semear e mamar, de desbanar, para en-.VICTRON
silar, máquinas e . moinhos para torra
indastrin Brasileira gens,
máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos. raladores mecânicos. rca
Casse 23
Tecidos 'em geral. tecidos para confecs los compressores • para a agi-mui:ara
•• ções em geral, para tapeçarias e para- sachadetras. semeadeuas, • seaadepas,
aramas da caiara e maza: .Algodão, r.1- socadores de terra, tosadores de arapaca, canhamo, cetim, caroa, casimiras, ma, tratores agriccias. , valvulas para
. maauinas agrícolas
fazendas e tacidos de lã em peças, juta,
jersey, linho nylon, peco-peco, percaTermo n.° 587:038, de 18-4-1963
fina, rama raion, seda natural, tecidos
(Frorrogaça.o)
plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos
Casa Bernrado Ltda.
• de pano couro e tecidos
São Paula.
Termo n.° 587.035, de 18-4-1963
PRORROGAÇO
Mário Cmar Sorriso
São Paulo
.CASA BERNARDO LTDA.I
figos de cama e mesa: Algoda.o, alpaca.
cânhamo, cetim, amo& caaimiras, fasendas e tecidos de lã em peças, juta,
jersey, linho, nylora prazo-paca percalina, rami, raion, seda nattral, tecidas,
plásticos, tecidos impermeáveis e tecidas
de pano pourcede . veludos

AUTO ESCOLA GUERRA

Slo Paulo - Capital
Classe 33
Título
Termo n.° 587.036, de 18-4-1963
Empai:3a Promotora de LiagóciosProneg
S.C. Ltda.
São Paulo

Nome Comercial
Termos ns. 587.039 à 587.041, de
18-4-1963
Eudóxio Herm:lindo Luaa
.Sao 1'.1.. o
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sabão em creme, em elixir e em pó.
liquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, tileas para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. pan-pons
para pó de arroz, papas perfumados,
carminados, e cem pó ,de arroz, pentes.
pomadas parlumadas para o ernaalezamento da cutis, pon-ons. pó de
arroz

breques, braços ara veiculos, biciclaa
tas, carrinhos de miao e carretas, cama^
nhonetes, carros ambulantes, canainhõeta
carros, trasOres carros-berços, carrostanques, carros-irrigado:as, carros, carroças, carroccrias, chassis, chaas circulares para veicules, cubos de veículos
carrinhas para inaquams de escrever,
corrediços', para veículos. direção. desiigadeiras, estribos, escadas rolantes, eleautores para passagairos e para carga
arsates
para (anus. Mai de Jire.:ão,
Termo n.° 587.042, de 18-4-1963
freios, frontei:as para veículos, auicião,
(Prorrogação)
Capaava S.A. Agricoia e Industrial locomotivas, lanchas, motociclos, mo'as,
motocicletas, motozargas, moto turgões,
São Paul'
manivelas, navios, ombus, para-choques, para-lamas, para-brisas, pedais, pantaes,
rodas para bicicletas, raios para biciclePRR
ROOGAÇA0
tas. reboques, radiadores para veículos,
.CAPUAVA
rodas para veiculas, selins, tricicles, tiIndústria Brasileira rantes para veiculas, ve.gües, velocípedes, varetas de controle do atogador e
ra-lerador, tróleis, trolr.ibus, varaes de
Classe 41
carros, tolatas para carros
Açúcar, amido, farinhas de mandioca,
Têrmo n." 587.046, de 18-4-1963 de milho, fubá, melado, essências não
Antonio Almandra Filho
alcoólicas para alimentos, manteiga,
São Pauto
queijos, sucos de trutas e vinagres
Termo n.° 587.043, de 18-4-1963
(Prorrogação)
Indústria de Meias Dom Pedro Ltda.
São Paulo

PRORROGA010
. D. PEDRO
Indústria Samuel/eira

' SENIBRAN
Classe 36
Meias

Inclustida. Brasil eira

ALMENDRA
Indtaetria Brasilein
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 587047, de 18-4-1963
César Memolo Júnior
São Fatia;

Classe 46
'Termo n.° 587.044, de 18-4-1963LYNC E ESTâNC IA
Alvejantes, amidos. anil água de lava(Prorrogação)
'CLUBF
deira água sanitár:a. 'cera para soalhos.
Importadora Peilegrino S.A.
EMPRtSA PROMOTORA DE detergentes. esponja de aça fósforot.
São Paulo
NEGÓCIOS -PRONEG -S/C lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço preparados para
Classes: 33 e 43
LTDA. ,
polir e' limpar 'madeiras. vidros, meteis
Titulo
r objetos, panos para rolir e para len.
Nome Civil
peza. panos de esmeril e material abraTermo n.° 587.048. de 18-4-1963
Termo n.' 587.037, de 18-4-1963
sivo empregado na limpeza de metais e
Lynxfilrn Ltda.
•
(Prorrogação)
°bicos, sabões em geral e saponaceaas
São Pauto
Indústrias Coimbra cie Ferragens S.A. veias e veias a base de esteariaa
São Paulo
'abales em pó, em floos. esponjas de.
limpeza
INDúsin4 eR„Isil EIRA
Classe 47
Combustíveis, gás, querosene, óleos lu-'
Classe 46
• '
~Ermo
briticantes, óleos para ; luminação e
Alvejantes,
amidos,
anil,
água
de
lava
para geração de força, graxas para
lubrificação, óleos combustíveis, álcool deira. água sanitária. cera para soalhas
para motores de explosão, gasclina, car- detergentes. esponja de aço, fõstaras,
vão mineral, vegetal e de turta, petró- lixivia, lã de aço, pomadas para callei fluido para amortecedores (fin.arlu- çados, palha de aço. preparados para
brificantes), fluido para freio (fins 'lu- polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para lira
brificantes), graxa para veículos
Classe 8
peza. panos de esmeril e material abra.
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e saro empregado na limpeza de metais e Para distinguir: Artigos e aparelhos eleperfumarias em geral: Almíscar, água objetos, sabões em geral e saponaceos tricos e eletránicos, aparelhos de utilide beleza, água facial, água de lavanda, velas e velas . a base de estearias, dades domésticas, acumuladores par*
água de colónia, arminhos, água de sabões em pó, em flocos, esponjas de frigeração, aspiradores de pó, aquece.
taasse•
limpeza
guina,
água de rosas, água de elfazedores, aparelhos de ar refrigerado, apa.
Máquinas e utens.lios para Iterem usarelhos de luz fluorescenta e aparelho*
dos exclusivamente na agricultura e más.- amónia perfumada liquida, em pó,
Termo n.o 587.045, de 18-4-1963
de comunicação interna, bules elétricos
horticultura a saber: arados abridores em pedras. Para banho, brdhanartas,
Indústria Auto Peças NGN I tda.
bandolinas,
batons,
cosméticos
para
o
baterias, balcões frigoríficos, ba'anças,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos macaSão Paulo
cabelo. pestanas. cílios e bigodes.
batedeiras, condensadores comutadores,
nicos e empilharlores . combinados crayons, cremes para a peie, carmins,
campainhas elétricas. chuveiros elétria
arranendores mecânicos para agricultu- cheiros em pastilhas, em tabletes, em
coa. coqueteleiras. discos gravados, esra. batedeiras para cereais. bombas lentilhas, .em trociscos e em pílulas,
tufas. enceradeiras. expremedores elétripara adubar, ceifadeiras, carpideiras cre.nes para barbear, cremes dental,'
cos, fornos elétricos, ferros elétricos de
ceifados para affoz, chantrias para tio:a- depilatórios, desodorantes, dissolventes,
engomar e passar, fios, fonog•afos
nilaram. cultivadores debulhadoras, essências, extratos, estojos te perfumes,
ganiras elétricos fervedores. formar
destocadores, desentegradores. esmaga- creme para limpeza da pele, e para base
elétricas, máquinas fotografic-am geladeidores para a agricultura. escarrificadca de pó de arroz. esmaltes para unhas.
ras, garrafas térmicas, liquidificadorei
INDÚSTRIA CRASILEIRA.
res. enchovádeiras, facas para nilaul- escOvas para dentes, cabelo, roupas,
elétricos, microfones, refletores, relógios,
nas agricolas ferradeiras, gadanhes. Mios e unhas, fixadores para o cabelo.
ragadores automáticos, resistenclaí elé
garras parar arado, grades de discos Pastanas, alhos e bigodes, fivelas para
Classe 21
tricas, radio conjugado ou não com fca
ou dentes, máquinas batedeiras para o cabelo; glicerina perfumada para uso
' : Veículos e suas partes nografos, panelas elétricas, soquetes,
agricultura. :Máquinas insetifugas.
de toutador, grampos para o cabelo. Para distinguir
quinui vaporizadoras. máquina' , de para maquilagem, lança-perfumes, lo- Integrantes: Aros para bicicletas, auto- sorveteiras., sereias de _ai:trate, transformungir. máquinas niveliddrág de terra: çbes. líquidos dentifrícios. em
ta, em móveis, auto-caminhões, aviões, amor- madores: telefonei, termotaestos,. tele;.
vigorei, -válvulas, venwedent
maquino per§undoni pare e
~na` • i~e bl!"

PRORROGAÇÃO

Lintmxrjeuvi
„,...

~ar"
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Termo s° 587.049, de 18-4-63
Manuel Antoaio Gomes
São Paulo

CASA MELA
DO OR íETE
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ermo nn 687.057, de 18-4-63
lizadores da pressão e do fluxo de gases e liquidos, aparelhos para salva- Still S. A. Socaedaue Técnica .14 Inas
falações Indusariaia
mento e para sinalização, aparélros
São Paulo
para escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparêlhos automáticos acionados pela introdução de

molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir cornestiveis, • aparelhos espargidores, aparêlhos e instrumentos de cálculo, apatélhos para observações .sisrai.
cas, aparêlhos tesznostatosi aparêlhos
Ciasse 36
para natação, aritonômetros, aspiradoTitulo de estalaclecanentas
res de pó aerómetros, acendecsores
— nacos, alto-talantes, amlificadores eléTeanos na. 587.050 a 587.052, de
tricos, =assadeiras. antenas. bateder•
18-4-63
Itagyba Embalagens Plásticas Ltda. amplif:cádores ' 'elétricos, einassadeiras,
antenas, batedeiras. balança •cornurb t
aao laaulo
elétrica, '., arônietrás bateria- de aaurna.
aia * s. Linaculos, á— it. baianas, bo.
binas de indução te • et.. p:ra fins CU.'.à
UVuS. /saiões de caai sambas elétrlaas
'oorrasas medidoras b ssinaa t jssolas, ta
-talas a cincas, bule.3 e , t,c.os. caixas Je
1
aesca na, citniat . .is fr 4 en . " caa
e for

(PRORROGAÇÃO
STIIL
Inatistria Brasileira

Termo n° 587.061, de 18-4-63
Laboratórios aliaria S. A.
Guanabara
rui cuim
AZUL ESL'Unt

Ao,'

Mara
•URorffid

NOW"

• ,

•

Classe 11
Artigos da classe

4.20,2t1,11
••n•

• Tétano n° 587.058, de 18-1-6.5
Laboratórios Eriiia 5, A.
Guanabara

SUL ESCURO

nua eia%

a. ....1,'

•

Classe 3
Artigos da classe

CUL WRO
Ca

ESCURO

Termo n° 587.C62. de 13-4-63
Laboratórios Enfia 3, A.
Guanabara

,

gráficas, cafpair..has elétricos, chassis de

Classe 6
Máquinas
Classe 23
Embalagens plásticas
Classe 54.,
Impressos em gani, cartões comerciais
e de visitas, placas. carimbos, ler-eixos,
dlsplays, cartazes, folhetos, folhinaas
promisrórias, carimbos e propaganda
em geral

radias, chaves elétrizas, cinenatógratos.
cronag raios. ciiriametros, combustores
de gas, cidômatros. cristaia de racsio,
fias, chaves de alavancas chaves tiara.
ciáticas, capacitares de blocaleio, capacitares eletroliticos, calibradcres. discos

p

411" MERO

amo •

para telefones, discos gravados, diais,
despertadares, enceradeiras eletricas, era
ganho de assar carne, espe.hos óticos,
esticadores de luvas. espelhas de pás-

-

r-•••••.,
.;

Classe 3
Artigos da classe

Termo n° 587.059, de 18-4-63
ticos para eletricidade. eratilizadores.
Laboratórios Enila S. A.
xtintores a't Incêndio, ferros elétricos de
• Guanabara
Tareio e 587.053, de 18-4-63
Tellebell Comércio, Indústria e Impor- soldar, filtros e aparelhos f; trantes. filtação de Materiais de Telecomunicações tros para óleo. filmes falados, fogões,
fogareiros, fusiveis. faróis Jatas) acessó.
Ltda.
São Paulo
rios .de veículos para sinalização e . para
iluminaçao em geral. filmes revelados,
fôrmas ali- tricas, fervedores trigorificos,
fotómetros, Fios eléfricos, Ii troa de ira.
terteréncia. ronergrafos. garrafas témicas,
globos para lkup•Adas. globos
industrio BrasileirO',. geladeiras.
para lanternas, globos te rel,zres para
ensino, gravadores, holofotes :ncubadon ••.:1La
res, indicadores de vácuo, faseamentos
de alarme, interruptores. ião:padas 'In.
•
Abaixa lutes de lampião, abajours, canclescentes, tampadas comam, lentes,
NU. CURO LL.,„..a?
acumulad-wes, actin6nretrus, amperome- hquidificadores. maçaricos rara soldar.
tros, amortecedores de- rádio e frequên- caldear e cortai, maquilou, de fazer
Classe 3
Artigos da classe
cia, anemômetros, aparelhas de televi- café. mostradores para radio, moinhos
são, aparêlbos para iluminação, inclu- de café. transformadores tostaieiras. tra
Térmo as 587.060, de 18-4-63
sive os considerados acessários de vei- pés para fotografias, válvulas para ráa
Laboratórios Eni/a S. A.
dias,
válvulas
de
descarga,
válvulas
de
culas. apareiros para anúnalos
Guanabara
*
redução.
vacuómetros,
vela
elétricas.
coa, aparelhoa aquecedores e medidores,
válvulas de vácuo e vaar-Fadores
aparilhos cromográticos. aparelhos de .barbear elétricos, aparelhos registradoTermo n° 587.055. de 18-4-63
res e medidores de distâncias. aparéAbel Augusto D'Atdrade
lhos para purificar água, aparalhos de
São Paulo
sinais lampejantes, aparelhos reguladares de gás aparêlhos de galvanoplastia.
aparélhos didáticos, aparelhos cinema:
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gas. aparelhos para
iND BRASILEIRA
separar café, aparelhos para aquecer
•!..1.11. ESCURO
edifícios, aparélhos 'para experimentar
--• s : -•:,;•z•
1 ima ema ,
dínamos, aparelhos para destruir inseClasse
32
tos, aparêlhos náuticos cientificas, apa•
relhos de ótica, aparelhos a ulverizado- Almanaque*, anúncios, boletins, boletins
res, aparébos para aquecimento de impressos, C;ônicas, jornais, revistas.
água, aparelhos geradores eleiroqulian- peças cinematográficas, peças teatrais.
Classe 3
cos, aparelhos para recepçáo, reprodu- programas radiofônicos e progrimas
de televisão
Artigos da classe
ção de som e sônicos ,aparêlhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
Termo as 587.056, de 18-4-63
Termo n° 587.063, de 18-s: (3
para espremer trutas e legumes, apareErnesto. Leonardi
Perfumaria Lopes Indústria e Comércio
lhos de alta tensão. aparélhos de proSão Paulo
S. A.
teçáo contra acidente de operários,
Guanabara
aparelhos afiadores d eferrarnentas,
aparelhos distribuidores de ta/Ao e de
PRORROGAÇÃO
desincrustantes para instalaçóes sanita• rias. aparelhos esterilizadores, aparelhos
• e Instrumentos mudos na engenharia,
agrimensura geodézia, apara°, gaseie
ficadores, aparelhos de aná/Ui, *pareClasse. 48 a
Classe 33
lhos osoolzadores, apárélhoa paturi-

TREM

DUAS NAÇÕES

•

andores, ~loa reguladora a nublo

PUBLICIDADE
LEONARD I
.

ÉJ,ITLIRISTA
• ,

. •

•

go. da clara
1

:

Termo n° 587.064, de 18-4-63
International Shoe Machine do Breai
S. A.
São Paulo
•

TERMAFORMA
Cm311/4.4

Classe 28
Contrafortes de material plástico Fanai
dos na fabricação de calçados
Termo

587.065. de 18-4-63
(Prorrogação)
Kibon S. A. (Indústrias Atineaticiadj
_
Rio de janeiro
10

NANICA,
Claase 4/
Laticinios, leite liquido, leite condansns
do, leite dessecado leite em pó, mau.'
teiga, cremes, ovos dessecados. ovos
em Pó, queijos, c onservas de carnes. de
eixes, de legumes, de frutas, de fruto;
sucos de carne, de legumes, de trutas,
de frutos, doces: geléias. xaroes alta
mentidos; essenclas alimenticias, faria
nhas, eseciarias, café, chá, mate, choco.'
late, cacau, condimentos, culinárias,
massas alimentícias, molhos, óleos alia
mentidos, gorduras alimenticlas ou
culinárias, sorvetes. cereais, biscaiton
balas, bombons e confeitos
Tirma na 587.066. de 18-4-63
Tecumseh Products Company
(Prorrogação)
Estados Unidos da América

nieterwmpi
aasse 8
Refrigaradores de todos os tipos;
selbos de effigetaçltot . gelado/ao,. reb80
•

J
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gmradores

elétricos; partes de refrigeras; compessoes de refrigeradores;
Vaidades condensadoras de refrigeração)
itstemas completos de refrigeração doméstica

587.071, de 18-4-63
Algodoeira Licnoeirense S. A.
Pernambuco

Termo a°

Termo n° 587.067, de 18-4-63
(Prorrogação)
American Cyanatnid Compauy
Estados Unidos da América

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na mal- tina e na farmácia para a abreviação
de infecções
Termos ns. 587.068 e 587.069, de
18-4-63
McGraw-Edison Company
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

Têrtno a° 587.075. de 18-4-63
Panificadora Cahugá Ltda.
Pernambuco

Classes: 4, 22 e 23
Insígnia

Panificadora,
Cabtigá Ltdà
-

••nn

Termo n° 587.072, de 18-4-63
Art-Nort Ltda. Livraria Editora
Pernambuco

Art - Nort

Ltda.
Livraria Eclitôra
Nome comercial.

Tèrrno n° 587.073, de 18-4-63
Comércio c Indústria Royal Ltda.
Cirol
—Pernambuco

Nome comercial
Teimo n° 587.076, de 18-4-63
Socam) Irmãos Técnica e Comercial
S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

bEbEKIL LER

retisTR.L4

Classe
Inseticidas agrícolas

Classe 11
Luminárias e equipamentos para iluminação pública — grampos, refletores.
braçadeiras para, suporte de luminárias.
braçadeiras de isoladores, suportes de
re' Beton material lava construção e*
linhas — cruzetas, grampos, braçadeiras
le isoladores, armações para a instala06 de condutores em plano vertical,
armações para a instalação de rêdes de
distribuição em plano vertical, cruzetas para cabeça de postes, pinos para
Isoladores, extensões para prolongamento de postes, conectores, alças; protetores para espias; Ferragens para posteação — mãos francesas, cavilhas, parafusos, 'degraus de escadas para postes, olhais e garras para espias: grampos para cordoalha, hastes para ancoras de fixação • de esp:as, âncoras
para fixação de espias; Equipamento
para instalações subterrâneas — arasações para serem adaptados isoladores em plano vertical, sendo, todos os
artigos de metal ou nos quais predomina o metal
Classe 8
Fios, fusíveis, fusíveis imersos em
líquidos
rèrmo n° 587.070. de 18-4-63
(Prorrogação)
The Bon Anil Company
Estados Unidos da América
PRORROGAÇÃO

Têrmo 119 587.079, de 18-4-63
Banco da Lavoura de Minas Gerala

S. A.
Minas Gerais,

•nn••••nn_
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Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Alcachofras, aletria,
alho, aspargos açúcar, alimentos para
animais, amido, amendoim, ameixas,
amêndias, araruta, arroz, atum, aveia,
avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas, biscoitos, bombons,
bolachas, laaunilhas, café 'em ó e em
grão, camarão. canela em au e em pó:
cacau, carnes, chá, caramelos, chocolates. confeitos, cravo cereais, cominho.
creme de leite; cremes aliMenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas.
castanhas. cebola, condimentos para alimentos, colorantes, chouriços, dend&
doces de frutas, espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas, enxovas,
extrato de tomate, farinhas alimentícias,
feijão, figos, frios, frutas secas, naturais
e cristalizadas, glicose, goma de mascar,
lavas, féculas, locas, farelo, tormentos,
gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina. goiabada. geléias, hervas doce,
herva mate, hortaliças, lagostas. linguas, leite, leite condensado, leite era
pó, legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscoa, manteiga. margarina, marmelada,
macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, ma
lhos, moluscos, mostarda, mortadela.
nós moscada, nozes, óleos cosinetiveis,
estras, ovos, pães. paios, pralines. pimenta, pós para pudim. pickles, peixes,
presuntos, patês e petit-pois. pastilhas.
pizzas pudins, queijos, rações balanceadas para animais. requeijão, sal, saga.
saadinhas, sanduíches, salsichas, salamas, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de
tomate e de çratas, torradas; tapioca,
tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves,
torrões, toucinho, vinagre
Termo n° 587.074, de 18-4-63
Fiação Santa Terezinha 8. A.
Pernambuco

O Banco que conhece
Todo o Brasil
Classe 33
Frase de propaganda
Té-nmo n° 537,030, de '13-4-63
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Alta Qualidade
Em Cada Passo
Classes: 32, 36 e 39 -Frase de propaganda
Têrmo n° 587.081, de 18-4-63
Manoel Guilherme dos Santoa
Rio Grande d,- Sul .

Tèrmo n° 587.077, de 18-4-63
Sherwin-Williams do Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo

Guarany
indústria

Bras'

Classe, 3
Substâncias quinaicas, 1 produtos e praparados para serem usados na media
cina e na farmácia

Classe 1
Óleos para pintura, lacas, massas para
pintura, tintas, vernizes e esmaltes

Tétano n° 587.082, de 18-4-63
D'Oline, Companhia de Tecidos
"Aurora"
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Terino n° 587:078. de 18-4-63
Bus chie f Lepper S. A. — Comércio e
Indústria
Santa Catarina

011//

BI-AMON
Indústria Brasileira
Classe 2

n:a
Ci 'C;
r laoAssueliçtp2175::::: palha
ráfia para execução de trabalhos ma
nuais. rêdes tecidas de palha e de
falaras

Suostanclas c preparações quiaticas
usadas na agricultura, à saber: adubas
Tênnos ris. 537.083 e ,587.084, de
adubos artificiais para o solo, álcalis
18-4-63
para rins agrwalar, bactericidas, ceras
D'Oline, Companhia de Tecidas
para enxertos. clanamide de cálcio
''Aurora"
como adubo para o solo. defumadores,
Guanabara
desinfetantes usados tia agricultura e
na horticultura, escórias básicas laça
PRORROGAÇÃO
adubos, essências para exterminar aa.
mais e plantas daninhas, extratos de
quassia Para fins horticolas, fertilizantes para o solo, formicida. guano, mas
tifugos, massas pára enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
_
preservar o solo, preparações para ;tasAtAl GRANOU*,
truir insetos, hervas e plaatas dani01001ftlà GRASILIIt11
nhas, sais para fins agrlcolas, sais para
fias hortícolas, substâncias guindam
Classe 23
para destruir insetos. hervas • planta, Fazendas e tecidos de algodão, de linho,
daninhas, venenos contra e vermitta. de cânhamo, de juta, de seda natural on
venenoi para insetos e vispos
,1 raion, fazendas e tecidos de .18 ou pêlo
contra lagarta*
em peças, tecidos de elástico e 'de vidra

sP440
lta

eu*

Classe 46
Saponáceo,para , limpar e. potic
forma de _pgda p4
.

3. (4

Classe 22

.

I

I

Insígnia
`

.5

.4

) ,

'

'
'''' •
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cigarrilhas, filtros rara p.teiras e para
Classe 36
Termo n. o' 587.096, de 13-4-1963
Para distingui:: ikrtigus de vestuãrios cigarros. hartos cm talha. 3n1 em corda..
Calça»os jostima Ltda.
r. roupas teias em gmar: Agasalhos, i isqueiro, piteiras, tubos de cachanbos,
• Rio Grande do Sul
rape, tabacos
aventais, alp., catas, anáguas, blusas,
botas, botinas, bluseies. boinas, babaTermos as. 587.C31 e 587.092. de
douros, bens, capacetes, caztolas„ carapuças, casacz'o, coletas, capas,, chale.s,
cachecols, cakados, Chadripa. cintas, sizart — Sertões Uaraa'aaasçao PremoClasse 36
. tora de Caça e c'esca Ltda
cintas, combinações, 'ao:pianos. , calças
Calçados
. São 1--asCre
de senhoras e c:e crizar-,as. calçõez., , cal• Tênues: a.° 587.097, de 18-4-1963
ças. camisas, camisolas, camisetas.
: Edzon de Szuza • .
cuecas, ceroulas, colarinhos, CU21ros,.
Minas Gerais
salas, casacos, ch:nelos, dominós, acharpes, lantazins, fardas para militares, colegiais, taild:a4 gni:a:hz:a g:.avataa.'gorCassa 50
PRORROGAÇÃO
ros. Jogos de lingmle, iaqueMs, Pagues, Cabeçalhoi . de eavelopes, de cartas e
luvrx. ligas,. /caçoa,
de faturas, coaz.azas, apólices, notas
maiõs mantas, mandzigo, inantilha-s, pa- diticio, de corretagens, financeiro e de
letós, palas, penlioar. pulover, pe:erinas, e cheques em gerai, tõria a espécie de
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu- imPressor, folhetos, anuários e livros
nhos, perneiras çu.snonos regalas, relacionados com negócio bancário, creINDÚSTRIA CRAMEIRA
robe de chambre, raupiics sobrezudos,
comércio nacional'
estrangeiro
sus
. penzórias, saidas de banho, sandálias
Claszi' 18
Classe 42
sweaters, shorts sungas, atolas, sou- Acido picrico( azoteto de chumbo, arAguara:a:ate
- tens, slacks, tater, tona, tu.:bantim, mas, balas de aço, burabas, busea-pds,
canhões, cápsulas para amas de fogo,
ternos, uniformes e vett:c:os
Têrcao n,° 587.098, de 18-4-1963
cartuchos dc munições, chumbo para
• Te:mo n° 537.085, de 13-1-fa3
caça, clavinas, diar.mites, espoletas co- W. A. SIMCCS, Dias ei Cia. Ltda.
Guanabara
Química Yarmar.C.:atica Mauricio Vilela muns, espoletas elearierá, espoletas de
percas:T:0, exp1osivos, fogos de a:tiGuanabara
tia:az, fogos de beagalaa to-juetes, fás,ODONTÂLGICO
foros de côr, ge;atira fa'aninante, grana-ias, matar:a:3 exp.ocivos, morteiros,
SIMÕES
munições de caçado:, illtag.iceriaa, n.'trocelulose, petardos, Foiet.s., pipocar.,
pistolões, pvora; rodinhr.s, substâncias
• indústria Brasileira
exp:osivas. tanque de guerra, torpedos,
Classe 3
•
GZCS.
Unia especialidade farmacêutica IndicaTermo
o.'
f..8/.093,
de 18-4-1963
da no tratamento dos distúrbios
Mar1 okuosso
abortivos
São Paulo
Te:oso n° 587,086, de 18-4-63
./ocomaco — Sorie,dade Comercial de ,
Materiais de Coristrução Ltda.
Guanabara
Classe 3
Preparado farmacntico

JOSEIM A

SAFARI-SERTÕ'r.:S

SILID RASE

Socomaco
Classes: 8, 11. 15, 16
Titulo de estabelecimento
_
Termo n° 587.037, de 18-4-63
Banco do Pa asadi S. A.
Parará
P UPPVgqa

4;1 4

a

Classe 50.
Impressos
n° 587.088. de 18-4,63
Eletrical 03mézr:o e Indústria Ltda.
Paraná

ELE7g41.
Classe 8
Título
• Termo n° 587.089, de 18-4-63
Brasilva S. A. P-no-taciora 'e Expor.
tadora
R10 Grande do Sul

MASILUil
Básil2irn
' 41'0:

"
: •1. ,

eláscse" 44

t t•
„Para Artiloossisnra fumantes:
ç'iga nçOirr. tSW cfnzaikasso..cach'irribes. carteiras para fumos, charutos, cigarros.

Termo n.° 587.099, de 18-4-1963
Florente Gitau Socie•ad 'Anonima,
Comercial, Indàctrial Y Financeira
Argentina
Classe 43
Agua mineral

owiing

•para pó de arroz. pape.s. per~
caiminados, e can pcs cie arrorpentes,
pomadas perturnadas para et embelezad
mento da cutia. pon-pons., pó de
arroz-

Têrmo a.' 587.100.. de 13-4.1963
Elias Reis de Azevedo
Guanabara.

vor
indüntria Brasileira
Casse &
Discai g:avados
Termo n.° 587.101, de 18-4-1963
Firminech Et Cie.
Sufçe. .
PRORROGAÇÃO

DIANTt-i
Classe
Absorventes. acetona, aciaos aceraras,
agentes quirinicus para o 'ira:arnert,..
coloraçao de fibras, teCidti., courm •
celulose; águd raz, alcuol. aibán:na.
an.lmas, Monsen, alvataae alve;antes
dustriais. aluratrno PM pol amorrincek
aritt-incrustantes, anu oxidantes.
'corrosivos, atro-detona:nes,
zota tOS,
água- acidulada pára acumuladores,'
água oxigeriada para fins ardustriala
praia:dai banhos para galvancaçãO. berr
saias. banzai betumes, hica.-oona:o de
sódio, de potássio; cai virgem carrões,
carbonatos, estalizadores. celulose, chae
pas fotográficas. ccmpos:çÕes estimarei
de incêndio cloro, cosrosivás eromato;
corantes, creosotos: descorantes, desia..
crustantes, dssomentes; ema:soes toro.
e táricas-, enxofre; etc. esmaltes, estea•
ratos: fanai, filmes sensiblitzarites para
fotografias fixadores, fluidos para
freios, torniol. tostatos indu.srtais. fnai
foros inciustr.als, fluoretos. 'undante'
para solda: g alvanizadores; gela:ina para
fotografias e p inturas. caz. glicerina: hi•
dratos.. hidrosultitos: magnesto merca*
rio: nitratos, neutral.zadores, nitro:riu,
tose: óxidos, Oxidantes, alem para pia.
tara, óleo de linha:a, prodalos quirni•
cos para impressão, potassa industrial
papéis emulsionáveis, para a fotografia,
papéis de turnesol. papéis • haitográficot
heliocopista, pelicufas sensiveis. pad
pais para fotografias e análises de 'abai
ratório. p igmentos, potassa, pós metia
ticos para a compoSição de :mias. Pra*
p arações para fotografias produtos para
niquelar, pratear e cromar, produto"
para diluir tintas. prussiatos: reativos,a
rernovedorts, r'eveladores: saro neutca
sais, s j leilatos, secantes. sensIbitizantes.
%Mearas, soda cáustica, soluçõ,s químk
cas de , uso Industrial. solventes. Sll!fid
tos: tintas em pó. liquirlas, sólidas 01
pastar a para madeira, ferro. parede; •
.onstruções; decorações, couros tecido;
fibras .celulose, barcos e veirvos, taloa.
Industrial, thiner. vernizes: zarco

Te:rno n.° 557.094, de 18-4-1963
Safari -- Sertões OrganIzzçt.o PromoClasse 48
tora . de Caça e Pesca Ltda.
Para
distinguir
artigos de toucador e
.
São Paulo
perfumarias CM geral: Khniscar, água
de beleza, água fadai, água dt lavanda.
SAF ARSSERI DES-ORGANI2n AO
4gua de colônia, arminhos., água de
PROMOTORA DE Caca E P
ESCA LTOA
quina, água de rosas, água de alfazemas. amónia .perfumada liquida. em pó,
Nome Comercial
em pedras. para banho. br:lhant.nas,
bandolinas: batons, coanéticos para o
Terrno n. 587.035, de 18-4-1963
cabelo. pestanas, • cílios e bigodes,
Safari -- Sertões Organização Prumo- crayons, cremes para a nele, carmins.
. tora de Capa e Pesca Ltda.
cheiros cm pa.stilhas, em tabletes: em
- São Paulo
lentilhas, em trociscas e • em pílulas.
cremes para bari4-ar. cremes dental.
depilatórios. desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
1140. CRASILEIRA
:
creme para limpeza da pele, e para base
de-'pó de arroz, esmaltes para unhas
Classe 35
,
escóvas para 'dentes. cabeio, roupas,
Termo :n. o 587.102. de '18-4-1963
Para distinguir: Couros e Peles prepa- cilos e unhas, fixadores para o cabelo,
.irneinech Et Cie.
Suiça
'radas nu, não. camurças. cromos. vague- pcstanas, -dlios e bigodes. •elas para
tas. - peliças e, Artefatos doa mesmos: o cabelo, glicerina perhenada para uso
olfricifadas' de,. couros, arrogai, , bolsas. de toucador, graMpos para o cabelo,
PRORROGACb)
carteiras: ;caixas, chicoten de , couro. para maquilagem, lança-perfumes. locarneiros, canas . para ' áb,ins'' e • para ções, líquidos dentifrícios, ara pasta. era
liVrOs: ..;einhalaieris • Ide co iró eto)oN. getéla de 1 Petleo",' peifprnacia: lápis,1
m Mn pé II
g Up rn'la ; de" :couid. ‘pai'aav..toinõveís. salão em <reme.
Xtuarrikbea" paia Poria "filicci;;malas. 1184.x para ondulação. permanente,
•
dialetas! leiOtà-ii';;Sras'»-gorti::Cs.1 por. lixas parRe, tirs§a.* !acme. óleos para o
caaaii classe, 1 ).. g .
Wlins..!sacos cabelo, pasta e _pós para dentes, perfd:
,y), UI"
para Vfalelite sdagã. solas e solados. enes, petrWpára uso de toucador. Absorventes. 'acetona, ácidas aretatoti
pastas
e
pó
para as unhas, pon-pons agentes clulmicos para o tratamento
tirantes para arreios, valises
nJ
I

$ AFARI-SERTÕES

•
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°lotação de fibras, tecidos, couros e nelas elétricas, pilhas, plugs. resiste!). anti-oxidantes, antl-corroeivos, anti- d'eTermos ns. 587.111 e 587.112. de
18 -4 -63
lulose; 'água raz, álcool, albumina para diluir tintas. prussiatos; reativos, tergentes, azotatos, água acidulada para
•
adirias, alumen, alvaiade alvejantes in. removedores. reveladores; sabão neuto, acumuladores, água oxigenada ara fins Plastking Inchisría de Artefatos de
Wats, alumínio em pó. amoníaco sais, silicilatos, secantes, sens.bilizantes. industriais, amnia; banhos ara galvaniPlásticos e Couro Ltda.
nti-incrustantes, anti-oxidantes, anti- sillcatos, soda cáustica, soluções guiai]. zação, benzina, banzai, betumes, bicarGuanabara rrosisros. anti-detonantes. azotatos cas de uso industrial, solventes, sulfa- bonato de sódio, de otássio; cal virgem,
gua • ácidulada para acuam/adores tos; antas em pó, liquidas, sólidas ou carvões, carbonatos, catalizadores, celufigua oxigenada . para, fias industriais, pastosas para madeira, ferro, paredes, lose, chapas fotográficas, composições
amónia; banhos para galvanização, beta- construções, dasoraçóes, couroa tecidos, estintoras de Incêndios, cloro, corrosiIs Sódio. de potássio; cal virgem, carvões. fibras celulose, barcos e veiculo& talco vos, cromatos, corantes, creosotos; des- *O)
Industrial, thiner, vernizes; zarcão.
carbonatos, estalizadores, celulose, chacorantes; desincrustantes, dissolventes:
• Pes fotográficas. composições estintorei
emulsões fotográficas, enxofre, éter, esindústria Brasileira
Termo n.° 587.104, de 18-4-1963
de incêndio cloro, corrosivos. cromatos.
maltes, estearatos; fenol, filmes sensibiFirminech Et Cie .
Corantes, creosotos; descorantes. desta.
lizados para fotografias, fixadores, fisiiSuiça
enistantes. dissolventes; emulsões foto.
dos para freios, formol, fos‘atos indusClasse 28
'gráficas. enxotre. éter, esmalta, esteatriais, fluoretos, fundentes para solda; Bolsas, carteiras, porta-notas, portas
tatos; (enol, filmes sensibilizantes para
PRORROGACÃO
galvanizadores, gelatina para fotografias níquel, pulseiras, chaveiros, protetores
fotografias, fixadores, fluidos para
e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidro- para documentos, cintos, suspensórios,
freios, formal. fosfatas industriais, fóssulfitos; impermeabilizantes, ioduretoa; porta-óculos, todos de matéria plástica
foros industr,ais, fluoretos, fundantes
lacas; massas para pintura, magnésio,
Classe 35
para solda; gaivanizadores, gelaana para
mercúrio; nitratos, neutralizadores, ni- Couros e peles prearadas ou não, cafotografias e pinturas, giz, glicerina; hitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos pa- murças, cromos, vaquetas, pelicas e ats
•dratos. hidrosulfitos; magnésio, mercú,
'
Classe 1
tal.. nitratos, neutralizadores. nitrocelus Para distinguir: Absorventes, acetona, ra pintura; óleo de linhaça; produtos tefatos dos mesmos; Almofadas de co'tose óxidos, oxidantes, óleos para pio. ácidos, acatamento e coloração de -fi- químicos para impressão, otassa indus- ros, arreios, bolsas, carteiras. caixas.
tara, óleo de linhaça; produtos quimi, bras, tecidos, couros e celulose; água trial, papeis emulsionáveis, para a foto- chicotes de couro, carneiras, capas para
-tos . para impressão, potassa industrial raz, alcool, albumina, anilinas, alumen, grafia. papeis de turnesol, papeis bebo- álbuns e para livros, embalagem de
papéis emulsionáveis, para a fotografia, alvaiade, alvejantes 'industriais, alumí- gráficos e reliocopista, películas seus'. couro, estofos, guarnições de l couro
veia, papeis para fotografias e análises para automóveis, guarnições para poes
papéis de turnesoi. papéis beliográficos
nio em pó, amoniaco, anti-incrustantes,
• heliocopista. peliculas sensíveis, pa. anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- de- de laboratórios, pigmentos, potassa, pós ta-blocos, malas, maletas, porta-notas.
péis para fotografias -e análises de labometálicos para a composição de tintas, porta chaves, porta-niquela, pastas, r4ratório, pigmentos, potassa, pós metá- tergentes, azotatos, água acidulada para preparações para fotografias, produtos deis, selins, sacos para viagem,. sacias
acumuladores,
água
oxigenada
ara
fins
licos para a composição de 'tintai, prepara niquelar, pratear e cromar, produ- Ias, saltos, sobe e solados, tirantes para
• - parações para fotografias, produtos para industriais, aninha; banhos ara galvani- tos para diluir tintas, prussito; reativos,
arreios e valises
zação,
benzina,
benzo!,
betumes,
bicar-niquelar. pratear e cromar, produtos
removedores, reveladores; sabão neutro
bonato
de
sódio,
de
otássio;
cal
virgem,
Termo irk9 587,113, de 18-4-63
- para diluir tintas, prussiatos; reativo&
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
Móveis Xangá Ltda.
removedores. reveladores; sabão neuto,' carvões, carbonatos, catalizadores, celu- silicatos, soda caustica, soluções quimi•
Guanabara
Sais, silicilatos, secantes, sensibilizantes lose, chapas fotográficas, composições cas de uso industrial, solvente', sulfasilicatos, soda cáustica. soluções quimi. estintoras de incêndios, cloro, corrosi- tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
. tas de uso industriaL solventes. sulfa- vos, cromatos, corantes, creosotos; des- pastosa para madeira, ferro, paredes,
tos; antas em pó, liquidas, sólidas ou corantes; - desincrustantes, dissolventes; construções, decorações, couros, tecidos,
MÓVEIS XANGA LIDA
pastosas para madeira, ferro, paredes, emulsões fotográficas, enxofre, éter, es5, celulose, barcos e veículos, talconstruções, decorações. couros. tecidos, maltes, estearatos; fenol, filmes sensibi- fibraco industrial, thiner vernizes; zarca() Classe 40
libras . celulose, barcos e veiculas, talco lizados para fotografias, fixadores, fluide 18-143
Titulo de estabelecimento
thiner, vernizes; zarcão
dot para freios, formol, fos 4atos indusTêm° 587,l06,
n9
Anita TOrOk
triais, fluoretos, fundeates para solda
Terra° n° 537.114, de 18-4-63
Termo h.* 537.103, de 18-4-1963
Guanabara
galvanizadores, gelatina_para fotografia!
Promoplan — Empreendimentos e
Firminech Et Cie
e pintura,- giz, glicerina; hidrafris, hidro
Comércio Ltda.
Suiça
sul fitos; impermeabilizantes, iodara tos
.Sào Paul-)
lacas; massas para pintura, magnésio.
PRORROGAÇÃO
mercúrio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos pa- • •• FESTIVAL 00
ra pintura, óleo de linhaça; produtos
Indústria Bratnielra
,ARMANTHEME químicos
para impressão otassa indusClasse I
cria papeis emulsionáveis, para a fotoClasse I
IV .GENTENÁRIO
- grafia, papeis de turnesol, papeis hel.ca Produto químico para ser usado 'na
Indústria
textli
gráficos
e
reliocopista,
películas
sensíbsorventes,• acetona, ácidc,a acetatos,
agentes quimicos para o tratamento e veis, papeis "para fotografias e anális .s
Tê naus as'. 587.107 e 587.108. de
Classes: 32 e 33
coloração de fibras, tecidos, couros e de laboratórios, pigmentos, potassa, pós
18-4-63
metálicos
para
a
composição
de
tintas,
Insígnia
celulose; 'água raz. álcool, albumina,
Anita Torok
an,linas, aiumen. alvaiade, alvelantes in preparações para fotografias, produtos
Guanabara
'Perra°
n°
587.115;
de 38-4-63
dustriais, alumínio em pó. amonlaco. para niquelar, pratear e cromar, produ.
Promoplan — Empreendimentos e
anti ncrusta n tes. anti-oxidantes, anti- tos para diluir tintas, prussito; reativos
Comércio Ltda.
corrosivos. anti-detonantei, azotatos, removedores, reveladores; sabão neutro.
São Paulo
água acidulada • para acumuladores. sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
água oxigenada para fins industriais, silicatos, soda caustica, soluções químiamónia; banhos para galvanização. ben- cas de uso kadustrial. solventas, sulfaIndústria Brasileira
zinas, benzoi betumes. bicaroonaro de tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
sódio, de potássio; cal virgem, carvões, pastosa pára madeira, ferro,paredes,
RAIAM DO
• Classe 1
carbonatos, estalizadores, celulose, cha- construções, decorações, couros- , tecidos, Produto guimico para ser usado tia
pas fotográficas, composições estintoita fibras, celulose, barcos e veículos, talIndústria textd
corantes, creosotos; descorantes, desin- co industrial, thiner; • vernizes; zarcão
IV CENTENÁRIO
Classe 23
, crustantes. dissolventes; emulsões foto,
Tecidos
Termo n.° 587.105, de 18-4-1963
gráficas, enxofre, éter, esmaltes, estea...,•nnn•••
Classes: 32 e 33
Firminech Et Cie.
ratos; fenol, filmes sensibilizantes para,
Termos as. 587.109 e 587.1/0, de
fotografias, fixadores, fluidos
Suíça
.
Insígnia
18-4-63
freios, formal, fosfato! industriais, (45sAnita
Torols
foros, industriais, fluoretos. fundantes
Termo n° 537.116, de 18-443
Guanabara
--para solda; galvanizadores. gelatina para
Promoplan — Empreendimentos e
PRORROGACiid,
fotografias e pinturas, giz, glicerina; hiComércio Ltda.
São Paulo
dratas. hidrosulfitos; magnésio, aterei, rio; nitratos, neutralizadores, altrocelulose, óxidos. oxidantes, óleos para piá.
tura óleo de linhaça; produtos quinaiOLIMPiADA
cos para impressão, potassa industrial.
Classe 1
Indústria Brasiletra
papéis emulsionásseis, para a fotografia,
papéis de turnesol, aapéis heliogrificos Para distinguir. .Absorventes, acetona,
OPERÁRIA.
Classe 1 heliocopista, películas sensíveis, pa- ácidos, acetaMento e coloração de fipis, para fotoorafias e análises de labo- bras, tecidos,- couros . e celulose; água Produto químico para ser usado na
Indústria , tes.& . •
ticos, para a composição de tintas.' pse. raz, alcool, albushina, anilham, alumes',
Orações para fotografias, piodtitos pari alvaiade,' alvelantes industriais, elumis
Classes: 32 e 33
Classe 0243
•
autishscrústantesS
eta pds aniceslacos-'
niquelar, pratear e ' aramais pessátlail apto ss,
lasignia
T
?i
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2'
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Termo a° 587.117. de 13-4-63
Promoplan — Empreendimentos e
Comarcio Ltda.
São Paulo

¡

CONCURSO 001
CONTO ESPORTIVO,

Classe 32
Almanaques. anuários álbuns lu pres.
tos. cartazes. catáloaca. +ornais nacionais e estrangeiros. publicações mearesIas revistas. Propaaanda em radio.
tclavisào, ¡ornais. programas radiatõna
tos: peças teatrais e anematograticas
e revistas
Taamo n • 537.118, de 18-4-63
Promop'an --- _Empreendimentos e
Conzarclo Ltda.
São Paulo

JAM SESSION

-

:.sse 32
Almanaques,. anuri:ios. álbuns irap-essoa, ca:tazes. catalogas. jornais nado
nas e estraagei;oà. publicaçaas impressas. revistas. Propr.ganda em radio.
televiaão, jo:nais, prcgramas ratiituenicos, peças, teatrais e ciazinatcgráliaas
R revistas irup:essas

- Te:mo n9 587.119. de 18-4-63
Promaplan — Einpreeadimentos e
Comérc.° Ltda.
São Paulo

OPERÁRIO

• MINEIRO
Classes: 32 e 33
Ias1gaia

Temo n• 537.120, f.e 18-a-63
Enay-eraidinientos e
Promoplan
Comercio Ltda.
S:o Primo

rPENTATIV
'BANDEIRANTE
•

Classes: 32 e 33
Insígnia

Termo n° 537.121, de 18-4-63
Canal — Comércio e Im portação de
Materiais Para Construção Lula.
São Paulo

CIMAI
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
• Para distinguir? — Os seguintes- materiais para construçõem e decoraçaes
Produtos de base imanta., material
Isolante • cantra frio e calor .
' e-adutoe pára tornar ImPenneatalizantes
• as atariutasszs de cimenta. e cal hidranlica. tubos para concreto." arrola, areia
1pedreguiho, gesso: estuque chaPas
' (antes. placas para pavimentaçao
•lhas. estacas, cal telas de metas pealo
crinstriereies... posta de . concreto. cima

peça* PénamfataiWï& cimento ou
tetoá s PaVedes, lamelas de

gesso para

aparélhos *cromográficos, apare/hos'•Clej
Termo n° 587.128, de 18-4-63
ra: para portas vigamentos e caititus. Instituto Quicmco edInpinas S. A. barbear elétrtcos, aparélhos registriaó.
São Paulo
res e medidores • de 'distam-ias, apara
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
Mana para 'Purificas água; aparélhás11dé
¡anelas. batentes, colunas. balaustres
sinas lampejantes; aparahos regulado.:
.1adnlbas„ azulejos, mosaicos. maruluas
res de gás, aParélhos dd .ga/VanopIdstin,
forros, lambris, imos portas. portões.
tegráficos, aparêlhos' automáticos liárá
grades, esquadrias, calhas, tubos de
acender e regular gás, aparelhos paia
-ventlasão. luyas de 'unção Chapas
separar café, aparélh-os para tquec4r
para coberruras, corrimão, estruturas
edifícios, aparélnos para experimentar
metálicas, grades ou telas de arame
dínamos. aparelhos. para destruir
para "urros ou armações para
a* parélhos náuticos científiccs, ap4construções
relhos de ótica, aparêlhos pulverizadoTérmo n' 587.122, de 18-4-63
res, aparefros para aquecimento .de
Sabões e Derivados
Química Brado
água, aparélhos geradores eletroquilialLtda.
cos, aparelhos p.a:a recepção, reprods.
Sao eatdo'
ção de som e samicos, aparélhoz autca
Classes: 1, 2, 3, 4, 46 e 45
ciáticos eléétricos de passar. aparelho'
Insígnia de comércio
para espremer trutas e legumes, apare,
lhos de alta tensa°, aparallios de, prO,
Te:mo n° 587.129, de 18-4-63
Instituto Quan CG • Campinas '5, A. teção contra acidente de opzrár,ios,
aparélhos afiado:es cl eferramentas&
São Paulo
aparélhos distribuidores de sabão e. de
SVNTeil,ZVO
desincrustantes para instalações sana*.
rias, aparélhos esterilizadores, aparelhos
r INDUSTRIA BRASILEIRA.'
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparélhos gaaelr
Classes: 1, 2. 3, 4, 46 e 4/1.
ficadores, apaialhos de analises, apapla
; Classe 46
Titulo
Arai& alvejantes, anil, agaa da lava..
lhos ozonizadorea, • aparalaos pasteuria
deitas água sanitária, cera para assoa.
zaclores., aiSarelhos regulado:as e estabiTermo n9 587.130, de 18-4-63
Moa, detergentes, esna!as cl cru. tós- Instituto Quan co Campinas S. A. lizadores da pressao 'e do Iluso de gaIrtus, lixivia. Ias. lai; d n. pomases e liquic:os. aparè:bos para salVa.
São Paulo
das pare calçados, palha aa aao trenunto e para sinalização, aparêtros
patada. para pol,r e 'impar rndei:is
para escafandristas, aparé:hos 'para limriysTr-ruion
QplArreo
aidros, metis e ',nicas, 03 .. .7S para a)
par vidros. aparêlhas para combater
la e para ampesa, .4-105 c
c Alvtl. ny As s. IL.
formigas e ouams pragas, aparafflos au.
niaterial. :abra' ar...acta/arca Ida na hmtornaticos aciganados pelà introdução de
Nome comercial
ntaal de metais e oba-eus sahaee em
molas, aparelhos para picar, cortar ou
atrai sabas i pn. em flue a. sarona.
reduzir can:estivais aparalhos ezpargia
Te.rno
n°
587.131.
de
18-4-63
caos. velas e velas a- pata
do:es, aparalhos e insiaumentos de cálNagamo:1 F!" Cia. Lula.
estearina
culo, aparelhos para obzervaçõzs sista&
São Paulo
cas, aparelhos tasmastztos, aparélhos
nano n° 537.123, de 18-4-63
para nataçao, aritoaôniecos, aspirado.
. João Caztaldi Dei Ruccillo
res de p& aèránietros, acendedores eléSão Paulo,
tricos, alto-talantes, aroliticadores elétricos, amassadeiras, antenas, hz:teclai&
- .FRCGRESSO .1TAL0-13RAS 1 L1ANO.
amplificadoies elétricas., "assadeiras,
INDÚSTRIA BRASILEIRA antcnas,
batedeiras. ba'anaa comum e
e'éirica, tara:narras bateriaa ue 'actua 4..
Classe 3
ia:Lute, binóculas t; ai. -.abalas, 4c54
Uca produto farmacêutico sedativo e binas tio
indução. nceto p,rri l'ns curam
Classe 32
analgésico
b:Yees de cana aahas elétricas,
Uma publicação impressa
.rt;t;i5a, medidoras r
t õssolas, aaTermo n' 587.132, de 18-4.3
Termo n9 587.124, de 18-4-63
Cia, Fannaceut:ca 0:ganon do Brasil t2rias eietticas, ti :la, aia'r caixas de
Hilda Delfino Hararann, Morvar Saade
dea-- ara carnara! •r, hailiCaS C tntagg
S. A.
e João C.astaldi Dei Ruccillo
gráficas, cafpa1nhas elétricas, ahassis de
São Paulo
.
São Paulo
rádios, chaves elétricas. ctu•matógratos,
cronógrafos. cronômetros cranbustores
de gás, cidômetros, cristals de rádio,
L .L,A,
condensadores, cortadeiras para totograa
Las, chaves de alavancas. :Naves autaa
máticas, capacitores de bloo.eto, caps.t
Classe 32
itores eletroliticos, rus. discos
• Uma revista
Indústria Brasileirà para
teletones, discos gravados, dial;
despertadotes, enceradeiras vétricas, eia
Termo n° 587.125, de 18 -4 -63
ganho de assar carne. espalhoa óticos,
Farmácia Praia Grande Ltda.
Classe 1
esticadores de luvas, espe l hoa de p'ása
São Paulo
Um asolução química (preparação
ticos para eletricidade. esta-ilizadores,
analítica para determinar testes de
xtintores de incêndio. ferros elétricos de
gravidez)
,PR
_AIA ORANDO
soldar, filtros e aparelhos Filtrantes, fil.
tros para óleo, filmes faaaaos, fogões,
Tmio n3 -587.133, de 18 -4 -63
fogareiros, tusiveis, faróis acessóa
sw
Grundig Werke Glm.b.H.
Classe 3
rios ue veículos para sinaliziNão e para
Alemanha
iltuninaçao em geral, filmes revelados:
Artigos da classe
fôrmas elétricas, fervedores frigorifico!
Termo n* 587.126. de 184-63
fotômetraa. flua elétricos. ftbtos de;
Comercial de Automóveis Santa Fé
terferént Is., tanógrafos, gara las thxnleas,
S. A.
geladeiras, globos para famandat. globos
São Paulo
para hnternas, glabos te:Narres pari
ensino, gravadores, holofote* ineubadoa
SANTAtFC
res, indicadores de;. vácuo, Instrumentos
•
Classe 8
de alarme. interruptores. ,arapekkia
INDUSTRIA,DRASILEIRA Abaixa luzes d elampião, abalours. candescentes, lampadaa caem as,a tenaes,
acumuladores. actinõmetros, amperóme- liguidificadores,, maçaricos cera solaar,
caldear e cortar, máquinas de lazer,
tros, amortecydores ode . rádio e treanAn- café,
nrostradores,, pura rad,et . ssiornhoa
cia,, :aneniónietros. :aparelhos
de café, transformat'orés tona4tras, tal.
aparélhOs paia, ilunaknação,
pés para , fotografias...valva:as; para rát,
siva pe. considerados;:açasairios 4de veir dios, válvulas
dei descarga.' , valvnlas de
Cfasse,•21,
paraa ari4clart t tneeáni:- ae..ciaçãça vacutanetrosa
&
cos, apardab s aquécedores e medidora'. ; válvulas de vácuo aiiaa{ elétricas,
Artigos da -lasso
—
e ventiladores
metal, macieiras para construções. solei-
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Termo
587.134, de 18-4-61
Standard Electrica SI A.
Guanabara;

DI,R10 OFICIAL (Seção III)
Termo n.°' 587.140, de 18-4-1963
Merck ti Co., 'na'.
Estados Uniaos da aamériCà-

.

Julho de 1963

Têrmo n.° 587.144, de 18-4-1963
Sun Ileaters Limited
Israel

ntOUROPHON
Classe is
Classe 3
Receptores de ralo e televisão con- Preparad °medicinal para uso como um
jugados ou não com "troca-discos; apaAnt-helminticp
relhos elétricos de gravação e reproClasse 8
dução de som; a-oca-cascos; alto-laianTêrmo n.0 587.141, de 18-4-1963
Aquecedores de água, particuiarnaente
tas; enicrolones; contrõle remoto e transAmarican Metal Climax Inc.
aquecedores solares, alambiques solares,
formadores (indústria 'O comércio)
Estados Unidos da América
acessórios e parles dos referidos
----aparêlhos
Termo n'' 587.135, de 18-4-63
Raval Artes Gráficas Ltda.
Têrmo n.° 587.145, de 18-4-1963
Guanabara
Smith Kline 6 French Laboratories
Estados Unidos da América

AMPHOS

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas inaústrias, cofre fosforizado isento de oxigênio, hugoles, barras, blocos e out.as formai'
fundidas apropriadas
Classe 35
Papel e seus arteMbos
'nano n° 587.136, de 18-4-63 Raval Artes Gráficas Ltda.
Guanabara

Têrmo n.' 587.142, de 18-1-1963
American Metal Clímax Inc.
Estados Unidos da América

AMCROM

PAPAL ARTIS
.6ROICA3 LTDA.

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias, ligas de cobre e cromo sob forma
fundida ou batida

Nome comercial

'numa n.° 587.143, de 184-1963
Yardley & Co.. Limited
Inglaterra

Tétano n° 587.137, de 18-4-63
Silvio Machado t Qa Ltda.
Minas Gerais

OthearMck

CLEAN SWEEP

VONTROL
Classe 3.
Antieméticos
Termo n.° 587.146, de 18-4-1963'
(Prorrogação)
William Pearson Lindted
Inglaterra

MEDO?

Tèrmo- n.° 587.152, de 18 4-1963
Paul oLafayette Rodrigues Pereira
São Paulo

CRIMINOLOGIA
E POLÍCIA
ClaiSe 32
Para distinguir: Albuns, Jornais, puhacações em geral, programas radiofónla
cos ,programas televisionados, peças teatrais e cinematográficas, revistas
Termo n.° 587.153, de 19-4-63
Filotex — Comércio e Representaç es
Lida

Tèrmo n.o 587.147, de 18-4-1963
Falcon Lock Co. Ltd.
Canadá

.kchietria preulleirG

FALCON
. Classe 11
Fechaduras e chaves e ferragens para
fechaduras

0

HOLLYWOOD
MUNIR MB

•••n••••

Classe 33
Titulo

Nome Comercial

FILOTEX

A

ner

UNIX - SOCIEDADE
DE ENGENHARIA ITDA‘

Classe 3
Um produto farmacêutico'

Classe 48
Têrm a.° 587.148, de 18-4-1963
Para distinguir artiaos de toucador e
Max Arnsler
Classe 36
perfumarias em gerai: Almiscar, água
Suiça
de.beleza, água facial, água de lavanda.
Frase de Nopagand-a
água de colônia, arminhut água de
Termo n° 587.138, de 18-4-63
quina, água de rosas, água de alfazecompanhia Auxiliadora de Empreendi- mas. amónia perfumada líquida. eca pó,
mentos Comerclaas e Industriais
em pedras, para banho, billhantlnas,
- Guanabara
bandolinas, batons, coanétiaos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodesa
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
Classe 49
.'
lentilhas, em trociscos e em pílulas, Blocos de brinquedo para construção:
cremes para barbear, cremes dental,
Têm) n.° 587.149, de 18-4-1963
depilatórios, desodorantes, cbssolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
Radio Corporation Of America
creme para limpeza da pele, e para base
Estados Unidos da América
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
esciávas para dentes. cabalo, roupas.
anjos e unhas, fixadores para o cabelo.
DYN GR 0 17 13
pestànas, 'ditos e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Classe S
••••
de toucad,or, grampos para o cabelo,
Discos atra 4onSgrafos
para maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
Têm° n.° 587.150, de 18-4-1963
geléia de petróleo perfumada. lápis, Qa. Internacional de Discos e Filmes
Classe 33
sabão em creme. em- elixir e em pó.
• Insígnia
- Guanabara
líquidos Para ondulação, permanente,
Têrmo n.° 587.139, de 1& -1963
lixas para unhas, laquê, óleos para o
Companhia Auxiliar de Empreendi- cabelo, pasta e pós para ' lentes. perfu.menfos Comerciais e Industriais
..
mes. petróleo para uso de toucador,
Guanabara
pastas e pó para .as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes.
! pomadas perfumadas para o embelezaClasse 33
mento da cutis, ponpons. pó *de
arroz
Título
_ —
_

TEMTUDO SUPER
CENTRO DE 'COMPRAS

Térmo a.° 587.151, de 18-4-1963
Edifix -- Sociedade de Engenharia
Limitada
São Paulo

PREÇO DO NÚMERO DE EIOJE: Cr$ 4,00

Classe 23
Tecidos em geral
Têrmo n.° 587.154, de 19-4-63
Instituto Químico Veterinário S. A.
Rio Grande do Sul

Classe 2
Substâncias e reparações qúimicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitâtios.
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas e ina2tS (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidets,
cresol, creosotalina, creosoto, desodoa
rante, desinfetantes, defumadores, exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
ánimals, enxertos, farinhas de duos,
fertilizantes, fosfatos, sarmicidas, funda
ganias, fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas, microbialdas, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantas, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e vetediários, raticidas, remédios para fina
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadlahas

