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QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 1963

DEPARTAMENTO NACiONAL
REVISTA DA FDROPRI151-JADE
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 4 le julho de 1963
INDUSTRIAL
•
Afta da 3423 reunião da C.C•A. P.,
Rápido, União S.A. — Transportes olve — de Uno Usina Nova America
insti(u:da Pela Portar,a número 52
e Comércio — Recorrendo do des- de Produtos Quimicos S.A. — O Sede 24 de junho de 1954.
pacho que deferiu o termo n° 280.495, nhor . Ministro exarou o seguinte desAos doze dias do mês de junho de marca União — Ereprèsa União de pacho:
1963, as quatorze horas, no Gabinete Transportes Rodoviaros Lanitada.
Conheço do recurso, nos termos do
do Diretor da Divisao de Marcas, Conheço e . nego provimento ao rereuniu-se a Com:ssão de Classificação curso, nos termos do pa agrato único parágrafo único, do artigo 50, da Lei
de A-rgos e Produtos, sob a presidên- do artigo 50, da Lei n.° 4.048, dej n9 4.048, de 29 de dezembro de 1961.
cia do Senhor Roberto Vetter. '— 29 de dezembro de 1961. com funda-j Nego provimento por que entendo, de
Aberta a sessão foi lida e aprovada a rneuto da informação, constante do 1 acôrdo com pareceres técnicos, que os
Ata da sessão anterior. -- A seguir i parecer de fls. 34, sôbre a anteriort- : elementos comuns das duas marôas não
passou-se a conferémaa dos Verbetes dade em favor da requerente, do uso constituem privilégio exclusivo de nereferentes a letra "C", de- 'Cotraça" da palavra União,. na atividade a que nham registro e que o elemento de ha(metal blindado). (filha n.° 3.1801 à BC dedica a recorrente. -- Em 14 . ie tasiaa o nome — Unassolve — é suf i"Cavos de metal para lâmpadas" (fi- I maio de 1963. — Ass, ) Antún,u Ba'' 1- ciente para caracterizar a marca
cha n.° 3.235) . Ficou 'em suse evi- Ministro. dà Ladeada oe Co.. tar confusã com a da -recorrente.
bino
p-nso o Verbete "Cristão de natação", cnércio.
Era 14 de maio de 1963 -- Antonio
dependendo do tèrtno n. Q 331.409. —
Matriz S.A. Industrio e Comercio
Dada ao adiantado da hora e não ha- - Peps Odent Limited e The W. E. Balbino, Min'stro da Indústria e Covendo processo em , pauta o Senhor Basun Company — Recorrendo do 1 mércio.
Presiaente deu por enzerrada a sessao, despacho que deferiu o Cano númeLaboratórios Leite de Rosas S.A.
marcando -a próxima para o dià 19 ro 330.516, de Albert Gltinsberg
riu o termo 377.369 — marca: Pó
de junho de 1963, lavando, eu, Do- GiuSeppe Ghásberg e David Reinas- — Recorrendo do despacho que: Delemingos Angelo de Quadros Sá, Secre- precher. -- O Senhor Ministro exarou Compacto Quatro Rosas — La-Rochel
tário da Comissão, esta Ata oue vai o seguinte despache:: Conheço dos — do requerente: Bozzano S.A. Copor todos os presentes assinada. ..- recursos de fls. 13, 15 e 18, nos ter- marcial, Industrial e Importadora.
Ass. ) Roberto Vette?, — Eunice I mos do parágrafo único, do artigo 50,
O Sr. Ministro Exarou o seguinte
Canil:da Muno: Pinto — 01;uia Mar-i da Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro
mr:'s dos Santos — Ne!ly Venoso dos de 1961. — Quarto ao primeiro nego despacho:
Santos,
Nos termos do Parágrafo único, do
provimento, por entender aue não
ocorre, no caso, a invocada culidéncia. art. 50, da Lei n 9 4.048, de 29 de deDect.sões do Senhor AI:12er°
Ao ...segundo, também, recuso provi- zembro de 1961. Conheço do recurso,
cadas por terem saido com -incorreçães mento, a vista da diversidade doa pro- a fim de confirmar o despaelho recorriI
Perrotts Limited — Recorrendo do dutos. Tatrrazt :flectir° o terceiro re- d o,acolhendo os pareceres dos rgãos
despacho que indeferiu o termo núme- curso, uma vez que não foi provada técnicos, na sentido de reconsiderar
anterioridade ategada. — Mantenho, 1 que o elemento verbal Rosas, é comum
ro 233.799, marca "P". O Senhor aportanto,
o despacno recorrido. .- Em na indústria de artigos de toucador e
Ministro exarou o seguinte despacho:
Conhsço e dett provimento ao re'zurso. 14 de maio de 190a. — As.) Anta- que não ocorre, no caso, colidêncla
Ministro da Indústria capaz de induzir o consumido: em erro.
noa tsrreps 'tio parágrafo único do tilo Balbinu
artigo 50:
n.0 4 048, de 29 de e Comércio.
Em 14 de maio de 1963. — Antonio
Vibrasil S.A, — Comércio e Bene- Balbinol, Ministro da Indústria e Codezembacatia- 4R61, a fim de reformar
o despaelio'a reeo-rido, de acôrdo com ficiamento de Vidros — Recorrendo mércio.
O Item corais vo do parecer de fls. do despacho que: Deferiu o termo . núLaboratórios N'trafarm S.A. '—
n.° 29. à- EM :14 de maio de 1963 mero 353.663 — marca: VidroSul —
Ass. ) Ant4nio Balhino
Ministro do requerente: Cia. Nacional de Vi- Recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 517.943 — marca: Usafarma
da Indústria Á Comércio.
clrose Molduras.
Lojas Garbo' Rias S.A. — ReO Sr. Ministro exarou o seguinte — dos Laboratórios Farmaceuticos Vicente Amato safarrna S.A..
coraendo* do despediu que deferiu o despacho:
tantas, n.° 245689, marca Garbo -O Sr. Ministro exarou o seguinte
Conheço do recurso, nos termos do
De Indústria ade Móveis de Vinte parágrafo única°, artigo 50 da Lei nú- despaôhco:
Acolchoados Velerite Ltda, O Se- mero 4.048, de 29 de dezembro de
Conheço do recurso, nos termos do
nhor Min:stro exarou a seguinte des. 1961, negando-lhe 'provimento, par conpacho: Conheço e nego provimento siderar que não ocorre, entre as mar- parágrafo único, do art. 50, da Lei
ao recurso, nos tèrmos do parágrafo cas Vidrosul e Vidbaosil, solidencia n9 4.048, de 29 de dezembro de 1961a
Acolhendo os pareceres técnicos, nego
único do artigo 50, da Lei n.° -4.048,1
êrro provimento ao recurso, por entender
de 1961. concordando com o parecer I capaz de induzir o consumidor ernAnto—
que não ocorre, no caso, colidência catécnico, no snetiao de que a diversi- — - Em 14 dé maio de 1963.Indústria
e paz de laduzar o consumidor em ê-ro.
dade dos artigos afasta' o vasco dá nio Balbino, Ministro da
rolidancla Invocada peai recosrente. — Comércio.
Em 14 de maio de 1963. — Antonio
R'o de janeiro, 14 de maio de 1963. I Riedel de Háen A.G. — No pedido
Balbino, Ministro da Indústria e Code
reconsideração
do
despacho
que
de— Ass.) António Ba.lb1no -- Ministro'
feriu o termo 360.650$ marca: Unass- mercio.
da Indústria e Comércio,.

Livio Lima G Cia. — Recorrendo
do despachco que indeferiu o termo
209.972 — titulo: Armazens Nova
Aurora.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Admiti: o recurso como tempestivo
ôonforme se verifica de fls. 109 a decisão foi "reproduzida por ter szado"
com incorreções. Entendo. pois, (PA
o prazo de recurso se reabriu a 18 de
junho de 1958 — data da segunda publicação. No mérito. doulhe provimen.
to na forma do parecer do Dr. Consultor jurídico.
Em 15 de 'unho de 1963. — Mauro
Sal/es, Ministro da Indústria e Comércio.
Divisão de Privilégio de
Invenção
EXPEDIENTE

no DIRETO

De 4 do julho do 1903
Notificação:
•
Uma 'vez decorrido o prazo de
recluso previsto polo art.14
Lei ia° 4.048 de 29-12-61 o mais
10 dias piara eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixa
mencionados a comparecer a , ésto
Departamento a fim, de efetuarem
O p agamento da taxa final eoneer.
nente.s a expedição das respectivos
certificados dentro do prazo de 60
dias na forma do parágrafo único
do ar!. 135 do Código da-. Propriedade Industrial.
Modelo de utilidade deferidof
No 1 12,824 —a.aperfoiçoamentO
em to a ou n el o en fÇ — 11 et! ti Pronta
— Janyr da Rosa Garcia. em face
do laudo técluco.
Exigências:
-São Paulo Al p arg atas S. A. -~
Opoente do têrmn 111.070 — Privilégio de invenção — Cumpra a
exigência..
N.o 105.081 — Tadeusz Pio-.
trowski — Cumpra a exigência.
N.o 100.575 — António Ribeiro
dos Reis — Complete a selagem na
petição.
N. o 108.385 — Dunlop • Rubber
Company Limitad — Cumpra ai
exigência.
N.0 109.009 — Armstrong Cork
Com p any — Cumpra a exigência.
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- As Repartições Públicas
deveção remeter o 'expedien.:destinado à publicação nos
DEPART,MENTO DE IMPRE.\:SA PACIONÁL
jornais, diariamente. -até às
01RETOR GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO FEREIRA
quando deverão fazê-lo até ás
• • cmers no sraveco
saçao os enr p aex o
•
pusstecadbas
11,30 horas. •
MURILO
F.ERREIRA
ALVES
FLORIANO
GUIMARÃES
- As reclamações pertinen•
tes à matéria retribuída,: nos
DIÁRIO OFICIAL •
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por esdo•áo la publietdada do •apadleant• dee Ospeartalwant•
crito, à Seção de Redação, das
Naclon.4 da Proprendad* enotoberlat d• Mindoté..10
9 às 17,30 horas, no máximo
d• NAddstrl• • Comércio
até 72 horas após a salda dos
" In-presto nas oficiasse() Departamtnto de In.punaa NaCional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
UNCIONÁRIOS.
ressalvadas, por quem de di- .11 EPARTIOES E PAR TICULARES
reito, rasuras e emendas.
Capital c interior: .
Capital e Interior:
- • Exceinadas as para
.
Semestre
.
600,00-Semestre
.
Cd, 450,00
exterior, que serão sempre
Cr$ 1.200,00 Ano • • .. .
Anu
Cr
900.00
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior: se-do tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,601Ano
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parte superirt do enderêço " vôo continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os'assinanaviso prévio.
Para facilitar (las assinantes :de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação - com -antecedência
a verVicação do prazo' de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE,

C

EFE 0A

RECÃO

No. 140.428 e 110.429 - Mario
& Company - Cumpra a exigência. • Pierozzi - Cumpra a - exigência..
N. o 110.966 - Societe Amonyme
N. o 110.437 - Shell Ilesearch
André Citroen - Cumpra a exiLlinited - Cumpra a exigência.
gência.
. N.° 112.089 - Canadian
N.° 140.972 - Sandoz S. A. tries Limited - CumQra a exigênCumpra a exigência.
n
cia.
•
N. o 141.070 - Auto Union (3.
N. o 112.612 - Super Mold Cor
poration of California - Cumpra M. B. II. - Cumpra a exigência.
N.o 141.283 Telma Campos
a exigência.
Guimarães e Walter Again°. N.° 112.633 - Super Mold Cor- -Cumpram a exigência.
poration of California. - Cumpra
N. o 141.297 - Julio Delacosto
a exigência.
- Cumpra a exigência.
Ns. 128.920 e 128921 - Luis
N. o 141.814 - Maria Scheaker
rires Corrêa - Cumpra a ext. - Cumpra a exigêntia. .
gentia.
N.° 136.153 - Caetano Costanzo
N. o 133.359 - Indústria de IsoCumpra a exigência.
lantes Termicos Caloriscit S. A. N.° 139.576 - Leandro Augusto
Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 139.1 .53 -Pe Ito Tex CheN. o 139.984 - Indústria e Comin' Corporation - Cumpra a mércio de Plásticos e Cutelaria
exigência.
Stern. Ltda. _- Cumpra a exigênN o 139.379 - Francisco Naval'. cia.
Cumpra a exigência.
ro
N.° 140.537 - Onniêrcio e InN.° 139.605 - Johns Mauville dústria • Neva S. A. -. Cumpra a
Corporation - Cumpra a exigên- exigência.
cia.
N. o 111.201 - FundiôBrarjl
N° 139.609 - Oletta. Societa S. A. - Cumpra a exigência. •
Anomne - Cumpra aexigência.
N. o 139902 - Commonwealth .EX,PEDIEN7E DO :b1RETOR DA
Bcientific And Industrial Research 2_-DrinsAp DE PRIVILÉGIOS
INVENÇÂO
Organization - Cumpra a exigênN.° 109.456 -*L. E. Carpenter

•

•

•

•

,a

N.° 108.262 Aperfeiçoamentos em
•ou com relação a um processo para
entreligar partes de 'cerâmica por M210
de um metal bom condutor - Requerente - N. V. Philips' Gloeilampenfabrikene.
N.° 110.015 - Aperfeiçoamentos em
válvulas rotativas - Requerente Aktiebolaget Nordstrandsventilen.

N.° 117.804 - Aperfeiçoamentos
introduzidos em inotores de combustão - Requerente - Werner Ernst
Ferdinand Lurk.
• N.° 117.849 - Aperfeiçoamentos
relativos a máquinas escavade1ras hl;
dráulicas - requerente - M. E.
Weather • Rill Limited.
N.° 117.937 - Sistema de contrõle
incorporando um dispositivo de válvula, sensivel a vibrações - Requerente
- Vnrestinqhouie Ar Brake Company.
N.° 119.791 - Novo dispositivo
para faz. r crochet em máquinas de
costura, bordar e semelhantes - Re-.
quprPnic - Neli() Sequenza.
N.° 112.068 - Processo e Instalarão para conservação de cargas liquidas a bordo dos navios - requerente.
2•
- R e nè Casquet.
N.° 110.504 - Relé Comutador
elétrico com maqneto lamelar e para
grande número de comutações. em parcia.
.
por terem saído com - ticular disjuntor elétrico RectuerenN. o 139.990 - O. A. L. Salm' Republicados
. •
te - Siemens Schucker Tv;erke ,AkincorreNes
erga Aparecida Litrenta Saud
,
tiengescssellschaft.
.- Cumpra a exigência.
Privilégio, de inverfOo deferidos
•
N. o 140.042
Danco Sterile Te110.533 - DisPosição para
• lophone Corp - Cumpra a exi- • 1'6-mos: •
montagem rigida de elementos comugência.
tadores. em particular de elementos
N.° 95.960 - Sistemas automáticos Wmetálicos, em caixas isniantes - ReN o 140.014 - Buckman L.abe- de Telecomunicações - requerente querente - Sí mens, Schuckerfiverke
ratories Inc. -*Cumpra a exigén- Standard Electric S.A.
bia.
N.° 108.377 -- Processo de produ- Aletie-lisch>ft.
N.° 110.541 - .5 ..letor rotativo • para
N.o 140.370 - Aktieboilaget zir novos derivados Wridazinicos instalarõ-s de telecomunicarão, em
jtzt.ristads - Meakaniaka Werkstad K. Requerente
Sandoz S.A.
• particu lar ins-tala,ões telp fiinicas, com
)51. W. - Cumpra á exigência.
N.° 99559 - Aperte içoamentos .em
ac:ev."9,re-Ntn marmétioa
N.° 140.380 - Benito Merichi - acoplamentos flexíveis - R -ouerente disnosit'wo
4.1
4 44 1
-vantael.4• doCumpra a exigência.
- Blackstone And Company Limited. rrnte . n rnar_lun (1-) scleta,; Os
braços
-

1963

• - As .Repartições Públicas
cingir-se-,io às assinaturas
anuais renovadas até 28 Jde
fevereiro de cada ano o .' às
em qualquer época,
pelgs órgãos competentes.
-- A fim de possibilitar a remessa de va!ores acompanhados de (selai-cri:imitas quanto
à sua - aplicação,. solicitamos
usem os interessados • preferencialmente cheque ou vale
Postal, emitidos a favor • do
Tesoureiro do Departamento
de Imnrensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos -oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem -no alo .da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus- ao desconto indicado, deverá provar:
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exenijiar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
anio, e de Cr$ '2,00, por ano
decorrido.
r"

comutadores de linha - Requerente
- Siemens 6 Halsk Aktiengsellschaft.
N.° 110.548 - Esquema de ligação
para comandar os seletores em instalações telegráficas por me:o de sinais
telegráficos constituídos por combinações - Requereae - Siemens 8
Halsk Aktiengesellsdxaft.
N.° 111.087 - Original disposição
em antenas de rádios receptores de
veículos motorizados - Requerente Ron, Ivolela.
N° 115.481 - Aperfeicoamititos
em ou relativos a motor^s elétricos Reruere”t. - N. V. Philips' Cloellar---nrah-ielzpr,
N° 119.274 - Um aquecedor ou
trocador de calor tubular cilindrieo
para instala'riões de gaseificarão de
combuois2e1 nó ou óleo, tendo um
ventilador de fuligem com uma rremaikeira de htos de r novel - Requerente - Konners Onapanv. Inc.
N.0 ' 108_936
Processo de fazer
de ttP, de n,-tal
rcequererar
_
Tnhinn 0-)mnany.;
1,
N ° 108.936 - RAnccsfi
N.° 109.234 Dispositi vo para
04-- é Feitos de proiectio,por meio de
v4.-2-s e d'sootivios e ele tuna RA olletiva
- R .oneeente
' Frnest rIa.
N.° 110.746 - Sistema Elrtrantco
A. amolifiracán sina1 c e processo -Requerente - Zenith adio Corpora-

t'on'.
N° 11n.791 nerfetoamentoe

em ou relativos a eircniitoq estabilizadore' sla corrent. em dente de serra,
circulando numa bobina e da voltagem
nnls,rive re,n4ante
reouerente N. V. Ph1li.+Gloei1ampenfa1,rleken.
N° 111.612 - Processn para a
r4--ctn.ão d- 'fator - 1 Co - Stra,
American Cyanarire)
reouerente
.,,.m . r•-••,1Pfil,
N.° 11T.32 referentes a circuitos de multipleação

Quarte.-:e •a a 10
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• N.° 112.269 - Dyckerhnff WO-1 Ex - officio ae o despacho que manmann Kornmanditgesellschaft. - Cum- dou registrar a presente mxrn.. 1
para efeito de ,Indeferimento o
pra a exigência.
N.° 113.209 - Manoel da Silva e pedido."
•
.
••i
Sotre:a - cumpra a 'exigência.
Expediente da' Seção de Recuros
N.° 113.176 - Hiroshi Honda Rio 4 de julho de 1963.
Cumpra a exigéncia.
Recursos
•"
N.° 118.119 - Paulo de Barros
Vasconcellos - Cumpra a exitfncia
Martini 81- Rossi S. A. - recor-,
N.°113.278
Brush Crystal Com- rendo do despacho que: Deferiu o
pany. Ltda. - Cumpra a exigência. pedido de registro no nome comerN.° 113.296 - International Busi- cial - Grandes marcas internaness Machines Corporation - Cum- tionais S. A. Indústria e Comérpra a exigência.
cio de Bebidas - requerente N.°. 113.411 - K o lsey Hapes Co. Grandes Marcas Internacionais S.
- Cumpra a exigência.
A. Indústria e Comércio de BebiN.° 109.907 - Boots Pure Drug das - republicado.
Company Limited - Cumpra a exiExigências
gência.
N.° 113.482 - The National Cash
Dou-Tex S. A. -- Indústria TexRegister Ccimpany - Cumpra a exi- til - no pedido de reconsideração
gência.
do despacho de indeferimento do
• N.° 115.412 - Batista Nacimbern têrmo 402.121 - Cumpra-se a exi- Cumora a exigência.
gência.
N.° 111.932 - Centre Tecniqac
General St,eel Indústries, Inc. des Inri ústries de /a Fonderle - Cum- no pedido de reconsideração do
pra a exigi
despacho de Indeferimento no
N.° 140.634 - João Baptista Ro- têrmo 401.677. Cumpra-se a exicha Camargo: E Onefrio Vieira - gência.
N.° 117.2C3 - Acessório para fita Cumpram-se a exigência.
•
de máquina e12 escrever - Requerente
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
N.° 140.711 - Hendrik - Glas- International Businçss Machines troa - Cumpra a exigência.
TRANSFERÊNCIA...E LICENÇAS
Corporation.
N.° 140.754 - Abraham SaioDla 4 de Julho de 1953
• N.° 115.479 - Aparelho para fa- mon Politariski - Cumpra a exiTransferência e alteração de *orne
bricar mo'r/-s ou machos de revesti- gência.
de titular de processos
mento. - Requerente - Shell MoulN.° 140.914 - Tan-leeum ding Foundry Limaed.
- Cumpra a exigência.
Myrta S. A. Indústria ie Comércio
N.° 140.943 - Olavo Silveira (per:e para ser anotada na patente
N.° 117.512 - Nova trave para fe" mod. de utIlIclade n° 4.303 a altechaduras - requerente - Mar Lo- Pereira - Cumpra a exigência.
N.° 140.778 - Nobnru: eLachlki ração de nome). - Anote-se a altewenstein 5. A.. Fábrica Aliança de
ração de nome.
- Cumpra a exigência.
Artefatos cl' Metais.
• Tubax Móveis Tubulares S. A.
. N.° 116.750 - Nova saboneteira (pede para ser anotada na patente
Diversn
requerente - Victorio Ferreira
mod. ut. 4.310 a transferêncei e a
Costa Junior.
Meta/gráfica - Canco S. A. - alteração). - Anotem-Se a trana..e a alteração.
Moa» e de wiliciade deferidos . no contrato de_ exploração que renda
.neszo -othschnd 8. A. Idascelebrou com: Assistência Técnica
N.° 91.717 - Instalação de tipos American Can International, Inc. Cia e Comércio (transferência para
prolongados de máquina de escrever ._. Aguarde-se a concessão da pa- o seu nome da patente mod. ut. número 4.350 . - Anote-se a transpara bater simultãneamente ou não le- tente.
ferência.
tras comuns e sina's de Braille ReTermo N.° 89.760 - Franz Johneon & Johnson (P ede Para ser
querente - Franz VOn Sosdy,
anotada na patente priv invenção
Gtzer - Arquive-se.
N.° 93.657 - Hm novo Modêlo de
no 40.830 a transferência e a alteN.° 92.994 - Lisarriturri S. A. ração de nome). - Anotem-se a
aparelho polve-i-mdor de liquidos g nós
Indústria e Comércio - Ar- transferência e a alteração ,de nome.
insetic tla - 12^querente - Otto Felts quive-se.
Quanto ao registro r& 236.992.
da la Roca
N.° 107.780 - Hiroshi Morl e Nada há que deferir çuanto ao peN.° 104.524 - Apontador portátil Yoshlo - Kuno - Arquive-se.
face da informação supra.
dido
para lapis com recipiente- articulado
Columblan Carbon Co. (transferênN. 0 123.335 - Inesa - Induspara guarda de a p aras - Requerente trie Elétricas Ltda. - Arquive-se. cia para o seu nome da patente priv.
Invenção n° 63.480). - Anote-se a
.- Luiz Carlos Street.
•
Marca Deferida
transterencia.
N.° 111.424
- Dispositivo de alar..
me contra ladrões - Requerente Cito
Térino N. 0 264.869 - Honvan - • Colurabian Carbon Co. (trarisferénCozendey.
el. 3 de - Astec Werke - Akten- cfa para o seu nome das patentes
priv. Invenção tkrmo 93.951 - 98.312
gsellschaft, Chemische Fabril.
itrodélos Industriais deferidos.
-- 100.094 -- 100.375 -- 102.910 -101.911 - 115.575 - 117.473). N.° 82.469 - Novo desenho de • Resfauroçao de processa
Anotem-se as transferências.
banda de rodagem para pneus de roda
N.° 396.075 - Agua Fria - cl.
A Sabater Esteve & Cia. (transde veiculo,. - Requerente - Pirelli 42 de Antonio Bacelar & Cia. Ltda. ferência
para o seu nome da marca
Società ner
Guarany n° 50.401). - Anote-se a
- Concedo a restauração.
N.° 133.061 - Navo Modèlo de
transferência.
Marcas indeferidas
cascaua para filtro de 6leo - Regue.
Indústria Brasileira de Produtos
rente - sociedade Técnica de EgutN.° 340.736 - Pladens - c/. 10 Químicos S. A. (transferência para
Parri P ntru: S.T.F./. S. A.
de: - VEB - Kernienta Werk o seu nome das marcas Dentalgin
N.° 115.568 Nóvn supor. - Radeberg - em face das con- n° 152.529 - AminoVonin n° 152.576)
- Anotem-se as transferências.
P ara espelho - ,Retro-Visor - para clusões do parecer da Divisão JuHugo Meucci & Cia. (transferência
velculos em geral - Reque m ntc - rídica.
para o seu nome da marca Sauro
Giancarlo Mazzoni.
N.° 340.737 - Keralor - classe no 152.701). - Anote-se a transfePrivilégio ile Ir:vença() indeferi& 10 - requerente - VEB - Kera- rencia.
Crescent Niagara Corp (pede para
denta - Werk - Radeberg, em
N.° 112.030 - Novo secador para face das conclusões do parecer da ser anotada nas marcas Crescent mlmero
153.887 - Crestoloy n e 219.519
secabens lentas - Requerente - Ni- Divisão Jurídica.
Crestoloy ne 239.978 a transfecano Guimarães Moreira - Indeferência e a alteração de nome). COnstderaÇão de Despacho
rido, por etsar em domInto pdhlico Anotem-se as transferências e as
retificado nor ter saido com o despaVulto N.° 405.836 - marca: alterac5e.s.
cho de deferimento.
Sebaetieo Alone° e Nélson afeirelV - Vephota - roquerente WEB
- Protopapierwerk - Dresden. Ies (trrnsferência n e re o seu nome
Exigências
Considerando que n requerente do Meei Escola Seo Sebastián Para
Tèrmosr
o s 11.9 185.859). - Anote-se a
não preencho as condições impos- ""otorM
si - nsf erência.
N.° 103.539 - Fraaaig Botim - as no artigo 98 do Código da ProRiser Irrizaçáo S. A. (pede
Cumpra a exigência.
priedade Industrial. reconsidero ser anotada na marca Bisar ao
- Requerente - Electric £o Musical
Industries Limited.'
N.° 111.837 Cânula - Autoestáfica - Para h'clrottibação - Histerossalpingograf:a - Requerente -- Carlos Wehrs.
N' 116.213 - Desharulhador San guineo - Requerentes - Hugo João
Felipossi - Victor.no Landolh -José
dos Santos Perfein e Carlos Manoel
Bande:ra de Mello.
N.° 116.825 - Aperfeiçoamentos
em ou referentes a dispositivos para
apagar seletivamente duas ou mais
trilhas magnéticas adjacentes de uma
fita magnética - Requerente - N. V.
Philips' Cloeliampenfabrieken.
N.° 117.551 - Mecanismo controlador de tempo de operações para máquinas de lavar roupa e congêneres Requerente - Zapparoll Serena S. A
:Indústria e Comércio.'
N.° 126.020 Processo para a
fabricação de pelotas para suprir substâncias bio l ágicamente ativas a ruminantes - Requerente - The Wellcorne Foundation Limited.

'

a

a alternei) de nome).
Anot.e se
a alteração de nome.
Orlando Sol' aron
(tranzferéneut
pira o eu nome da marra' Primor
191.0d3). - Anote-.-e a transe
1(
p harzna S. A. Lat0-atõriOs Fal•ruacRit'cos (pede para ser anoLdna
na marca 13*.orm 1W 20) 590 a alterra;ão de rime). - Anote-se a alieiaçfio de nome.
5.1.2ad Johnson Endonh:mica
trio Parmacáutica S. A ttransfertln•
eia para o seu nome da marca Nue.
tox n° 213.437). - Anote-se a traiu-ferência.
Comercial e Lruportae--•
Ltda. (pede para ser anotada nas
marcas Kelba n° 222.755 - Syainiil
n° 213.110 as alterações .de nome,
- Anotem-se as alterações de nome.
Modas Joren Ltda trarrterêroa
para o seu nome da marca Toren número 216.168). - Anote-se a orans.•
ferência.
D'stilar'a de Alcool de Cereais S A.
Dfstac (transferênola rara o seu no.no
da marca Old Pash r en n o 220 8391.
- Anote-se a transferilonia.
Indústrtas Roml S. A. (pede para
ser anotada na marca NIVN teimo
ne 348.807, a eltereçOn de nome). Anote-se a alteração de nome.
i3erki Routias S. A. eirde Pa ra w'r
anotada no titulo Parki Rounns teerr.o
287.641 - 13arki Roupas têrmo
mero 387.642 as aTteracf~ de nolie.
- Anotem-se as alter q -bec dMercnn Mt, readoloe t a Prona.er' ds
S.A. (pede nem ser anotada nas
marcas P ow1 ctis Aladas das Aviais
termo 399.551 - A Tinha Invencivr1
Pos,Avulas tétano 399.579 - águia de
nnro tArroo 399 599 - Mula de Prata.
* A rmo 399.541 - Azula de Aco tarrno
,99.592
Arrn;ft Necra tkrmo 31e 593
- Ata
Anta de Bronze tareie
' o 399.594 A aio; Are. tinem 299.595 - Ainda
de Preee termn Roe.598 - Pedais Alaq05 t'-mo 2Q9.59a as alteracties de
"cone) - Ancaem-se as alteracts
Milita Auto Pecas S. A. (transa
r. rancia Tiara o seu nome da marra
(1feeee. ivr ee anica Ttealstor termo na•
AM.210)
Anote-se a trans.
feeAncia.
receink Brasileira Comércio o Tn.
a lstria Ltda. (rode p ara eer anotada
na morca Tri- -le termo 418.321 a
aliaaaeso de nome).
Universal Food Spectalties Inc.
mede ema ser anotada na tnarell
T.fr f n 'P raceio tArmo e1t1.323 a altarecais de nome). - Anote-se altee ^ eso ele nome.
PeodueOe Cosméticos Stlimeta LVa.
(noae Tiara ser anoteda nas mercas
reecal eet esmo 419.135 - Tvorin tire
amo 450 .M2 as altere effee de ncmiel.
- Anotem-se as altera cbes.
Cineano Ltmited (transferência
nAra o seu nome da marca rideMn. tArenn 439.1011) - AnOte-Se
feerefereneia.
S. A. Moinho 'nets (nade
ser anotada na marca Note
ee etine termo 447.810, e. alterae iio de nome.
Indústria deLinhas Centaure
8. A. (nade Y, R'ra ser anotada na
marca Vera Crua, Vime 464 29
n. alteracen ee nome) - Anote-te
niterne5.e de nome. •
Cervelarle. Reahrna (trates..
ferncis nara o seu nome da
marca Vlenense. n. o 187.281) -

An nte-so 9. trensfprència.
Opo l. Nin Innstr1s 4( ramo CMtleae A. (trensferAncle nara
O .4/ / nnme da merca ellyeareirmin

n

'et° .064)
fe4ncia.

Anote-se a tran.t-

Laboratórios Jorna Ltda. (trans..

nome da mar.
a
tyooforrain,
u .0 223.010
laraa a ~Mala.
feréacia para o seu
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Laboratórios J o ra a Limitada
(transferência para o seu nome
da marca Metiombe, n.o 230.057
— Anemofer, nP 253.377) —
Anotem-se as transferências.
Controles Elétricos Hartmann
& Braun do Brasil Ltda. (pede
para ser anotada na marca H &
B, n. o 231.940 a alteração de nome) — Anote-se a alteração de
nome.
Mead Johson Endochimica , Indústria Farmacêutica Sociedade
Anônima (transferência para o
teu nome da marca Vitasais, número 235.083) — Anote-se a
transferência.
Laboratórios Farmacêuticos Efedril S. A. (transferência para
o raa nome da marca Drogacilin,
n.o 242.333) — Anote-se a transferência.
Laboratório Josolin Limitada
(transferência, para o seu nome
da marca Cetoxin, n.° 243.975)
— Anote-se a transferência.
Indústrias Alimentícias Gerais
S. A. (transferência para o seu
nome da marca Ntribon, número,
246.867) — Anote-se a transferênaia.
Mead Johson Endochimica Indústria Farmacêut i ca Sociedade
Anôn i ma (transferência para o
se 11,, r7'e dq. marca Do r atuan, número 247.48) — Anote-se a
tran.rerênnia.
O r car Undarelli (transferência
para o seu nome da marca Haia
n.° 2 sl.724) — Anote-se a transfe-ancia.
S. A. Financiadora Industrial
e Comercial asna Crédito, Financ ia mento e Tnvestimentos (pede
para ser anotada na marca Saflc,
n. o 21 .027 a alterara° de nome)
— Anote-se a alterarão.
Crescent Niagara. Corp. (transfer ar cia rara o seu nome da marra Rarealo. n. o 262.418) — Anote ve a transferêncif...
SocIP te de Construction D'Apparel ls Mar r niares et Electriaues
Pour Automobiles S.C.A.M.E.A.
itransferênh rara o seu nome
da marca M a rc/ma n. o 264.174)
— Anote-se a transferência.
Me a i :f rainson F riclochimica In.
dústrfa. Farma.cAutIca Sociedade
Arairirna (transferência para o
seu rurrn a a marca Micutan, número 265.0 0 3) — Anote-se a
troacfer"nria,
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do titulo Panificadora A Rainha,
tarmo 296.249) — Anote-se a
tranaferência
Bicicletas Monark S. A. (pede
para ser anotada má marcas Motoreta, têrmo 360.298 Motoreta,
têm° 360.296, a altera-Ao de nome)' — Anote-se a alteração de
nome.
Nestlê S. A. (transferência
para o seu nome da marca Pagor,
têrmo 392.724) — Anote-se a
transferência.
Nestlê S. A. (transferência
para o seu nome da marca Surprésa, tèrma 416.191) — Anotese a transferência.
Nestlê S. A. (transferência
para o seu nome da marca Galak
Nestlê, têrmo 419. 256) — Anotese a transferência.
' Bicicletas Monark S. A. (pede
para ser anotada na marca Monark, têrmo 433.430, a alteração
de nome) — Anote-se a alteração.
Bicicletas Monark S. A. (pede
para ser anotada na marca Monark, têrmo 433.431, a alteração
CIA nome) — Anote-se a altera
ção.
EXIGÊNCIAS

(Seção Iti)

S.tabil AO Brasil Leite:e Afins
S. A. (junto a patente privilégio
de invenr;ão n.o 55.240) -- Satisfaça exigência.
Stabil do Brasil Leite e Afins S.A.
(junto a patente priv., invenção nú-

mero 55.242). — Satisfaça exigência.
Laboratório Josolin Ltda. (junto a
marca w 128.817), — Satisfaça exigência.
Irmãos Palhano (junto a • marca
n 9 1 30.392). — Satisfaça exigência
International General Eletric Co
Inc (junto a marca W 139226). —
Satisfaça exigência.
Corista Calcados Ltda. (junto ao
titulo W 153.984) . —Satisfaça "exigência.
Tecidos MM Ltda. (junto ao titulo
160.176). — Satisfaça exigência.
Columbia do Brasil S.A. Indústria
e Comércio (junto a marca, Mastwvorks ritf 214.141). — Satisfaça exigência.
Pan Cor S.A. Tintas e Vernizes
(junto ao têrmo 352.015). — Sa gafaça exigência.Geltec Comércio e Indústria de
Refrigeração Ltda. (oposição ao térmo 265.090 — têrmo 261.594). —
Satisfaça exigência.
Chemway Corp (Junto a marca número 178.089). — Satisfaça exigência.
Trewhella — Bros. (U.K.) Llmited
— na transferência da maréa 214.593.

— Cumpra a exigência.
Colúmbia do Brasi: S. A. InIndústria e Comércio Avesani &
dústria e Comércio (no pedido Filhos — na transferência da marca
de averbação de contrato na mar- 237.925. — Cumpra a exigência.
Laboratório Climax S.A. —
ca n.o 73.404) — Apresente clitransferência da marca 238.814 --chê.
a exigência.
Perfumes Dana do Brasil S. A. Cumpra
Laboratório Erner S.A. — no pe(na pedido de averbação de con- dido
de uso autorizado de marca nútrato na marca np 114.043 — mero 250.250 — Preste esclarecin. o 165.736) — Apresentem os mentos.
clichês) .
Artefatos de Couro Perlex Ltda.
The Dracúet Co. (junto a pa- — no pedido de transferência na
tente n. o 4.248) — Satisfaça exi- 'marca 269.433_ — Cumpra a exigência.
gência.

(transferência para o seu 'nonie

• Indústria e Comércio de Bebidas
Pernambucana ELA. — na transa*.
rência da marca 214.842 — Caumprei
a exigência.
Indústria • comércio de Bebida,
Pernambucana S Ã. — na tomates
rência da mina n9 295.987 — Ouram
pra a exigência.
Edi Gonçalves Rabello — na Canoa
ferência da marca men — Cumpra
a exigência.
E. Boydelll & Company Limuted
— no pedido de mudança de anderéço requerente da marca 271.705 -Apostile-se a mudança de andaria,.
da sociedade de titular para Wingloa
House, Bristol, Oloucestershire.
L'Oreal — no pedido de converter
o têrmo 418.849 — para contrato de
licença de uso com Faproco Fábrica
de Produtos Cosméticos Ltda. —
têrmos: 418.850 — 418.849 — Aguarde-se os pedidos de averbação de
contrato, a concessão dos registros.
Standar Branda Inc — no contrato de exploração celebrou cari

Standard Branda off Brazil Inc —
Aguarde-se a concessão do registro.
The Dow Chemical Company —
no contrato de exploração que celebrou com Dow Quimica do Brasil
S.A. — Aguarde-se a concessão do
registro.
Enrique Federico Carlos Kippa
na transferência no térmo 439.802.
— Aguarde-se.
Societe Des-R Etablissements Re.
pusseau et Compaget — Societé Anonyirie — no pedido de retificado
do nome no tèrmo 436.758 — Retifique-se, de acôrdo com a procura.
ção de fls. inscrição 67.305.
Casa Mattos, Papelaria e Livraria
S.A. — no pedido de alteração do
nome no têrmo 471.278 — Nada ha

que deferir, quanto ao pedido, tendo
em vista o despacho de fls.
Societé des Etablissements Repusseau et Compagnie, Societé Anonyme

— no pedido de retificação do nome
no têrmo 436.759 — Retifioue-se, de
acôrdo com a procuração inscrita sob
número 67.305.
NOTICIÁRIO

CERTIDÃO NEGATIVA
IMPÔSTO DE RENDA
. E SEUS ADICIONAIS
PREÇO: CR$ 12,00

0,.err rinP. arelli (transferência
pP^a o sen nome da marca .Suez.
n. o 9.7 4- 541) — Anote-se a 'trans.
ferancia.

Farfisa S P.A. (transferência
P ara o seu nom n da marca Scanr o 278.102) — Anote-se a
troavfa a a a eia.
P r nelarla Umuarama S. A.
(re a e nara ser anotada ria marca umuarel. n. o 278.750, a altaraaão de nome) — Anote-se a altera ra ° de nome.
Lechler Bautenschutz c hemie
OHG (transferênc ia para o seu
nome . da marca Imunol, termo
2 4 0.a60). — Anote-se a transferência.
Lechler Bautenschutze hemie
011G (transferênc i a para o 'seu
nome da marca Imunol. termo
2 4 0.660) — Anote-se a transferência. •
J. Casaca & Marques Ltda.

JuIho 'de .1963

CERTIDÃO NEGATIVA
PARA VISAR PASSAPORTES
PREÇO: CR$ 12,00
A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodr-ig-ties Alves,
Agenda I: Ministkio da Fazenda
Acenne-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

OPOSIÇÕES

OMEL — Sociedade Anônima —
Indústria e Comércio — oposiçãO
ao têrmo: 117.472 — privilégio
de invenção Inter — (Man —
N. V. — retificado por ter saldo
com incorreções em 6 de maio de
1963.
Novolit S. A. — Indústria e Comércio de Materias Plástic:is em
geral — oposição ao têrmo 100.497 •
— modêlo de utilidade de Autélia
Wahle.
- RETIFICAÇÕES
Têrmo 116.321 — privilégio dá
invenção — Processo de Obtenção
de — D — 2 — FENIL — e 3
1,4
Metal — Tetra - Hiclro
Oxazina — requerentes Spofa
Pro
Podnikú
Sdruzeni
Sdravotnickou — Vyrobu — Pora
tos publicados em 14 de junho de
1963. — A retificado foi para o
número do têrmo.
Ficam retificados os pontos publia
c-rMs em primeiro de Julho de
1963.
Tèrmo 115.886 privilégio de
invenção: Processo e composições
para — Inibir — o crescimento de
certas plantas — Criptó gamas —
Illinnesota
requerente:
and Manufácturing Company —
Fica retificado toda o o pdnto
— O uso de um — Triaril Bo.
de um rn-17posta
rano — ou
Dercno.
contendo uh — Triaril
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caracterizado poe ser feito com o
fim de - inibir - o crescimento
de microorganismos da Divisão Thallophyta, - tais como Bactérias, algas e funços.- total de
pontos: Nove reivindicações.
Termo 116.395 - privilèglo de
invenção: Processo e aparelhagem
- para fabricar Negro de Fumo
- requerente: Contonental: Carbon Company - estabelecido nos
Estados Unidos da América do
Norte. •
Têrmo 117.308 - privilégio de
Invenção: Aperfeiçoamentos cm
máquina de lavar roupa - reguerente: Miguel do Rêgo: e - Kakushige Tauc - Fica retificado todo o ponto: 1 - Aperfeiçoamentos em máquina de lavar
roupa, compreendendo um tambor
rotativo, e caracterizada essencialmente por êste tambor dispôr, em
dois pontos diametralmente opostos de suas paredes cilíndricas, de
pontas de eixos centradas nos
elementos de sustentação da máquina que compreenda .armações
laterais: pelo fato ainda de unia
das pontas do eixo ter conjugada
o elemento de comando do tambor (manual mi -motor e ainda
meios de trava e de estabilização:
pelo fato ainda das pontas dos
eixos serem montadas numa braçadeira que envovendo o citado
tambor, em sua alfura média amo.
ximadamenta. se mantem prêsa
neste entre dois frisos paralelos
- Total de pontos: 4 reivindicações.
Têm() 118.046 - modelo de utilidade - Novo tipo de mesa desmontávet
requerente
K.anari
- Kinoucht.
Térnao 118.256 - privilégio de
invenção: Bomba alternativa.
principalmente para Znieedo de
combustível em um motor requerente: Pierre E tienne Besale Data depositada para 30 de março de 1960 - Fica retificado o 1111.
CIO do ponto: 1 - Bomba alternativa cujo órgão ativo é submetido alternativamente a ação de
meios motores apropriados a fazê-lo executar seu curso de ida,
durante o qual tem lugar o recalque da bomba, e a ação de menos
Mie asse guram seu curso de retôrno, c aancterizada pelo fato do
órgão ativo ser submetido quando de seu cUran de retôrno. etc.
Têm() 119.7-0 - privilégio de
invencão
Anerleaoamentos
tampas de panelas e similares ren oeran fe: A htnl ínio Couraç So.
ciedatlA Anônima.
Têm() 119'.765 - privilégio de
invenção - Nova forma para sorvetes - requerente: Trai S. T. Indústria e Comércio.
Ficam os processos acima mencionados retificados per terem
saído com locorreo5es em primeiro de julho de 1963.
OPOsiçõrs
Beiramar A d nt, 1 nistração
Bens Ltda. - oposição ao têm()
570.763 título Administradora Beire-Mar classe 33.
MWM Motores Diesel S. A. onoalcão ao térino 571.186 marca
1N1B111 classe G.
Douglas Holt Est ablielzed 1919
Limited - oposição ao têrmo
539.460 marca Wonder Weld.

Commander S. A. Indústria dã
Condutores Elétricos - oposição
ao têrrno 570.990 - marca Elek.
tracomander - classe 8.
Emprêsa de Propaganda Publitec Ltda. - oposição ao tèrmo
570.495 - marca Pubrec -- classe 32.
Tipografia Mercantil S. .4. oposição ao têrmo 571.806 - marca T M Tipomayer - cl. 38.
Indústria Textil Catarinense S.
A. - oposição ao têrmo 571.792
- nome comercial Tricolagen Catarinense Ltda.
Salim Badra - oposição ao têrmo 575.293 - marca S B classe IA.
Salim Badra - oposiçãO ao termo 575.295 - titulo S 13 Empreendimentos e Administr ação de Imóveis - classe 33.
Sai nt Badra - oposição ao Urmo 575.297 - S 11 Incorporadora
de Imóveis - classe 33.
Salinz Badra - oposiçãa ao tamo 575.294 - titulo S 13 Fundo
Irhobiliário - classe 33.
Salim Badra - Oposição ao termo 575.296 - título S B AdMiniStradora de Imóveis - classe 33.
Salim Saara - oposição ao termo 575.298 - titulo S B Investimentos Imobiliários - el. 33
Sa/im Badra - oposição ao termo 575.299 - titulo S 8 Bolsa de
Imóveis..
Saiba Badra - opo.sição ao térmo 575.300 - tituo S. 13 ArquiteCia. Bra3ileira Rhodiaceta Fá- tura e Construções - cl. 33.
brica de Raion - oposição ao terSaiam Badra - oposição ao têrmo 575.641 - marca Alva.
mo 575.301 - título S. R. CorreQuaker State Oil Refining Corp tor cia Imóveis - classe 33.
- oposição ao têrnao 569.862 Socingro Sociedade Agro Induscl. 1.
marca State Wille
trial de Empreendiment os e ParteOsterreichischeb Institut lar cipações S. C. - oposição ao tér.
Haenzoderivate Gesellschaft M B 11 mo 573.370 - marca Soolngro
- oposição ao têrmo 571.232 - classe 16.
marca Emblemática.
City S. A. Indústria Brasileira
Osterreichisches Institut Fax de Calçados - opisição ao tênroa
Haemoderivate Gesellschaft M 13 H 569.987 - título City Canfeccões.
- oposição ao têrmo 571.284 Irmãos Fraccarolli & Cii Lida.
marca - Tetra Inzun.
- oposiaão ao tênno 573,176 Fábrica de Papelão Ondataao marca Miglo.
Mariano Procópio Ltda. - oposiEsfinge S. A. Comércio e Imporção ao têrmo 571.556 - marca tação - oposição ao tênno 570.951
Santa Rosa - classe 58.
Menfis - cl se 2.
Institut Fur - marca
Osterreichisches
Merck & Co. Inc. - oposição no
B
H
;II
Jaemoderivate Gesellschaft
têrmo 57. 0.808 - marca Dipterar.
- oposição ao térnao 571.283 - •
União Fábril Exportadora S. A.
marca Plasma Humano - cl. 3. riFE __. oposição ao têrtno 579.644
8/reli Brasil S. A. Petróleo Merola -- classe 46.
oposição ao têrmo 580.033 - mar- - marca
Sopal Sociedade de Prodrtos
Dethion.
ca
_Alimentícios Ltda. - oposição ao
Shell Brasil S. A. Petróleo Parke Davis & Co. - oposição oposição ao têrmo 580.030 - mar- tãrmo 579.036 - marca Crem
Bom - classe 41.
ao férmo 576.822 marca Nazoprin ca Dedethion.
Fábrica de Artefato; de Borra- classe 3.
Agro Pecuária Primavera Ltda.
Condoroil Tintas S. A. opoa - oposição ao têrmo 569.b23 - cha Adnaoy S. A. - oposição ao
têrmo 573.881 - marca Funda1/0y
sicão ao têrmo 580.621 marca marca Primavera - classe 41.
- classe 11.
Totalit.
oposto:10
S. Ferreira & Irmão - oposição
Marc Incorporated
Condoroil Tintas S. A. -- oposição ao termo 580.621 marca ao têrmo 573.864 - marca Formo- ao têrmo 571.825 - marco, Marte
- classe 41.
Totalit - Condoroll Tintas S. A sa - classe 50.
Orcem Organização Contrôe
oaraiaãoao têrmo 531.340 marca
Marc Incorporated - oposição
Emprêsas S. A. - oposição ao têr- ao têrmo 571.827 sinal de proCitofix - classe 1.
Concloroil Tintas S. A. -- opo- mo 573.282 - marca ()macem -- paganda - Fábrica de Bebidas
sleão "ao têrmo 581.340 marca classe 50.
•
Marte - classes 41, 42 e 43.
irmãos Fraccarollí & eia Ltda.
Dascolene - classe 47.
Sidol Werke Siegel & Co. - opoFrigorífico Cruzeiro S. .4, opo- - oposição a otêrmo 573.174 - sição ao tõrrno 573 3.'0 - marca
sicão ao têrmo 578.596 marca marca Miglo - classe 4.
S. A. - oposição ao t Arnao 573.792
Cia. Ibera de Admin i.stração e Sigál.
Cruzeiro,
Mediação - oposição ao termo
Tecelagem de Cadarços Itatiaia
Labortercipica Brislol S. A. In- 570.820 - nome comercial.
cl. 39.
- marca Araraguaia
dústria Química e Farmacêutica
irmãos Rangel Ltda. •- oposi- oposicão ao Têrrno 569.312 __- Orlando Sozzi - onoalalo
Têrmo 573.307 - =toa Pont .- ção ao têrmo 576.050 - marca
marca Hemovitan - classe 2.
Branget - cl. 8.
Indústria Brasileira de Produtos classe 6.
Pharma S. A. Laborató rios FarIsrael Majer Jakobson opoQUíMiCOS S. A. - oposic5,o ao
tarro() 570.048 - marca Cromo/ - sição ao termo 570.242 - marca macêuticos - oposição ao têrmo
marca Fanza.
576.620
Jarquard.
classe 3.

Volkstvagenwerk A G - oposição ao têrmo 570.367 marca Feira
do Volks classe 50.
Volkswagenwerk A G - oposição ao térmo 570.385 titulo Locadora de Automóveis Locawagen.
Aços Finos Piratini S. A.
oposição ao termo 579.483 marca
Piratini.
Vermiculite Industria Brasileira
S. A. - oposição ao têrmo 579.791
classe 31.
Sherwin Williams do Brasil S.
A. Tintas e Vernizes - oposição
ao têrmo 577.573 marca ElektroRick classe 1.
Vermiculite Industrial Brasileira S. A. - oposição ao têrmo
579.739 Marca Vermiculite Temporal classe 1.
Porcelana Real S. A. - oposição ao têrmo 577.408 marca Real
classe 28.
Cia. Unido Fabril Portuense
SARL- Oposição ao tèrmo número 569.376 marca Tesstar classe 43.
Manufac t ure des Montra; Rolex
Aegler Societe Anonyme - oposicão ao têrmo 570.127 marca Rolex.
Fábrica de Calçados Ilival*S. A.
marca Sagres.
- oposição ao tèrmo" 532.123
Vermiculite Industrial Brasileira S. A. - oposição ao têrmo
579.790 - marca Vermiculite Temporal - classe 16.
Pedro Werner & Filho; -- Opasição ao têrmo 579.468 - Atulo
Máquina São Pedro - classes 33,
41 e 59.
Hermány Indústria e Comércio
Hie S. A. e Hermanny S A. Perfumaria e Cutelaria - oposição ao
Mino 576.307 - marca Llermann.
Volkswagen do .Brasil Indústria
e Comércio de Automóveis S. A.
- oposição ao têrmo 581.005
Portowagen classe 21.
Colchas de Atoas- Invictus Ltcla
- oposição ao tèrrno 57(3.769 marca Znvictp. classe 40,
Hermes Felix da Costa - oposicão ao têtano 576.550 marca Jequi
classe 46.
Manufatura de Artigos de Borracha Noaam S. A. - oposição ao
têrmo 575.703 marca Noga/ classe 28.
P •I rke Da2gS gt CO - 0O051C.N3
ao têrmo 575.687 marca Thiaben
- classe 2.

Indústrias York S. A. Produtos
Cirúrgicos - oposição ao tõrmo
577.502 - título Tapeçaria Nova
York - classes 33, 34 e 40.
Micolite S. A. Indústria e Comércio - oposição ao térnao número 578.688 - marca Microlit classe 36.
Microlite S. A. Indústria c Comércio - oposição ao têrmo númarca Mierolit
mero 578.689
- classe 39.
Frigorifico Wilson do Brasil S.A.
- oposição ao armo 570.558 marca Du Braz - classe 41.
Genercl Novilar S. A. Comércio
e Importação - oposição ao têrmo 569:787 nome comercial Mobiliadora Novolar Lida.
General Novilar S. A. Comércio
Indústria e Importação „- oposição ao termo 569.788 título Mobiliadora Novolar.
Valisére S. A. Fábrica de Artefatos de Tecidos indesmalháveis
- oposição ao termo 573.253 marca A Volta ao Mundo - classe 36.
Va/isére S. A. Fábrica de Artefato; de Tecidos h:desmontáveis
- oposição ao têrmo 573.254 marca A Volta ao Mundo - classe 22.
Valisére S. A. Fábrica de Artefatos de Tecidos Indesnialháveis
- oposição ao tèrmo 573.257 marca A Volta ao Mundo - classe 23.
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Laboratório Climax S. A. -oposição ao terino 576.866 - marca Climax.
Ciferro CoMércio de Ferros e
liát a ia Ltda. - oposição ao termo
578.372 - marca Ciferro classe 5.
Miguel Barbieri - oposição ao
têrmo 575.887 - marca Orbe classe 41.
Miguel Barbieri - oposição ao
884 - nome comercial
termo 575.
-Orbe Organização Brasileira de
Empreendimentos Ltda.
Sobei Sociedade Brasileira de
Engenh aria e IndúSiria Ltda. _.
Oppsição ao termo 5'75.634 - nozoe comercial Sociedade Boa Esperança Ltda. - Sabei.
Construtora Miguel Curi S. A. oposição ao termo 573.832 - i marca"São Miguel.
Laboratórios Silva Araújo Roussel S. A. - oposição ao termo número 576.192 - marca Salicilina
classe 3.
Fargo S. A. Indústria * Mobiliaria
- oposição ao termo 579.055. marca Ergo - classe 50.
Sebastião CancEdo - oposição
ao termo 576.630 - marca Escol
•
- classe 33.
Indústria Brasileira de Pigmentos" S. A. - oposição lio . termo
571 214 - marca I. B. P. -- classe 1. •
R. S. Hudson Limited oposiÇán ao termo 573.033 - marca
Uno.
Lcver Brothers Port Sunlight
Limited - O p osição ao lerrno número 574.110 - marca Sol classe 50.
Humble Oil & ReNning Co. oposição ao termo 571.093 - marga Auto Peças. Atlas.
Levar Brothers Port Sunlight
Limita?. - oposição ao termo número 575 395 - marca Vapolux classe '7.
International ..La tex Corp. opo, ição ao termo 577.986 - marca Playtex.
Peosodent Limited -*oposição
ao termo 571.729 - marca Polid•mt - classe 48.
Colgate Palmolice Co. - oposição ao termo 577.731 - marca
Roseal - classe 48.
Roberto Della Radia - oposição
ao termo 570.205 - marca Cre.
pon - classe 50,
Semp Rádio e Televisão S. A. Oposição no termo 5a0.863 - marca S M. P. Esp. c:are - classe
Indústria e Comércio Auto -Peças Welton Ltda. - nposicão ao
Urino 515.397 - marca Wilton classe 8.
indústria e Comércio Auto pe.
gas Welton Ltda. - oposição ao
Urino 515.398 - marca Wilton classe 8.
l Auto PeIndústria e Comérri
gas Welton Ltda. - oposição ao
termo 495 067 - marca Willon classe 8.
Societé Rhodiaceta - oposição
ao termo 571.078 - marca" Tape.
Societé Rhodiaceta oposição
go termo 571.073 - marca Rega!
ltnit - classe 24.
Societé Rhodiaceta opogçáo
p.o termo 571.074 -, marca Rega!
'Knit - classe 36..
Villasboas S. A. Indústrias de
Papel - oposição ao termo 564.125
marca Vicentina - classe 59
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Lojas Esquisi ta Ltda. - oposição ao termo 579.517 - insígnia
tampe Calce.
Hercules S. A. Fábrica de Talheres - oposição ' termo número 571.740 --- marca Hercules
- classe 11.
Cia. Brasileira de Produtos em
Cimento Armado Casa Sano S A
- oposição ao termo 573.642 marca Saneie 7,- ciaase 16.
Cia. Brasileira de Produtos em
Cimento Armado Casa Sano S. A
- oposição ao terna) 578.643 marca Saneie - classe 15.
Cia. Brasileira dF. Produto3 em
Cimento Armado Cc,sc Sano S. A.
- oposição ao termo 578.644 marca Saneie - classe 16.
Albinb Castro Comércio é Indústria S. A. - oposição ao térmo
580.389 - marca Datar - el. 36.
Importadora Industrial Vasco
do Brasil Ltda. - oposição ao
termo 573 954 - marca Accoline
- classe 1.
lamportadora Industrial Vaco da
do Brasil Ltda. - oposição ao Mr.
mo 573.958 - marca Kraccollne classe 12
Doces e Conservrts lbei Ltda. oposição ao tèrmo 571.115 - marca IBE - classe 13.
S. A. de Construçjes Eletromecânicds Saca B2 asneira - oposição ao termo 569.501 - marca
Sacy - classe 43.
Dipro Divulgação e Propafmmda
S. A. - oposição ao termo 570.921
- marca Dipro -- classe 1.
J. S. Lopes & Cia. - oposição
ao termo 582.574 - nome comercial.
Volkswagem do Brasil Indústria
e Corriércio de Automóveis 5 A.
- oposição; ao termo 577.467 marca Kokiswagen - classe 50.
1111n•n•••n••••nn•

Hermanny Indústria e Comércio
Hic S. A. e Hermanny S. À. ,Perfumarias e Cutelaria - Oposição
ao têrmo 576.398 - marca 'Heimann.
Hermanny Indústria 0 Corn4cio
Hic S.. A. .e Hermanny S.. Á,. ,Perfumaria e Cutelaria - oposição
ao têrmo 576.310 marca Herminn.
Hermanny Indústria e Comércio
Hic S. A. e Herinanny
fumaria e Cutelaria - oposição
ao termo 576.312 -- marca, '`Hermann.
lbesa Indústria Brasileira de
Embalagens S. A.
oposiçãbsao
têrmo 570.123 - marca E.'nna,
dium.
lbesa Indústria Brasileirg . de
Embalagens S. A - oposição', ao
termo 571.115 :-•• marca ;BE:.
Scal Rio Indústria e Comércio
de Artigos Rurais 8 A. - oposição ao têrmo 573.084 - marca
Soai - classe 21.
.
Scal Rio Indústria e Comércio
de Artigos Rurais S.A. - oposição
ao termo 578.083 - nome comercial.
•
Cíaiá S.A. Administração de Bana
Corretagens Incorporações (oposição ao
termo 572.996 marca Lívia cl. 50).
Cívia S.A. Administração de Bens
Corretagens Incorporações (oposição
ao termo 573.001 nome comercial).
Cívie S.A. Administração de Bens
Corretagens Incorporações (oposição
ao termo 572.993 marca Line. el. 53).
•

1.
Daimler Benz Aktiengesellschait
(oposição ao termo 571.798 sinal de
propaganda cl. 4 5 6 11 28 e 50).
Farbwerke Hoechst Aktiengesells.
chaft Vorny Meister Lucius Bruning
(oposição ao termo 571.291 marca .
Natal .51. 2)." Cio; Brasileira de Investimentos
(oposição ao .termo 575.702 marca
Gabei).
Demag do Brasil. Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. (oposição
ao termo 575.357 marca EMAG
cl. 7).
Paulino Gomes & Cia. Ltda. (oposição ao termo 540.426 marca Pneusola).
1
Far

mopecuária S.A. Produtos iVeterinários (oposição, ao termo 579.806
marca Antracol cl. 2).
Indústria. e Comércio Figueiredo
S.A. (oposição ao termo 577.452
marca Triunfo cl. 41).
Merck 8a Co Inc (oposição ao
mo 575.687 marca Thiaben cl. '2).
Willys Overland do Brasil S.A.Indústria e Comércio (oposição ao t ê r-

mt, 578.016 marca Sacy cl. 6).
Dansk Laboratórios Químicos e Farmacêuticos Ltda. (oposição ao termo
581.286 marca Tridoze).
Dansk Laboratórios Químicos. e
Farmacêuticos Ltda. (oposição ao termo 581.390 marca Veraciclina el. '3).
Ercil S.A. Comércio e Indústria
(oposição ao termo 583.269 merca
Emcil cl. 11).
•
Gil Reigada (oposição ao tetmc
577.520 marca Catedral cl. 50).
Torrefação Café Democrata Ltda.
(oposição ao termo 576.815 . marca
Democrata).
Cimal Comercial de Yrnplernentos
e Máquinas Agrícolas Ltda. ( CIPOSi -

Civia S.A. Administração de Bens
Corretagens Incorporações (oposição
ao termo 573.005 nome comercial).
Construtora Alves de Souza Ltda.
(oposição ao termo 566,935 insignia
Cicase ci. 33).
Dalmler Benz Aktiengesellschaft ção ao termo 570.640 marca Cima(
(oposição ao. termo 571.799 insignia cl. 50).
Cintai Comercial de Implementos e
cl. 5).
Máquinas Agrícolas Ltda. -(oposição
ao termo 565.126 marca Cirnan
el. 8).

LEGISLAÇÃO DELEGADA
sôBRE
ABASTECIMENTO
E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRICOLA, INCLUSIVE
PREÇOS MiNIMOS
DIVULGAÇÃO N. 881

Preço: Cr$ 120.00
•

A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
kgéncie I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pe-didos pelo Serviço de Reembôlso Postal

Cimal Comercial de Implementos o
Máquinas Agrícolas Ltda. (oposição
ao termo 573.261 marca Cival cl. 21)
Cima! Comercial de Implementos o Máquinas Agrícolas .Ltda. (oposiçãe
ao termo 570.641 marca CiMai
cl. 16).
Cima! Comercial de Implemento&
I1/4,1áquintis Agrícolas Ltda. (opo.1144
ao -termo 564.738 marca Cima,
el. 7).
Cima! Comercial de Implementos
Máquinas Agrícolas Ltda. (oposieãc
ao ' termo 564.737 insignia Cirnas
cl. 7).
Cia. Hansen Industrial (oposicii(
ao termo 570.804 marca Hanat
el. 28).
,_
Farbwerke Hoechst Aktiengesells.
chaft Vorm Meister Llucius fa Brunini
(oposição ao termo . 570.804 marca,
Hansa cl. 28).
Gosson Indústria. e Comércio Ltda.
(oposição' ao termo 573.028 marca
Big Bom cl. 41),
Indústria e Comércio de Material!
Hidráulicos e Elétricos Hidroluz
mirada (oposição ao tering> , 579.984
marca Hidroluz cl. 8);
Erba S.A. Lar:c:inação de Matai!
(oposição ao termo 573.712 marca
Herba).
•
':Sociedade Imobiliária Aruje Ltda.
(oposição ao termo 575.338 marca
Aruje ci. 16).
•
Comercial e Imobiliária Sol Ar
S.A. (oposição ao termo 573.987 •
nome comercial).
Bela Vista Produtos Alimentícios (oposição ao termo 576.510 mares
Bela Vis-ta cl. 501.
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Vinicultora e Engarrafadora Ouro
Pino Limitada (oposição ao têrmo
564.064 marca Fio de Ouro cl. 42).
Manoel Kherlakian - S.A. Indústria
o Comercio de Calçados (oposição ao
termo 570.240 marca Suprema cl. 36).
Solartron Electronic Gtoup Limited
(oposição ao termo 570.478).
Vinicultura e Engarrafadora Ouro
Pino Limitada (oposição ao termo
578.138 marca Boa Saude cl. 42).
MetalSrgica Rossi S.A. (oposiçãoao termo 573.560 marca Rossi cl. 7)•
Kibon S.A. Indústrias Alimentícias
(oposição ao termo 573.054 insignia
Que Bola cl. 33).
Metalúrgica Rossi S.A. (oposição
ao termo 573.561 marca Rossi cl. 50).
Viação Aérea São Paulo S.A. Vasp
(oposição ao termo 576.525 marca
Nova Vas p cl. 50).

NOTICIARIO
Oposições

Fábrica de Abat Jours Nobreluz
Ltda. (oposição ao termo 571.191
marca Noble cl. 2).
Indústria e Comércio Polo Ltda.
(Oposição ao têrmo 570.678 marca
Polo Norte el. 41).
Lipoquimica Ltda. (Oposição ao
termo b74.192 marca Vip el. 1).
LipOqUimiCa Ltda. (oposição ao
termo 574.193 marca Vip el. 2) .
Lipoquimica Ltda. (Oposição ao
termo 574.195 marca Vip el. 46).
Cia.. Siderúrgica Paulista Cosipa (oposição ao termo 573.067
marca Consispa cl. 16).
Metalúrgica Rossi S. A. (oposição ao termo 573.559 marca Rossi cl. 6).
Dal Molin S. A. Indústria Comércio e Agricultura (oposição ao
•terMo 573.247 Marca Pururuca
kidalga cl. 41).
Crown Haischa (oposição ao ter=
mo 570.265 marca Royal Crown
classe 8).
Ferragens São Pedro Ltda. • (oposição ao termo 578.156 marca Galeria São Pedro cl. 14).
Rime Comércio e Indústria S.A.
(oposição ao têrmo 570.370 emblemática).
Barth & Lavalhos Ltda. (oposição ao termo 580.832 marca Samaritana)..
Epel S. A. Indústria e Comércio
de Aparelhos Elétricos (oposição
ao termo 579.977 titulo Apel).
Cia. Oscar -Rudge de Papeis
(oposição ao têrmo 581.561 marca
Rudge Ramos).
Luiz Farkas (oposição ao termo
570.161 marca Dianazoral el. 3).
Fairbanks Morse & Co. (oposle
ção ao termo 570.655 marca Barros Diesel cl. 8).
Magnesita S. A. (oposição ao
termo 577.382 marca Zamae ciasSe 16).
Levar Brothrs Port Sunlight Limited (oposição ao termo 575.666
marca Clarolux cl. 16).
(oposição ao termo 575.66501
Levar Grothers Port Sunlight
United (oposição ao Mimo nehrero 575.665 marca Clarolux elas.se 8). •
Levar Grothers Port Sunlight
Limited (oposição ao termo número 575.667. marca Clarolux
classe 8) •
E I DU Pont de Nemours And
Co (oposição ao têrmo 577.252 marota Norlan).

DI; RIO
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E I DIJ Pont de Nemours And mero 566 389 marca TWIST O cl. de propaganda Grupo Brasileiro
Company (oposição ao termo nú- 13).
Petróleo).
mero 577.253 marca Norlon clasIndústria Metalúrgica Gazela
Cia. Petrolífera Brasileira -(opo.
se 36).
Ltda. (oposição ao termo 371.815 sição ao termo 560.451 expreasãO
E I DU Pont de Nemours And marca ELWO ci. 8).
de propaganda Grupo -Petrolifero
Co. (oposição ao termo 577.260
S. A. Metalúrgica Printec (opo- Brasileiro).
marca Norlan cl. 23) .
sição ao termo 564.004 marca
Indústria de Tintas e Vernizes'
-E I DU Pont de Nemours And ORIENTEC) Trevoll S. A. Artefa- Everest Ltda. (oposição ao termo
Company (oposição ao termo nú- tos do Couros e Plásticos (oposi- 567.216 nome comarcial).
mero 577.261 marca Norian clas- ção ao termo 567.133 marca TREEntoe Engenharia e Tecnologia
VO cl. 28).
se 36).
•
Limitada (oposção aa têrmo núVennotschap Onder de firma mero 566.599 nome cOmercal).
Indústria e Comércio Apoio S.A.
Ioga (oposição ao termo 582.699 Hunter Bouglas Bailaria Mede
Refrigerantes Garoto Indústria
Handelende onder de naam Hun- e Comércio S. A. (oposição ao termarca ICASA cl. 4) .
Olympia Werke A G (oposição ter Bouglas (oposição ao termo mo 562.478 marca Garoto. cl. núao têrmo 575.762 marca Olympia no 552.507 marca Luxaflex cias- mero 43).
se 16).
de Campinas).
Cia. Ração e Tece/agem Santa
Hoelzel S. A. Indústrias ReuSetedias Editora Ltda. (oposição
(oposição ao termo búao termo 572.272 marca Sete clas- nidas Mercur (oposição ao termo Bárbara
mero
565.775
titulo Agrícola de
565.536
marca
Mercúrio
el.
17).
se 32).
Volkswagen do Brasil Indús- Santa Bárbara 2 A.).
Hotels Reunidos S.A. Horsa
Cervejaria Mãe Preta S. A.
(oposição ao têrmo 577.391 marca tria e Comércio de Automóveis (oposição
ao termo 566.024 marS.
A.
(oposição
ao
têrmo
570.508
Cinelândia classe 41).
ca
Rio
Claro
el. 42).
insígnia
Volksul
el.
6,
8,
11,
14, 21
Amo S.A. Indústria e Comércio
Vulcan
Material
Plástico S. A.
(oposição ao termo 571.798 sina/ 31, 34,39 e 501.
(oposição ao termo 565. J4 marde propaganda Emblemática).
Volkswagen do Brasil Indús- ca Vulca.tex cl. 36).
Amo S. A. Indústria e .Comércio tria e Comércio de AutomoVeis
Cemil Comércio e Empreendi(oposição ao termo 571.799 insig- S. A. (oposição ao termo 570.367 mentos Ltda. (oposweel ao termo
nia Emblemática).
marca Feira do Valles).
570.126 titulo Cemil el. 33).
Arthur Matarazzo & Filho LimiJavque Wrona (oposição ao têrInterplastic S. A. Indústria e
mo 570.242 marca Jacquard clas- tada (oposição ao termo número Comércio (oposição ao Urino rid.
566.256).
se 36).
Indústria de Plásticos' Real Li- cml.er208)5.69.171 marca Plastibras
Udo Altenburg (oposição ao termitada (oposição ao termo númo 579.668).
Willys Overland rla Brasil S. A.
Banco -Novo Mundb S.A. (opo- mero 569.587 marca Roal).
Indústria o Comércio (oposição
J.
&
e
Atkinsoo
Limited
(oposição ao têrmo 378.177 nome cosição ao tento 567.577 marca ao termo 573.229 marca_ Int erlamercial).
gos, el. 50).
Emblamática).
Banco 'Novo Mundo S.A. (opoBorg Warner Corp Oposição ao
Usina
de
Laticínios
Abbud
Lisição ao têrmo 549.904 nome cotêrmo 5699.028 marca Borg. clasmitada (oposieão ao termo nú- se 8).
mercial).
Banco Novo Mundo S.A. (opo- mero 568.356 marca Imperador
Marcosa S. A. Máquinas Represição ao têrmo 575.589 nome co- cl. 41).
sentações Comércio e Indústria
Eletro
Indústria
Walita
S.
A.
mercial).
(oposição ao termo 571.292 marBanco Novo Mundo S.A. (opo- (oposição ao termo 567.078 nome ca Marcosa, cl. 16).
sição ao têm° 575.590 marca Novo comercial).
Veva Indústria Brasileira de
Indústria de Arte:atos ee MeMundo classe. 14) .
taii MG Ltda. (oposição ao termo Embalagens S. A. (oposicão ao
Banco Novo Mundo S.A. (opo- 567.649 titulo Mt.1).
termo 567.891e marca VZKG el.
sição ao têrrno 545.729 marca EmCoferisa Comercial de Ferra- 15).
blemática) .
Aktiebolaget Vibro Verken (opomentas Industriais S. A. (oposiBanco Novo Mundo S.A. (opo- ção ao termo 566.555 titulo Co- siçáo ao termo 568.628 marca Rosição ao termo 553.306 marca Ao farsa).
to Vibro).
Mundo Novo).
Produtos Químicos "Vale do PuCoferisa Comercial de FerramenBanco Novo Mundo S.A. (opo- tas Industriais S. A. (oposição ao raiba Ltda. (oposição ao termo
sição ao termo 546.079 marca Novo térmo 566.555 titulo Cofersa).
no 569.553 marca Magnata el.
Mundo).
Riedel de Haen A. G. (oposi- 48).
Construções Elétricas Eltec S.A.
Banco Novo Mundo S.A. (opo-. ião
têrmo 5y.261 nome co(oposição a termo 569.229 marca
sição ao têrmo 548.592 titulo Posta mercial).
Novo Mundo el. 3.347).
Farbwerke Hoechst Aktiengesel- Etelc el.S.8).A. Indústria e Comércio
Bakol
Farbenfabriken Bayer Aktien- lschaft Vorm Meister_ Lucius
g esellschaft (oposição ao têrmo Bruning (oposição ao termo nú- (oposição ao termo 551.069 marca
575.18-8 marca Aluspirin el. 3).
mero 566.039 marca Neofacin ,e1. Bakron - classe 28).
Farbenfabriken Bayer Aktien- 3
Cristaleria Luiitana S. A. Copos!.
gesellschaft (oposição ao termo
São Paulo Alpargatas S. A. ção ao tèrmo 569.804 marca Rei
576.388 marca Solufen cl. 3).
(oposição ao têrmo 570.988 marca classe 14).
Cia. Industrial Rio Guahyba (opa.
Fábrica de Aço Paulista S.A. Art Mocassim).
(oposição ao termo 571.019 marca
S. Eletro Acústica Ltda. (opo- sição ao tèrmo 569.595 marca Guaira).
Otto Baumgart Ind. e Comércio SoRefaço).
ção ao termo 569.982 marca Asciedade Anónima (oposição ao Urino
tro
Sonho).
Fábrica de Aço Paulista S. A.
Impar - classe 16).
Casa da Borracha S. A. (oposi- 569.005 marca
(oposição ao termo 571.019 marca
Uni S. A. Industrial e Importadora
ção ao termo 567.321 nome coRefaço el. 40).
de Máquinas (oposlçNo ao termo mim
Vulcan Mataria/ Plástico S. A. mercial)
mero 568.306 marca Hércules Malhas
Tecsport
S.
A.
(oposição
(oposição ao termo 569.619 marca
classe 6).
ao
termo
567.481
marca
NovelV . cl. 36).
Brindes Ypiranga Ltda. (oposição
tex)
.
Perfumes Coty S A B (oposição
ao
termo 569.256 marca 'piranga- Cerâmica Mogi Guaçu S. A. classe
ao termo 577.026 marca Twist (oposição
.14).
'ao
termo
570.811
marcl. 48).
Perfumaria Sau Ekir S. A. (oposi.
ca
Iguaçu).
ção ao termo 570.044 marca Osiris
Indústrias Alimentícias Carlos
S. A. Fábricas Orion (oposição classe 48) .de Britto S. A. Fábricas Peixe
(oposição ao termo 576.344 marca ao termo 567.733 título Casa Orion
Luzotica Ltda. (oposição ao térino
cl. 36) .
Pira car anba
562.985 marca Llizoptica).
Indústrias Gessy La yer 8. A.
Cia. Paulista de Alimentação
Omege Indústrias Metalúrgicos Ltda.
(oposição ao termo 578.596 mar- (oposição ao termo 568.888 marca (oposição ao tèrtno 569.362 marca
Branqueneve cl. 46) .
ca Cruzeiro cl. 41).
()alega- classe /I).
Sherwin Williams do Brasil S.A.
Glaxo Laboratories Limited (opoQueops Imobiliária Ltda. (oposição
sição ao termo 571.519 marca Tri- Tintas e Vernizes (oposição ao ter- ao termo 567.043).
mo 571.444).
bioty/ el. 3).
Indústria e Comércio Timm! Ltda.
Cia. Petrolifera Brasileira (opa-- (oposição •ao termo 569.205 marca
Rodi & Wienenberger Aktiengeselischaft (oposição ao termo nú- 8140 aa tArraa 586 .490 expressão Naos - dant 41).
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Café do Ponto Indústria e Comércio
Ltda. .(oposição ao têrmo 570.2i0
. marca Três Pontos-- classe 41).
Cia.
januense de Fiação S. A.
.(oposição ao termo 569.846 marca Angora).
*. Cia. jauense de Fiação S. 'A. (oposição ao termo 569.847 marca Angora;.
Cia. Lupo Agrícola Comercial e
Industrial (oposição ao têrmo 567.174
marca Lua Nova — classe 36).
Permures Coty S.A.B. (oposição ao
termo 567.035 marca Twist — classe
ti.9 46).
Sodinco Soc. de Desenvolvimento L-1dustrial e Comercial Ltda. (oposição
DO térmo 573.378 marca Socinco).
Ciba Sociéte Anonyme (oposição ao
termo 566.791 marca Resolit).
Volkswagenwerk A. G. (oposáfá
ao têrmo 566.260 marca Volks Club —
classe 33).

' Volkswagenwerk A. G. (opcsição
ao te-ny? 56r?.259 marca. Vols Motor
Club — classe , 33) .
Nestle " S. A.:, (oposição ao termo
566.964 marca Bananinho).Cia. Industrial c Comercial Brasileira de Produtos Alimentares (oposição ao term:;. 566.909 marca Creincafe
— classe 41).
Sherwin Williams do Brasil S. A.
Tintas c Vernizes (oposição ao tèrmo
570.346-A
marca Colorvinil).
Humberto Di Célio . (oposição ao
têrmo 569.611 marca Magnata).
Ivo C.:IIZat Yvor,e. Caliazzi Vasques,
António Caliazzi júnior e Sylvio Galiazzi (oposição ao têrmo 575.598
marca Miami).
Hay Macleod Limited (oposição ao
termo 570.813 marca Hallmark —
classe 8; .
American Radiator Ei Standard Saniiary Corp (oposição ao termo 566.680).

I American Radiator & Standard Sanitary Corp (oposição ao termo. númz. ro 566.679).
E. I.Du Pont de Nemours ':And
Co (oposição ao térmo 565.658 marca
Orlão — classe 3.6).
The Lander Co Inc (oposi4ãO, ao
têrmo 567.517 marca Lavand Chkirophyll Stick Dcodorant).
Vulcan Artefatos de Borracha S.A.
(oposição ao termo 568.274 masca
Vulcabor — classe 39).
Cia. S:derúrgica Belgo Mineira .(opog ãr)
oas ao. termo 571.046 marca' Gelsicçb
Cia. Sclerúrgica Belgo Mineira ((ip.)sição ao termo . 571.045 inzi:L'a
gobras)
Cia. Siderúrgica Belgo Mineira (oposição ao têrmo 571.043 marca liclgobras) .
Cia. S:derúrgica Belgo Mineira (Oposição ao têrmo 571.044 marca Belgobras) .

Lincas Aéreas 'cle Espana S.A.
o z:o ter:no 568.941 marca
— classe 32) .
n.L.r., ria Brasileira de Pinturas . otieda& Anemana (oposição ao termo
575.326 marca I.B.P. — classe 1).
Indústria Brasileira de Pinturas S.A.
(oposição ao termo 575.326 marca I.
B. P. — classe 1).
•
Geleia Elétrica Indústria e Comércio
S. A. (Oposição ao térmo 448.597
marca Gel Elétrica — classe 8).
Laboratórios Reto Wemaco Ltda.
(oposição ao térino 573.128 marca
Nafedrin — classe 3).
* Laboratórios Reto Wemaco Limitada
(oposição ao termo 577.674 marca
Uveozolona — classe 3).
Helbra S.A. Indústria Farmaattica
(oposição ao trino 573.712 marca
Herba).

•

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

Assmtrite

Tomo

VII I

Diversos Trabalhoí
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questão Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. jurídicos — Est. de Sitio
Trab. jurídicos — Est. de Sitio
Trabalhos jurídicos
Impostos Interestaduais
Trabalhos jur:clicos
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos. juridiccs
A Imprensa

XIII
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI

Preço

Volume

100.00 ,
40,00
400,00
120,00
50,00
65,00
80,00
120,00
120,00
250,00
200,00
120,00
120 00
100;00
120,00
120,00

XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

Tomo

V

IV
V
1

As.sunto

Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
.Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
Limites Ceará — Rio G. do NoK.e .
Limites Ceará — Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
Trabalhos jurídicos
Campanha Presidencial
Campaniu. Presidencial,

Preço

90,00

120,00
120,00
120,00
130,00
120,00
100,00
120.00
120,00
120,00
120,00
150,00
250,00
400,00
400,00
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Preço: Cr$ 30,00
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Divulgação a.' 246

2.* edição
Preço: CrS 8,00

A VENDA
Seçio de Vendai: Av. Rodrigues Alveei 1
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Agénda 1: Ministêrto da Fazenda
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Termos ns. 587.311 à 587.913, de aparelhos didáticos. aparelhos cinemar liquidificadores, maçaricos para soldar, Filmes revela •Jos. câmaras oftográfical
tográficos, aparelhos autamáticos para caldear e cortar, máquinas de fazer e cinematográficas, projetores cinemato22-4-1963
gráficos
Valvotécnica Indústria de Válvulas acender é regular, gás, aparelhos para café, mostradores para rádio, moinhos
Classe 32
separar café, aparêlhos para aquecer de café, transformadores. tostadeiras,
Limitada
São Paulo edifícios, aparêlhos para experimentar pés para fotografias, válvulas para rã. Para distinguir; Albuns, jornais, publidinamos, aparelhos para destruir inse- dios, válvulas de descarga, a álvulas de cações em geral, programas radiofônitos, aparelhos náuticos cientificos, apa- redução, vacuõmetros, Ve.3% elétricas, cos, programas televisionados, peças teaválvulas de vácuo e ventiladores
trais e cinematográficas, revistas
reihoã de ótica, aparelhos pulverizadoClasse 11
- Ires, aparêlros para aquecimento de
Termo n.° 587.321, de 22-4-63
água, aparelhos geradores eletroquimi- Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
• cos, aparelhos para recepção, reprodu- cutelaria em geral e outros artigos de Cineservice Agencia de Serviços Cinematográficos Ltda.
ção de som e sônicos, aparelhos auw- metal, a saber: alicates, alavancas, ar,São Paulo
máticos eléétricos de passar, aparelhos inações para óculos, arruelas, argolas,
=USW= AJTHCIA D SERVIÇOS
para espremer trutas e legumes, aparê . aleiravas, armações de metal, abridores
lhos de alta tensão, aparelhos de pro . de latas, arame liso ou farpado. assaClasse 6
CINSI1ATOGRLFICOS LTDA.
teção contra acidente de operários, deiras, açucareiros; brocs, bigornas, bal..
xclas,
bandejas,
bacias,
baldes,
bomboNome comercial
Aqucedores de água de alimantação aparelhos afiadores d eferramentas
máquinas de cortar-frios, bom- aparelhos distribuidores de sabão e de nieres' bules; cadinhos, cadeados, cas Termo
n.
9 587.322, de 22-4-63
s; de ar para pneumáticos, bombas desincrustantes para instalações sanitá- t içais, colheres para pedreiros, corren- "Itiruna" — Veículos, Motores e Peças
tes,
cabides,
chaves,
cremones,
chaves
para gazolina, de incêndio e elétricas, rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
Ltda.
dparafusos, conexões para encana
betoneiras, brocas tlétricas burrinhos e e Instrumentos usados na engenharia. de
São Paulo
mento,
colunas,
caixas
de
metal
para
paragrimensura geodézia, aparêlhos gasei- portoes. canos de metal, chaves de feninsr.fiatiores de ar, buchas quando
ITIRUNA
te de máquinas, caldeiras a vapor, car- ficadores, aparelhos de análises, apare- da, chave inglesa. cabeções canecas,
'
buradores, carimbo de tórno, carneiros lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri- copos. cachepots, centros Je mesa,
cohidráulicos, cavadeiras p.i.m., con- zadores, • aparelhos reguladores e establ- queteleiras, caixas para acondiciona- INDUSTRIA BRASILEIRA
traidores de teimo p.i.m. chumaceiras lizadores da pressão e do fluxo de ga- mento de aumentos, caldeirões,' caçam'
Classe 21
ou mancais de ant ,.-fricção, coletores ses e líquidos, aparelhos para salva- Ias, chaleiras, cafeteiras, conchas, coade dínamos e motores, compressores, mento e para sinalização, aparelros dores, distintivos, dobradiças: enxadas, Para distinguir: Veículos e suas partes
condensadores, eixos quando parte de para escafandristas, aparelhos para lim, enxadões, esferas, engates, esnuichos en- integrantes: Aros para bicicletas, automáquinas, êmbolos quando parte de par vidros, aparelhos para combater feitas para arreios, estribos, esferas móveis, auto-caminhões, aviões, amormáquinas, engenho de serra, engenho formigas e outras pragas, aparelhos au- para arreios, espumadeiras; formões, tecedores, alavancas de câmbio, barcos
de cana, engrenagens quando parte de tomáticos acionados pela introdução de foices, ferro para cortar capita, ferro- breques, braços ara velculos, biciclemáquinas, freios quando parte, de má- molas, aparelhos para picar, cortar ou lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co. tas, carrinhos de mão e carretas, camiquinas, guinchos de fricção, guinchos reduzir comestíveis, aparelhos espargi- muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
para caçambas de arresto, guinchos de dores, aparelhos e instrumentos de cál- para doces, freios para estradas de carros, tratores carros-berços, carrostransorte aéreo, geradores' a gazolina, cujo, aparelhos para observações sismi- ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gar- tanques, carras-irrigadores, carros, carguindastes, 'lutadores de cano .i.m., cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos fos, ganchos para quadros, gonzos para roças, carrocerias, chassis, chaas cirmáquinas de imrimipr, lubrificadorer para natação, aritonômetros, aspirado- carruagens; insígnias, limas, lâminas, li.. culares para veículos. cubos de veículos
quando arte de máquinas a vapor: res de pó aerómetros, acendedores coreiros, latas de lixo, jarras. machacil. carrinhos para máquinas de escrevei,
máquinas de lavar roupa, máquinas de tricas, alto-falantes, amlificadores ele. nhas, molas para portaS, n-olas para corrediços, para veículos, direção, dast'.
costura, máquinas de furar radial e tricos. =assadeiras, antenas, batedea. venezianas, martelos', marretas, matri- gadeiras, estribos, escadas rolantes, elehorizontal, máquinas para o fabrico e ampliticadores elétricos, araassadeiras, zes, navalhas; puas, pás, pregos, para- vadores para passageiros e para carga.
acabamento de latas e outros recipien. antenas natedelras, balança comum .- fusos, picões, porta-gelo, rostiras porta- engatas para carros, eixos de direção,
tes metálicos, máquinas borracheiras e elétrica, 1, ara/nevais bateria5 de acutnu- pão, porta-jóias, paliteiras, panelas; rol- 'raios, fronteiras para veículos guidão,
máquinas têxteis, máquinas de tirar lado-es. f,nócuios, bito l as h- binas. Do.' danas, ralos para pias, rebites regado- locomotivas. lanchas, motociclos, molas,
res, serviços de chá e café; serras, ser- motocicletas, motocargas, moto furgões,
cortiça, máquinas de limpar e afiar fa- binas de ti dução, !.x .'eta para fins cura
cas, molas para máquinas, máquinas Uvas, nciaes de a-a-a/minhas elétricas rotes, suchas. sacarrolhas. rasouras, ta- manivelas, navios, ónibus, para-choques,
frigorificas, máquinas de rotular, mar- 1 ,ctataari edidoras businas . túasolas, ba lheres, talhadeiras, torquezes. tenazes, para-lamas, rira-brisas, pedais, pantões,
.
talos a vapor.
moinhos e mós nã o carias . 'etricas, bules e a:- tos, caixas de travadeiras, telas de arame, torneiras, rodas para 9a1cletas, raios para bicicleagrícolas, motores de combustão inter- dass.alee, cruna-as rrigerificaa e foto. trincos, tubos para encanamentos. trilhos tas, reboques, radiadores para veículos,
na, elétricos e a gás, motores para bi- gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de pai aportas de correr, taças, tavessas. rodas para veiculos, selins, tricicles, ticicletas e motocicletas; pentes quando rádios, Chaves elétricas, cinernatógratos. turíbulos; vasos, vasilhames, verrumas rantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
parte de máquinas, penteadores de ten- cronógrafos, cronômetros, combustores
Termo n.° 587.318, de 22-4-63
acelerador,
tróleis, troleibus, varacs de
tes, rolos para estradas, serras mecâni- de gás. cidômetros, cristais de rádio,
Indústria de Pneumáticos Firestone
carros, toletes para carros
cas, serras hidráulicas, serras. de fita, condensadores, cortadeiras para fotogra..
S.A.
ttà.-nos mecânicos tOrnos de revólver Fias, chaves de alavancas, chaves auto.
São Paulo
Termo n.° 587.323, de 22-4-63
capadtores de bloaado, cavatôrnos automáticos, tórnos verticais ciáticas,
Restaurante "Canta Gaito" Ltda.
citores
eletroliticos,
calibradores.
disaos
turbinas, - tubulações para caldeiras;
Minas Gerais
para telefones, discos gravados, diais,
velas de ignição para motores, válvu- despertadores, enceradeiras &tricas, enlas e ventiladores quando parte de
131ST1IIIIANTI
genho de assar carne, espe'tos óticos
jamáquinas
esticadores de luvas, espelhos de piásI C Ain WIP
OALLO• LTDA.
Industria Brasileira
ticos para eletricidade, everilizadores,
Classe 8
•
Classe
39
Nome comercial
Abaixa luzes d elampião, twajours, xtintores _de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos li trantes. filPneumáticos
•
acumuladores actinõmetros, amVerômetros para óleo, filmes falados, fogões. '
'Termo n.9 587.327, de 22-4-63
tros, amortecedores de rádio e frequên- fogareiros. fusiveis, faróis carne. acessóTermos ns . 587,319 e 587 . 320, de
Modas lida Ltda.
cia, anemómetros, aparelhos de televi- rios de veículos para sinalizNão e para
22-4-63
São Paulo
são, aparelhos para iluminação, inclu- iluminação em geral, filmes revelados. Cineservice Agênc:a de Serviços Cinesive os considerados acess5zios de vei- fôrmas s iétrieas, fervedores, trigorificos,
matográficos Ltda.
cules, aparêlros para anúnaios mecâni- fotômetros, Los elétricos, filtros de InoE
ulc
riv
Pa i
cum
cos, aparelhos aquecedores e medidores, terferencia, tonôgra tos, garrafas técnicas,
INDUSTRIA BRASILEIRi
aparelhos' cromográ ticos. aparelhos de geladeiras, globos para lâmpadas. globoa
barbear elétricos, aparelhos registrado para lanternas, globos terrestres para
Classe 36
res e medidoras de distâncias, aparê- ensino, gravadores, holofotes mcubado
indxlstria Brasileira
Para
dIstingutr:
Artigos de vestuários
lhos para purilicai água, aparalhos
res, indicadores de %Acuo it.atrumentos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
sinais lampa natas. aparelhos regulada. de 'alarme. i ntarrti pio. ei. aan.- adas
aventais, alpercatas, anáguas, blusas, •
res de gás apareifios de galvanoplastia, :and:suares, Iâniaada. c..as 'a', lentes,
Classe 8

CENTAURO

URFA

,2422 Quarta-'era 10

RIO OFICIAL (Seção lii)

Julho de 1963
,•n•n•n•

botas, botinas, blusões, boinas, babaUrino n.' 587.328, de 22-4-53
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- iMoraes S. A. (Indústria e Comércio)
puças, casacão, coletes, capas, chales.
Piauí
aachecols, calçados, ehaéups, cintos,
sintas, combinações, corpinhos, calças
'PPORROGAÇÃO
de senhoras e de crianças, calções, calias, camisas, camisolas, camisetas;
Cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lanços. mantôs, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Classe 46
peugas, pouches, polainas, pijamas, puSabão
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Termo n.° 587.329, de 22-4-63
suspensórios, saldas de banho, 'sandálias Moraes S. A. (Indústria e Comércio)
sweaters, shorts sungas, stolas, souPiauí
(tens, siada, tater, toucas, turbantes,
temos, uniformes e vestidos
Termos ns .587.324 e 587.325, de
22-4-63
Cabanas S. A. Dist-ribuição, Cocnércio
e Indústria de Metais, Coque e Produtos Siderúrgicos em eGral
São Pau:o

›RORROGAÇÃO
AO

c msao mAR
Classe 46
Sabão

SÃO PAULO
!NDUSTRIA

Tenno n.s 587.330, de 22-4-63
Moraes S. A. (Indústria e Comércio)
Piauí
$R0RaOGAÇÃO

PRASILEIRA
'Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce.
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó. em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
Clasie 46
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
Sabão
C
bruto ou parcialmente trabalhado, couTermo n.° 587.331, de 22-4-63
raças. estanho em brato ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente Moraes S. A. (Indústria e Comércio)
Piauí
trabalhado ferro em barra, em abana,
fundido, maleável, manganês. gusa. ve'letORROGAÇÃO
lho, gusa, temperado, maleável,
minas para techaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, alumínio, alpaca.
ligas metálicas. metais em massa, estampados, para' soldas, para ligas, limalhas. magnésio, metais não trabalhados
ou parcamente trablhados, niquei. ouro
páldio, papel estanho, platina poema
de zinco, prata, solda. tungstênio,
zinco corrugado. zinco liso e
em falha
Classe 46
Classe 50
Sabão
Impressos em geral, cimtões COMPrei311
de visitas, placas, carimbos, letreiros,
Termo n.' 587.332, de 22-4-63
displays, cartazes, iclhetos, folhinhas,
Neusa Casado de Lima Antunes
promissórias, carimbos e propaganda
r.`suanabar
em geral
,•
• Têrmo n.° 587.326, de 22-4-63
intebra — Indústria de Relógios do
Brasil Ltda,
São Paulo
'PRORROG AÇÃO
1 INREBRA
MI) URU. DE REIMI03
'DO BISAM

Nome comercial

iNDÚSTRIA BRASILEIRA.
Classe 50
Produção in3ustrial de filmes cinematográficos de curta, média e longa metragam, filmes. técnicos e científicos,
iaeluslve filmes para a televiso

Termos as, 587.333 e 587.331, de
22-4-63
Nilo Santos Pinto
Guanabara
.
Classe 8
D:scos fonográfiCos gravados

arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais. bombas
para adubar, ceifadeirsts, carpideiras,
ceifados para alfoz, charruas para sariculutura, cultivadores. debulhadores,
destocadores, desenteçjradores. esrna
dores para
para a agricultura. escarnheadores. enchovadeiras, tacas para maquinas agricolas ferradeiras, gadannos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, Máquinas batedeiras para
Classe 32
Uma orquestra, um conjunto musical e agricultura. máquinas insetifugas, c:1aq uínsa vaporizadoras, máquinas ne
um conjunto vocálico
mungir, máquinas niveladoras de tesra„
Termo n.9 587.335, de 22-4-63
maquinas perairadoras para a agriculTravecnig — Tratores e Veículos de tura, máquinas de plantar, motochar.
Minas eGra's Ltda.
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de Minas Gerais
roçar. de semear para sulfatar, de_
toscluir, de triturar, de esfarelar terra,
TRAVEMIG - Tratores e_Veiculos • para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burritar e pulvert4
de Minas Gerais Ltda.
zar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
Nome comercial
algodão, para colher cereais,. máquinas
Termo ia.° 587.336, de 22-4-63
amassadoras para fins agrícolas. de
Travemig — Tratores e Veículos de cortar árvores, para espalhar, para caMinas Gerais
pinar. máquinas combinadas para semear e culturais de iesbanar. para enTRAVEMIG • Tratores e Veículos silar máquinas e moinhos para tortagens. máquinas toscadoras, ordenad.s.
de Min —
res mecânicos, raladores mecânicos, roClasses: 6, 7, 8 e 21
los compressores para a agricultura,
sachadetras semeadeiras, segadeiras.
Titulo
socadores de terra, tosadores de graTermos as, 587.337 a 587.340.. de
ma, tratores agrícolas. válvulas para
22-4-63
máquinas agrícolas
Travemig — Tratores e Veículos de
Classe 8
Minas Gerais •
Para distinguir: aparelhos para °las
úteis. instrumentos científicos e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos 'em
geral. acessórios de aparelhos 'elétricos:
ampereimetros, amplificadores aparelhos
de alta tensão, anemometros, antenas,
INDUSTRIA P"
" FIRA
alto talantes, acumuladores, aspiradores.
. Classe 6
aquecedores, abat-jours, bules elétricos.
Para distinguir: Máquinas e partes de bobinas, balcões frigorificas, binóculos.
máquinas para todos os fins industriais: barómetros, balanças, batedeiras para liMáquinas de rosquear, serras mecâni- quidas e massas, cafeteiras elétricas.
cas. motores elétricos, alternadores, fer- chuveiros elétricos, compassos, câmaras
ramentas e placas para tornos, gera- I ri gori ficas, 'câmaras cinematográfica,
dores para corrente continua e alter- campainhas elétricas, chassis, chaves panada plainas, máquinas de furar e cen- ra antenas, chaves de alavancas. diais,
trar tornos mecânicos, prensas mecani- enceradeiras, esterilizadores, esquadros
tas, máquinas.assadeiras,
=
misturado- de aço, extintores de incendi°, esqua mas e • distribuidoras de concreto e- uros
-7
de agrimensor, fias terra, tios para
barro, máquinas compressoras. maqui- eletricidade, ferros elétricos
os para engonas adaptadas na construção e conser mar e passar, tersos elétricos para solvaçâo de estradas, mineração, corte de da, máquinas fqtográficas e cinematomadeira movimento de terra, carretos gráficas, fogões e fornos elétricos, fore outros fins industriais, elevadora, mámas elétricas, filmes revelados, geladeiquinas desempalhadoras, descascador-as.
lusensacadoras. brunidoras, classificadoras, ras, interruptores. liquidi ficadores,
ventiladoras moinhos, para cereais, tres, maçaricos, micrómetros, memido.
máquinas secadoras, trituradoras, pul- res de roscas, medidores de intervalos,
verizadoras fresas, polarize& tranchas, microfones.- mostradores, manômetros,
m&máquinas
ventiladores.
tesouras mecânicas. tupias,
de miras de qualquer graduação. niveis
d'água , para caldeiras. nivela de terem
abrir chavetas martele
para-ra.
eexaustores para forjas
' pilhas . sêeas, elétricas,
roi bombas
ónitbasi
zue
centri.
pantõ.
rnt 05. pinga, pantógratos,
Pi
fugas. rotativas. de deslocamento a a 105.
sadios, resistencias. regadores
pistão para todos 05 fins. artesas. caldeixas e turbinas, injetores para cai. automáticos registros para . água, re9i.S..
tdoina
eir ari válvulas ea transportador-es
para canais c. de comportas. regiasvde alta e
"O tmos para vapor, réguas de aço, relays.
prensas hidráulicas. martelos mecânicos reatores para luz florescentes, recptores,
r máquinas limadoras. máquinas opera- aparelhos para soldar, sorveteiras, sotrizes, rotativas ou cortadoras para usi. quetes, sereias, transmissores, tomadas,
nar ferro, aço e bronze, máquinas pára transformadores, torneiras de compresindústrias de tecidos: teares. urdideiras. so aparelhos de televisão, termômemcs.
encanatorias, espulademas. cortadeiras, telescóims torradores de cereais, volt
meadeiras, rolos. e roktes: brunidores metros, valVulas de redução, ventiladopaar cereais, máquinas para fabricar i
res
papel e máquinas para fabricar papel e
Classe 21 •
máquinas de impressão, dínamos. e P 'ara distinguir: Veiculo e suas partes
receptáculos
integrantes: Aros para bicicletas, autoClasse 7 'móveis, auto-caminhões, aviões, amarMáquinas e utrns.lios para serem usa. tecedores, alavancas de cambio. barcos.
dos exclusivs:nente na agricultura e breques, braços para veículos, biciclehorticultura a saber: arados. abridores tas, carrinhos de^ mão e carretas, canal.
de sulcos, adubaduras, ancinho mera- nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
picos e emoilhadores , combinados carros .. tratores, carros - berços. carros •

TRAVEMIG

•
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Termo n.° 587.347, de 22-4-63
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias, enassis, chapas cir- Metais Beneficiados "Premiei' Ltda.
Pernambuco
culares para veículos, cubos de veículos,
carrinhos para máquinas de escrever,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freios fronteiras Para veículos. guidão,
Indústria Brasileira'
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletaS, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
Classe 17
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, Arquivos de aço, cofres, mesas para
rodas para bicicletas, raios para biciclemáquinas de escritórios
tas, reboques, radiadores para veículos
Termo n.9 587.348, de 22-4,63
rodas para veicu!os, selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocipv. Metais Beneficiados "Premiei' Ltda.
Pernambuco
des, vararas de controle do afogador e
acelerador, troleis, t roleibus, varaes de
carros. toletes para remos

PREMIER

Termo n.9 587.341, de 22-4-63
Rádio Horizonte -Ltda.
Paraná
.
'RA

M

Rine*,

Classes: 32 e 33
Titulo

Metais Beneficiados
"Prender" lide
Nume comercial
Têrmo n.9 587.349, de 22-4,63
José Francisco de Almeida Filho e
Justino Cordeiro
Guanabara

Termo n.• 587.342, de 22-4,63
Renresentaciora Comercial Mercúrio
Ltda,
•
Pará

Represeoladora
Comercial Menti°
.'
Classes: 11 e 21
Titulo

Termo n.9 587.343, de 22-4,63
São Jorge Ltda.
Paraná

reCUlari a São Jorge
33 e 41
. Classes:
Título
Termo n.9 587.344, de 22-4-63
Colasa — Compensados e Laminados
Ltda.

COUSA
Classes :4 c 33
Titulo
Tétano n.9 587.345, de 22-4-63
Distribuidores de Produtos
Cybra
Farmacêuticos Ltda.
Paraná

p •

ccitci

Classe 32
Jornal, revistas, programas radiofônieo e de televisão
Termo n.° 587.350, de 22-4-1963
Touring 'Clube do Brasil
Rio Grande do Sul

TOURING CLUB
DO RIO GRANDE DO
sP or t o Alegre
Classe 33
Título
Termo ti.° 587.351, de 22-4-1963
Touring Clube do Brasil
Santa Catarina

Cdra - Distribuidores TOURING CLUB
DE SANTA CATARINA

de Produtos
'Farinaceuticos
Classe 3
Titulo

Termo n.9 557.346. de 22-4-63
Constratora e 1ncorporadora de Edifícios
Ltda. "Ciei"
Pernambuco

Construtora e

korporadora de
Edificios Ltda. "Cid"
Nome comercial

FloriamOpolis.
Classe 33
Titulo
Termo n.0 587.352, de 22-4-1963
.
Touring Clube do Brasil
Plarank

Termo n.° 587.353, de 22-4-.853
Touring Clube do Brasil
Minas Gerais

Classe 33
Titulo

Termo n.° 587.360, de 22-4-1963,1
Touring Clube do Brasil
Bahia
-••

CLUE1
TOURING CLUB TOURING
DA BAHIA
DE MINAS:GERAIS

Belo Horizonte
Classe 33
Título

_
Termo n.° 587.354, de 22-4-1963
Touring Clube do Brasil
São Paulo

1

rSalvador1
Classe 33
'Mudo
Têrmo n•° 587.361, de 22-4-1963,',
cTouring Clube do Brasil
Pernambuer

TOURING CLUB TOURING CLUP:
DE SÃO PAULO

,DE PERNAMBUCO,

iSão Paulo

.R e sei 33
Classe 1 e

Classe 33
Titulo
Termo n.o 587.355, de 22-4-1963
Touring Clube do Brasil
• Guanabara

—

Titulo
Termo n.° 587.362, de 22-4-1963
Touring Clube do Brasil
*Ceará

TOURING CLUB TOURING CLUB.
\ DA GUANABARA

DO CEARÁ

Guanab‘ara

Fortaleza

Classe 33
Título

Classe 33
Titulo

Termo Zi.. 9 587.356, de 21-4-1963
Touring Clube do Brasil
Rio de Janeiro

Termo n.9 587.363. de 22-4-1963
Touring Clube do Brasil
Pará

TOURING CLUB TOURING CLUF3.
\PO ESTADO DO RIO

DO PARÁ,

,

Niterol.
Classe 33
Titulo

Classe 33
Titulo

Termo ci.° 587.357, de 22-4-1963
Touring Clube do Brasil
Espírito Santo

Termo g.° 587364, de 22-4-1963
Totiring Clube do Brasil
•
Amazonas

CLUB
TOURING CLUR TOURING
DO AMAZONAS /DO ESPIRITO SANTO
Vitória

Manaus,,,

Classe 33
Titulo

Classe 33
Titulo

Termo n.° 587.358, de 22-4-1963
Touring Clube do Brasil
•
Goiás

Termo n.° 587.365, de 22-4-1963
Suissen Modas Ltda.
Guanabara

TOURING CLUB
\ DE GOIÁS
.
CaianN3
Classe 33
Titulo
Termo n.° 587.359, de 22-4-19í3
Touring Clube do Brasil .
Brasília

TOURING cLUI3 TOURING CLUB
- • DO PARANÁ.
DE BRASÍLIA
Curitiba

Julho de 1963 2423

DMrito Federal
Classe 33
• Titulo

SUISSEN

Classe 36
.
Vestidos, blusas, saias, anaguas, melas
para senhoras, homens e crianças, .cami, tas, calças, gravatas, lenços e paletós
Termos os. 587.366 à 587.367, hfe
22-4-1963
Siernens
Schuckertwerke
Aktiengesellschaft
Alemanha

SI Afie

Classe 6
•
Máquinas elétricas, a saber: motores
elétricos, geradores, arranques, trans-

•
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formadores, conversores, máquinas ainplificadoras, partes integrante sdas
máquinas acima
Classe 8 •
Para distinguir: Artigos e aparelhos elé,
tricas e eletrônicos para automóveis;
• artigos para instalações elétricas ` e
aspiradores de pó. aquecedores. abat- Jour, alto-falantes, antenas, acumuladorea alificadores. anemômetros. amperônieuos, assadeiras elétricas adaptadores de microscópios agulhas para tonógrafo& aquecedores ' de ambiente, -aparelhos e instrumentos • didáticos; instrumentos de precisão; instrumentos cientificos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos,
ótica; instalações elétricas e artigos elétricos e eletrônicos em geral: aparelhos
óticas formando diversos aparelhos ale
hidráulicas; conjuntos de peças óticaa
aparelhos e acessórios de rádios; aparelhos de contrôle e medida. aparelhos
de expurgo de contrôle e medida, aparelhos de expurgo utilizado na limpeza e
deiinfeccão de sentinas, • mictórios e
outros ocais, aparehos de igações para
- ligações para • banheiros, ,aparelhos de
ar refrigerado, aparehos de ar condidoirado, anarehos de ata tensão, aparehos automáticos para descarga de água.
aparehos de siaram, aparehos de aquecimento central, aparelhos de aproxiréguas de aço, rádios, refletores, reatores, relays, receptores, regadores automáticos, relógios, relógios de ponto e
de vigia, redutores, resistências elétricas
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de sons.
reatores para luz fluorescente, reostatos.
registros para vapor, registros paa bidé,
para banheiros, aparelhos bebedouros.
para lavatórios e para pias, secadores
para cabelos, potenciômetros. sorverei- ras, sincronizadores, sextantes, selecionadores, sifões, sereias de alarme, apa
relhos para soldar, soquetes, sinaleiros,
reguladores automáticos ou não, aparelhos de televisão. teleuplas. telêmetros.
tomadas, telescópios, teodolitos, tecnigrafos, termômetros, tomadas de Correntes. aparelhos de telégrafo sem fio,
tansformadores, trenas, torradoes de
cereais,, torneiras de compressão. rorneirás de alta pressão, torneiras com
dispositivos para aquecimento de água
telefones, telescópios, transmissores, toca-discos automáticos ou não, tubos
conduites, terminais para baterias, vol.
imetros, ventiladores, vá lvulas, e bem
como aparelhos e equipamentos usados
em automóveis, caminhões, aviões, mo, tocicletas, barcos e navios
Têrmo n.o 587.368, de 22-4-1963
Editora
N. 'S. Alvarenga
Guanabara

V03 hos Estabos

Classe 32
Jornal eclético -- "Voz dos Estados"
Têrmo
587.369, de 22-4-1963
N. $. Alvarenga
Editora
Guanabara

liori3pntt
Classe 32
Revista eclética
"Horizonte"
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Termo n.° 587.370, de 22-4-1963
Laboratório Bordesina Ltda.
Guanabara

indústria Bra.;ileira
Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal,
indicado no tratamento da coqueluche
Termo n.o 587.371, de 22-4-1963
Laboratório Bordesina Ltda.
•
Guanabara

Termo n.° 587.377, de 22-4-1963
Organização "Ortecor de Indústria.
Comércio e Imóveis Ltda.
Guanabara

AUREA

Julho de 1963
Têrmo a.9 587.381, de 22-4-63
Transportadora Baggio Limitada
Paraná

Transportadõrsi
Baggio
Nome comercial

Classe 33
Edifício de apartamentos
Têrmo n. 9 587.378, de 22-4-63
Antonio Alves de Oliveira
Rio Grande do Norte

Termo n.9 587.382, de 22-4-63
Indústria e Comércio de Madeiras
Oeste Ltda.
Santa Catarina

:ndústria e Comércio'
de Madeiras Oeste Ltda:.

1 PRODUTOS T. R. E. O .
Classe 3
Sgbstâncias químicas, produtos e preparados para serem usado na medicina
e na farmácia
Termo n.9 587.372, de 22-4-1963
Laboratório Clinico Silva Araujo S.A.
Guanabara

ALVOLI
' Antonio Alvos de Oliveira
-Tenente Manias -

Termo n.9 587:379, de 22-4-63
Imobiliária e Construtora Risca Ltda.
Guanabara
•

"BIOLAB O"
Classe 3
infiústria Brasileirâ.
Substâncias químicas e outros preparados para serem usados na medicina e
Classe .16
na farmácia — Vacinas e bioculturas Para distinguir: Materiais para conspara serem usadas na medicina e na truções e decorações: Argamassas, argi,
farmácia
la, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos para paviTermo n.° 587.373, de 22-4-1963
mentação, calhas, cimento, cal, cré,
Organização "Ortecol" de Indústria, chapas isolantes, caibros, .:aixilhos, coComércio e Imóveis Ltda.
lunas, chapas para coberturas, caixas
Guanabara
'd'água, caixas de descarga.. para lixo,
edificações premoldadas, es .:aque, emulsão de base asfáltico, esta:as. esquadrias, forros, frisos, gesso. grades, janelas, estruturas metálicas para canstruções, lamelas de metal, ladrilhos, lamClasse 33
bris, luvas de . junção, laaes lageotas,
Edifkio de apartamentos
material isolante contra frio e calor
manilhas, massas para rever mentos de
Termo n.° 587.374, de 22-4-1963
paredes, madeiras para constrações, moOrganização "Ortecor de Indústria, saicos, produtos de base astáltico, pra).Comércio e Imóveis -Ltda.
dutos para totrnar impermeabilizantes
Guanabara
a sargamassas de cimento e cal hidráulica, / pedregulho, produtos betuminosos
apermeabilizantes l íquidos ou sob outras formas para revestánenros e outros
usos nas construções. persianas, placas
para pavimentação, peças crnamentais
Classe 33
de cimento ou gesso para teds e pareEdifício de apartamentos
des, papel para forrar casas, massas
Termo n.° 587.375, de 22-4-1963
anti-ruidos para uso nas construções.
Organização "Ortecol" de Indústria, parqueies, portas, „ portões. pisos, soComércio e Imóveis Ltda.
leiras para portas, tijolos, tubos de com..
Guanabara
creto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
•
vitrôs, venezianas

REA

AUREA II

Classe 33
Edifício de apartamentos
Terma n.° 587.376, de 22-4-1963
Organização "Ortecor de Indústria,
Comércio e Imóveis 1.1 *.a.
Guanabara

AURv A 1
Classe 33
Edifício de an:/,..hrrrntrIf

Termo n.9 587.383, de 22-4-63
Produtora de Cal Colombo Ltda.
,
Paraná

. Classe 41
Café torrado e moído

PRORROGAÇÃO

AURE

Nome comercial

Temao "n." 587.380, de 22-4-63
Indústrias York S. A. — Produtos
Cirúrgicos
São Paulo

intãstria Brasileira
Classe 16
Cal hidratado
'Termo n.9 587.384, de 22-4-63
Esquadrias Ricardo Ltda.
Santa Catarina

.

indústria :srasueira!,
Classe 16
Esquadrias e conexos
Temio n.° 587.385, de 22-4-63
Bachtold ti Cia,
Santa Catarina

J inviliense
indústria 13r.z,si1eir.
Classe 36
Confecções de artigos de malhas em
geral
Termo n.° 587.386, de 22-4-63
Casa Anselmo — Comercial Ltda,
Minas Gerais

CASA Aribt,LMO
CONTRCIAL LTDA.
Nome comercial
Termo n.9 587.387, de 22-4-63
Serviço Social da Indústria — SESI
Guanabara

PRORROGAÇÃO
YORK

Indás tria Brasileira
Cassa '32
Classe 10 •
Morioaratia S.a,' C problemas snaiais. Cdo
nómicos e políticos do Bras:I
Paans hialhicos e toalhas higiênica'

Quarta-feira

lo

,

Teirmo a.° 587.388, de 22-4-63
ZN C...atm News-Publicidade Ltda.
Guanabara

2eat
Casse 33
Concurso mn geral
n.° 587.389, de 22-4-63
Brasília, Auto Elétrica Ltda.
SÁ° Paulo
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• Terno n.° 587.395, de 22-4-63
condensadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves auto- Indústrias Bernal Del Aceite,, S„ A.
Espanha
ciáticas, capacitores de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibradores. discos
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeiras eletricas. engenho de 'assar carne, espelhos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de piás..
ticos para eletricidade, agerilizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis como acessó...
rios de veículos para sinalização ,e para
iluminação em geral. fainas revelados,
fôrmas elétricas, fervedores, ;rigorificos,
fotómetros, fios elétricos. fatros de In,terferência, fonógrafos, garrafas técnicas,
geladeiras, globos para lâmpat asa globos
Classe 41
para lanternas, globos [enastres para
Azeites de oliva
ensino, gravadores, holofo'aia Incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos
Termo n.° 587.396. de 22-4-63.
Parke, Davis Ci Cocnpahy
de alarme, interruptores, lâmpadas inEstados Unidos da América
candescentes, lâmpadas comuns, lentes,
liquidificadores, maçaricos sara soldar,
GNANADA
caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga válvulas de
redução, vacueimetros, veia ' elétricas,
válvulas de vácuo e veatiladores

i

Indústria BrasileitClasse 8
•
Abaixa luzes d elampião, abajours,
'acumuladores, actinômetros, amperônie•
tros, amortecedores de rádio e frequência, anemómetros, aparelhos de televisâo, aparèlhos para iluminzaão, inclusive os considerados acessórios de veículos, aparêlros para anúncios inecanicos, aparelhos aquecedores e medidores,
aparêlhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricas, aparêlhos registradores e medidores de distancias, aparelhos para purificar água, aparèlhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia.
aparêlhos didáticos, aparêlhos cinemar
tográficos, aparêlhos automáticos para
acender e regular gás, aparêlhos para i
separar café, aparélhos para aquecer
eciificios, aparelhos para experimentar"
dínamos, aparelhos para destruir insetos, aparélhos náuticos científicos, aparelhos de ótica, aparêlhos pulverizadores, aparelros para aquecimento de
água, aparêlhos geradores eletroquirnicos, aparelhos para recepção, reprodução de som e sônicos, aparêlhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparelhos de alta tensão, aparêlhos de proteção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores d eferramentas,
aparêlhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos csterilizadores, aparelhos
e instripmentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparêlhos gaseificacioreS, aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparèlhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de ga;
scs e liquic:os aparelhos para salva'mento e para sinalização, aparélros
para escafandristas, aparelhos pa:a limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparêlhos automáticos acionados pela introduçao de
molas, aparelhos para picar, coatar ou
reduzir comestíveis, aparêlhos espargidores, aparélhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para observações sismia
cas, aparelhos tesmostatos, aparêlhos
para natação, aritonômetros, aspirado-I
tez de pó. aerômetros, acendedores elétricos, alto-falantes, amlificadores elétricos, amassadciras, antenas. baaideiatnplificadores elétricos, aniassadeiras,
antenas. batedeiras, balança 'omem e
elétrica, barômetros, bateriaa oe acuamladores, binóculos. bitolas. Lobinas,
binas ia indução, exceto para fins cura.
tivos, betões de caaii.•aa.1-as elétricas,
bombas medidoras, sus' ma, bússolas, haerlas, elétlicas, ules c.él .cos. caixas .ie
datam % a, câmaras feigkaaf eas e fotográficas, cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas. cinanist6grafos,
cronacirafos cronômetros. cnrabustores
de gás, ciclômetros, cristais de rádio,

a

s

p

al

Temo n.° 587.390, de 22-4-63
Anesio A. Moita
São Paulo

;ndústriN Prtk..meira

AMARELO

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças

.

Termo a.° 587.391, de 22-4-63
Quimindústria Fukninan Ltda.
Rio de Janeira

/ •n•
GRANADA

---Áximig,andante
Classe 3
Prepa;a-'os farmacêuticos

Classe a
Inseticida

—
Tèrmo n.° 587.392, de 22-4-63
Quiminchistria Fulminan Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 587.398, de 22-4-63
Parke Davis Es Company
Estados Unidos da América

• nte

btxmive.0 OPACC

a.' 587.400, de 22-4-61
• (Prorrogação)
Good Humor Corporation
Estados Unidos da América

Tirmo

• n••

600D HUMOR
Classe 41
Sorvete se gelados
Termo n.° 587.401, de 22-4-63
(Prorrogação)
Smith Kline Ci French Laboratorles
Estados Unidos da América

NEO-PENIL
Classe 3
aio; preparado antibiéttup
Termo n.° 587.402, de 22-4-63
. (Prorrogação)
The Magnavox .Cempany
Estados Unidos da América

Classe 8
Dispositivos elétricos para amplifica
ção de som, telefones, alto falante*
telefones para marinha, telefones para
aeroplanos ,telefones de mesa, cabine.
para amplificação de financia auditiva;
caixas de contrõle para telefones, alto
falantes, transmissores auto falantes,
caixas de junção, telefones a prova
de barulho e dispositivo de sinal para
equipamento de telefone de marinha
Termo n.° 587.404, de 22-4-63
13ig Center News-Publicidade Ltda.
Guanabara

E3ig Center News;
Publicidade Ltd_ai
Nome comercial

*

Termo n.° 587.405, de 22-4-63
Big Center News-Publicidade Ltda.
Guanabara

Classe
Inseticida
Termo n.° 587.393. de 22-4-63
Quimindústria Fulminar/ Ltda.
Rio de Janeiro

Prêmio Sorteado

Juemisamapict

Classe 3
Preparados farmacêuticos

INDUSTRIA BRASILEIRA,

Termo n.° 587.399, de 22-4-63
Parke. Davis Ci Company
Estados Unidos da América

Classe 2
Inseticida

VERMELHO

Termo n.° 587.394, de 22-4-63
Alimentícia Transmontana Ltda.
Guanabara

Pela Federal e Reaíj
Classe 33
• Expressão de propaganda
Termos ns. 587.406, de 22-4-64
Metalúrgica "Musa" Ltda.
Guanabarr

«MUSAg
1-Indústria Brasileifa.,

Transmontana
Classe 41

2424

Classe 3
Prepara:'os farmacêuticos
Termo n.° 587.397, de 22-4-63
Parke, Davis 6 C:xnpany
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira

Julho de.1962

-

LAVANDA
Classe 3
?para aos fa anacéu ticos

Classe 5
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe

ass

2426 Quarta-fora 10
Termo n.° 587.408, de 22-4-63
Produtos Quicmccas Isochemie S. À.
São Paulo

Dl RIO OFICIAL (Eec;Lic. ?‘.)

c.o c.13 15).33

Termo n.° 587.417, de 22-4'63
Lis Henriques Fernandes
- Guanabara
•

ereto, telhas, tacos. tubos 'Is ',anulação, isoladores de corrente, lâmpadas, lustanques de cimento, vigas, vigamentos, tres. aparelhos de luz fluorescente, misvitais, venezianas curadores para banheiros. para-raios,
V-Plugs, tesisténcias elétricas, registros
Termo n.° 587.424, de 23-4-63
pára água, registros para bidê, para
Fersul — Fábrica de ' Ferramentas
banheiro para lavatórios, para pias e
São Caetano do Sul Ltda.
para aparelhos bebedouros, soquetes,
São -Paulo
sifões, tomadas. tubos concluits, torneiras com dispositivos para aqueciST4s
Classe 32
rMaitiira
mento de água, válvulas para água.
• Indsria
, Um jornal impresso
válvulas de descarga e pressão
Classe 11
Nome comercial
Ferragens, ferramentas de tida espécie,
Termo n.° 587.418, de 23-4-63
• Termo n.° 587.427, de 23-4-63
Tármos ns. 587.409 a 587.411, de
cutelaria em geral e outros artigos de
Bar e Café Miudinho Ltda,
Incl.stria de Produtos Químicos
22-4-63
São Paulo
i metal, a s saber: alicates, aan ancas, arSan-Odor Ltda.
Produtos Químicos Isochernie S. A.
t maseas para óculos, arruslas, argolas,
São Paulo
São Paulo
aldravas, armações de metal. abridores
UIUDIMÚ0
de latas. arame liso ou !arpado. assaa. Brasileira
/nd. Brasileira
deiras, açucareiros: brocs, bigornas, bal..
I xelas, bandejas, bacias, aalcles, bomboClasse 46
Classe 41
! nieres, bules: cadinhos, cadeados, casSabão
Café liquido, croquetes, coalhada, riu- tiçais, colheres para pedreiros, corren•
padas, pizzas, tortas
nano n.° 537.428. de 23-4-63
——
— tes, cabides, chaves, cremones, chaves Indústria
Classe 2
e Comércio de Móveis Pessoal
de parafusos, conexões para encana..
Termo
n.°
587.419,
de
23-4-63
Artigcts da classe
Ltda.
mento, colunas, caixas de metal para
A.
C.
P.
M.
—
Ca:nérciq
e
RepresenClasse 3
São Paulo
Portões
canos
de
metal,
:Uives
de
fentações Ltda.
Artigos da classe
da, chave inglesa, cabeares. canecas,
São Paulo
ON1
Classe 41
copos, cachepots, centros de mesa, co..
a leia
Artigos da classe
Ca l", M.
queteleiras, caixas para acondicionamento de ai mentos, caldeirões, caçaro.
Térmo n.° 587.412 e 587.413, de
Ias, chaleiras, cafeteiras, conchas: coaClasse 50
Classe 40
22-4-63
dores, distintivos, dobradrais, eus:doas, Armários, assentos, tsalcões
Impressos em geral
autets,
Teixeira, Caldas, Montenegro & Cia.
enxadões. esferas, engates, esguichos enbanquetas. bancos camas, neera a.
Guanabara
feites
para
arreios,
esr:Ibos
esferas
Termo n.° 587.420, de 23.4-63
para arreios, esputnadeiras: tormões, , creado-mudos, cristaleiras. eus Piões de
•Jatay Negrão
foices,- ferro para cortar csp.m, ferro- mola. coniuntos de copa e cosinha,
PRORROGAÇÃO
São Paiao
lhos. facas. tacões, fechaduras, terro co- icadeiras giratórias, dispensas. dormimum a carvão, fruteiras t ,..nts. tó;mas I tórios, etagers, escrivaninhas, • estantes,
ffitEff.,S
para doces. Imos para estradas de guarda-roupas. çt.arda corrnda galerias.
Classes: 8. 11, 13, 14, 15, 29, 28 e 49 ferro. frigideiras: gaachos„atlhas, gar- mesas, móveis para 'ardia) n,esinhas
fos, ganchos para quadros. gunzos para móveis para ciai', móveis estofadoes,
Titulo de estabelecimento
O liArMliQ CA:1
— carruagens; insignias. finas, :aininas, li- .I sotas. sapateiras, saias de visitas. saias
Termo is.? 587.421, de 23-4-63
coreiros, latas de lixo. ,arr-t:, machadi- de jantar. poltronas. berços colchões,
Cosméticos "Wellen Kaiser" Ltda.
nhas, molas para portas, cro- las para caixas e móveis para aparelhos radioSão Paii:o
venezianas, martelos, Marretas, matri- fônicos, moveis para terraço, sofás- caClasse 1
zes, navalhas: puas, pás, pisos, para- mas, estrados de camas, acolchoados.
Tintas, óleos, vernizes e esmaltes
WELLEN
fusos. picões, porta-gelo„.oseiras porta- porta•vasos, divans, almofadas, traClasse 1
pão, porta-jóias. pai:teirós, asneias: rol. vesseiros, cômodas e discotecas de
Expressão de propaganda
Classe 48
afanas, ralos para pias, relates, regado..
madeiras
Termo a.° 587.414, de 22-4-63
Para distinguir genéricamente perfumes, reà, serviços de chá e _a e, serras, serTermo n.' - 587 .429, de 23-4-63
produtos de beleza e de toucador
rores, suchas, sacarrolhas, a soaras, taQUIMICa e Farmacêutica Niklco do
Brasil Ltda.
lheres, talhadeiras balastes: tenazes, Bar, Café e Lanches São Cristóvão
Termos ns. 587.422 e 587. 423: de
Ltda,
Guanabara
travadeiras, telas de araras torneiras,
23-4-63
São 1)5iiiio
trincos, tubos para encanamentos trilhos
Organização Falia SSC
par aportas de correr, raças tavessas,
São Paias.
turibulos: vasos, vasilhames, verrumas

Produtos Quimi.cos
Isocherriie S: A.

VÁ NA BA

M MARCHA
II A

ISOQUIMICA

:naN

4.

asc, Jognijor

ilabeton

rsux

Ind. Brasilerra

Classe 50
$mpressos
Classe 16
Para distinguir: Materiais para consClasse 3
truções e decorações: Argamassas, argi1.Itn preparado farmacêutico. indicado
la, areia, azulejos, batentes. aalaustres,
no tratamento da diabete
blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré.
Térmo a.* 587.415. de 22-4-63
chapas Isolantes. caibros. :.aixilhos. coAfica Industrial Ltda
s
lunas, chapas para coberturas, caixas
São Paulo
•
d'água. caixas de descarga para lixo.
edificações presnoldadas estuque. emul/Mica Industrial Ltda. são de base asfáltico, estacas. esquadrias, forros, frisos, gesso, prades, janelas, estruturas metálicas pura construções. lamelas de metal. lad r ilhos, lambris. luvas de junção, Imas lageocas,
Nome comercial
material isolante contra fria e calor.
manilhas, massas para revessmentos
!Térnio n.' 587.416, de 22-4-63
Alka Industrial Ltda.
paredes. madeixas para construções, moSão Paulo
saicos produtos de base asláitico. produtos para totrnar impermeabilizantes
a sargamassas de cimenta e cal hidráu
lica, pedregulho, proautos betuminosos
Impermeabilizantes l iasadss ou sob outras formas para revestimsntas e outros
usos. nas construções, per s ianas, placas
para pavimentação, peças amamentais
Classe 1
Ilulistãu.a.3 e preparações químicas usa- de cimente ou gesso para tatos e parea& nas indústrias, na fotografia e nas des, papel para forrar -asas. massas
analises químicas. Substâncias e pre- antl-ruldos para uso nus construções
parações químicas anti-corrosivas e parquetes, portas, portões pisos, soleiras para portas, tijolos, tuLos de coa...
anti-oxidante

Indústria Brasileiro>

ALK

Termo n.° 587.425, de 23,4-63
Fersul — Fábrica de Ferramentas
São Caetano ' do Sul Ltda,
SãO Pano

O C ANO
-^
zrasileira
Classe 50
Impressc.s.
Termo n.° 587.426, de 23-4-63
Scarfon £1 Cia. São Paulo

AOLI
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Artigos e Instalações
elétricas para construções: Aparelhos
de alarme aparelhos de aquecimento
central, aquecedores de ambiente, benjamins, chaves elétricas, chaves automáticas, chaves de alavancas, chaves de
tomadas, chuveiros elétricos. caixas de
descarga para vasos sanitários, campainhas elétricas, aparelhos de comunicação interna, aparelhos de expurgo utilizado na lanpeza e desinfecção de sentinas. mictórios aparelhos para ligações para banheiros. aparelhos automáticos para descarga de água, cabos elétricos, caixas de ligações e distribuição de fios elétricos, fusiveis. fios para
eletricidade e fios terra, inetrruptores,

_SIO CRISTOVÃO
Ind. Brasileira

•

Classe 50
Impressos

Térrno n." 587.430, de 23-4-63
Irmãos Sanfelice
São Paulo

InMELW
ra leira
;
Classe 41
Farinha de mandioca
Térmo a.° 587.431,

de 23-9-63

Irmãos Gffibaldi Ltda.

São Paulo

áTIZZJLIOLL
Sio Vicente
Est. de .Paulo
Classe 41
Titulo
Têm° ri.' 587.432, de 23-4 63
ha de Ouro Bar e Lanches Ltda.

PLECRL DE OURO
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo n.° 587.433. de 23-4-63
Diamalar Materiais de Construção Ltda,
São Paulo

Mana
!Ind. Brasileiru
Classe 50
Impressos
Termo n.° 587.434, de 23-4-63
S. P. Costa
São Paulo

•
, nevou sTA
'Ind. nraelleira

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Terno n.' 587.435. de 23-4-63
Instituto Paulista d(e Recuperação da
EstétIca Buco Facial Ltda.
, São Paulo
•

PLULISTA
1.1nd. Brasileira"Classe 50
Impressos

Terno n.° 587.436, de 23-4-63
Irene) Luraghi 'Barrias
São Paulo
VELOSUla

Ind. Brasileira
Classe 8
Sorveteiras, refrigeradores, aparelhos de
refrigeração e geladeiras
Tennto n, 587.437, de 23-4-63
Irmãos Busqueis Ltda,
São Paulo

Termo 11.• 587.442, de 23-4-63
Lanificio Resfibra Ltda.
São Paulo

RESFIBRI..

In.d. Brasileira'
Classe 50
Impressos -

• Termo n.° 587.449. de 23-4-1963
Francisco Salvador Roberto
São Paulo
/
- •
•

JAHU,BANDÇIRAMTE
1101WRIA BRASILEIRA

Termo U.° 587.443, de 23-4-63
Irmãos Giribaldi Ltda..
• São Paulo

À 'PI ZZAIOLL
Gue.rujÃ —
Est. de S.Paulo.•
Clase 41
. Titulo
Varino u.• 587.444, de 23-4-63
Organização Feliz- S/C •
São Paulo
ORGA.NIZÁÇIO -

FELIX

k

• Classes: 16, 33 e 50
Titulo
Termo n.° 587.445, de 23-4-63
" Irmãos Giribaldi Ltda.
Saq Paulo
•
• Á PIZZ.AIOLA
Santos

"Est. de s.Paulo

Classe 26
Artefatos de madeira
Termo n.° 587.450, de 23-4-1963
Pavimentadora e Construtora "Caravelas" Ltda.
São Paulo

CM/VIEW
Ind. Brasileira]
Classe 33
Insígnia- de comércio

Támo ra.° 587.451, de 23-4-1963
Casa Cambuci de Vidros Ltda.
• São Paulo •

GAMBUGI
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Titulo
Termo n.° 587.446, de 23-4-63
Ferdinando Barnafa
São Paulo

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
era 'todas as formas e preparos, vidro
BUSQUE? p
cristal para todos os fins, vidro indus'Ind., Brasileira
BISPRONIC:.
trial .com telas de metal ou composiBARN
ções especiais: ampolas, aquários, asClasse 41
e
RIl. E
sadeiras, almofarizes, bandejas, cubeLanches: mortadela, presunto, queijo.
C • ' n CIO
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
salsicha, salame, churrascos e • pernil
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, esTermo n.° 587.438, de 23-4-63
carradeiras, frascos, formas para doces,
Portugal no Rádio Bar e Lanches Ltda.
fôrma para Samoa fios de valro, gaia
Classe
8
São Paulo
rafas, garrafões, graus, globos, haste.
- Titulo
jarros, jardineiras, licoreiros, mamada:
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta.
--Termo n.° 587.447, de 23-4-63
r
jóias. paliteiros, potes, pendentes, peIndústria de Móveis Sanei Ltda.
Ind. Bra
eira.w2
São Paulo
destais, saladeiras, serviços para reClasse 50
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesSANELvPiIn
Impressos
sas, vasos, vasilhames, vidro para viInd. Brasileira
draças, vidro para relógios, varetas,
Têrrno n.° 587.439, de 23-4-63
Classe 40
vidros para conta-gotas, vidro para
Bar e Petisqueiras Zico Ltda.
Acolchoados para camas e para móautomóveis e para para-brisas e
São Paulo
veis, almofadas, aparadores, armários,
alcaras
balcões para venda, para móveis e
Zzco
berços, biombos, cabides, cadeiras, caTermo n.° 587.452, de 23-4-1963
Ind. Brasileira
mas. canapés. catres, colchões, colchões
Móveis de Aço "Morvidal" Ltda.
Classe 50
de molas. cômodas, conversadeiras. COSão Paulo
-•
Impressos
7.1113. divãns, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guardaTermo n.• 587.440, de 23-4-63
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
Agência Marítima "Hellinobrasileira" de sala de jantar. mobílias de quarto.
Ltda.
Poltronas. prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados

-

AEINA

Braei eira

sse 50
Imamssos

Termo n.• 587.441, de 23-4-63
Edarli — Editora Arte Ltda.
São Paulo.

EDARLI
Ind. Brasileira
c; . assr 52 •
•
Revistas tmaressas. .1 :araras ‘intressos,
vros imtes . o g, calálonos imress0S, folhetos imressos, álbuns Invessos e pro•
gramas radiofónicos
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Quarta-feira 10 •

Termo n, 587.448, de 23-4-1963
Alfonso Martins Portella São Paulo

P TY

IN DUSTRIA BRASILEIRA.,
Classe • 36
Calçados

Classe 10
Acolchoados para camas e para móveis, almofadas. aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés. catres, colchões, colchões
de molas cômodas, conversadelras, coxins. divans, enxergões. escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guarda.
cômoda. guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar. mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras sofás e
sofás-cama estofados

2427

Tarmo n.° 587.453, de 23-4-1963.
Transportes Salcga Ltda.
São Paulo

Ind! kgeeileir tj

3

Classe
Impressos em geral, cartões comerciai.
e de visitas, placas, carimbos, letrmtos.
displays, cartazes, folhetos, folhinhas,
promissórias, carimbos e propaganda,
Termo n.° 587.454, de 23-4-1963
Farmácia Santa Angela Ltda.
•
São Paulo
•

• SANT.It
Ind. 'Brasileira

Classe 3
Substanclis e produtos quimicos para
'serem usados exclusivamente na
medicina e na farmácia
• -Termo n.° 587.455, de 23-4-1963
Bar e Lanches Preferido Ltda.
•
São Paulo

•

PREFERIDO
Ind. Brasileira.

Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagatela.
batidas, brandy, bitter, cachaça. cervejas, cidra, conhaque; extrato de malta
fermentado; ternet; genebra gengibirrau
gin, gingen kirsch, kumruel; licores;
maarsquinhos; acatar; pipermitn, ponches; rum; suco de, frutas. com álcool;
vinhos, vodka e
Termo n.° 587.456, de 23-4-1963
Rifla/ao Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo
RIMACO •-

I:

cl•

Braeileira
Classe 6

Aque.zedores de água de alimentação
máquinas de c artar-frios, bom't,as oe ar para pneuratacos, bombas
para gazolina, de incêndio e elétricas,
betoneiras, brocas elétricas 'malditos •
insuradores de ar. ...adia:. quando parte de máquinas, caldeiras a vapor, carburadores, carimbo de tõrno, carneiros
hidráulicos, cavadeiras p.i.m., coatraidores de tórno p.i.m. chumaceiras
ou mancais de anti-fricção, colatcret
de dínamos e motores, compressores,
condensadores, eixos quando parte de
máquinas, êmbolos quando parte de
máquinas, engenho de serra, engenho
de cana, engrenagens quando parte da
máquinas, freios quando parte de máquinas, guinchos de fricção, guincholt
para caçambas de arresto, guinchos de
transada aéreo, geradores a gazolina,
guindastes, limadores de cano .1.ma,
máquinas de imrimipr, lubrilkadorel
quando arte de máquinas a vapor;
máquinas de lavar roupa, máquinas de
costura, máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras í"
máquinas Mateis, máquinas de tirai
cortiça, máquinas de limpar e .afiar facas, molas para máquinas, máquinas
frigorificas, máquinas de rotular, mar.,
talos a vapor, moinhos e mós não
agrícolas, motores de tombustão interna, elétricos e a Gás, motores para Ma
dcletas e motocicletas; pentes quando
parte de máquinas, penteadores de. tea.
res, rolos para estradas, serras mecânil
ças, serras hidráulicas, serras de fita,
tanto: mecânicos tôrnos de revólver,:
tornos automáticos, tornos verticaIN:
turbinas, tubulações para caldeiras;
velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando parte de

maquines

2428 Quarta-feira 10
Termo n.° 587.458, de 25-4-1963
Modelação e Fundição "Pavaai" Ltda. 1
São Paulo

PÃHANI ei

flnd.Bra sil'eira.
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido, aço" parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em. bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente - trabalhado, cimento metálico, cobre- em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, terso bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês, gusa, velho. gusa, temperado, maleável, lamiminas para fechaduras, funis, furadores
latão em vergalhões, aluminio alpaca,
ligas metálicas, metais em massa. estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, niquel, ouro
páldio, papel -estanho, platina poeira
de zinco, prata. solda, tungstênio,
zinco corrugado?' zinco liso e
em fõlha
Termo ri. 587.459, de 23-4-1963
"A Oculista" -- Indústria e Comércio
de Optica Ltda.
São Paulc
•

á oculista
Bra si leira.
Classe 8
Lentes, óculos, relógios, máquinas fotográficas, microscópios, binóculos, projetores de - slides" e cinematográScos.
lunetas
Termo n.° 587.460, de 23-4-1963
Comércio e Indústria de Calçados
"Bilba" Ltda.
São Paulo
EMBAIXADOR

Ind. Brasileire•
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças em geral

.DI,R10 OFICIAL
Termo n.° 587.464, de 23-4-1963
Indústria de Plásticos Argos Ltda.
São Paulo

(Seção 111)

Termos as. 587.470 ' 587.475, de
23-4-1963
Socitec -- Sociedade Técnica de
Propaganda Ltda.
'São Paulo

Julho de 1963
ora em bruto ou parcialmente traba
ljrdo, couraças eletrodos, eitanho enI

Sruto ou parcialmente trabalhado, ferre
em narra e em culpa, ferro fundida,
feiro maleável, feri- omangaotas
co: bruto ou parcialment -tioaathatlo,
gaza- temperai.), auza rnalãvei,
tf
P I . R O . F- E P 4
nas de metal, asta em • fõlhae laráo
. Classe 11 ,.
" e em abapas, latão ...n. ve'rgaPara distinguir: Ferramentas manuais.. lhÕes. • ligas int-rnlieasiimaihas, nta g ri:terragens,cuteiaria e pequenos aragos O . wangans, metais não traaalliados
de metal comum,' da indústria e comér- aa aparcialmenti trabasiados, metais em
cio da requerente, a saber: Farrachas massa, metais estampados; meta.s para
e machos pára fazer rosca, braçadeiras. soas. níquel, ouro paladio, na
artigos de metal para -janelas portas, estanho platina poeira de cio.:). praescadas e cortinados, afiadoresa aldra- ta, sucata, soldas, ligas para soldar, vas, • alavancas, alicates. aaniotollas, barras para soldar, zinco cocrugada.
ancinhos. anéis para chaves, chaveiros,
fli/USTRIA BRIIS1LEIRÂ•'
tungstenio e zinco liso em tôlhas a •
tachas, angolas. arnia-ções , de told
Classe 50
aros,
rebites'.
arruelas,
.atiçadores
ázel.
Classe 28
Para distinguir: O timbre da firma, a
:eiras,
lâminas
ir
•
navalhas
de
barbear
Plásticos
ser usado em papeis de carta, papeis de
brocas, buris, . bainhas, baldes, , naa'ias oficio. memoranduns, fatrums, avisos; enTermo n.° 587.465, de 23-4-1963
'znimázios, bicos. dhoses e avaras de
Clap Indústria e Comércio Ltda.
atacadores para sapatos, bisnagas, 'ur- velopes, cartões comerciais e de visitas.
apolices, ações. debentures, cheques, leSão Paulo
ras, borboletas, botões, puxa Jures, braços para cabides e prateleiras; canive- tras de cambio, notas promissorias, dutes chantradores. cortadores, cravado. plicatas. cheque.s, e demais documentos
.CLAP1
nd..
Brasileire,
res,
cunhas, cabides, cabos, caçarolas, - usados ou adotados pela requerente
S
Classe 6
cadeados, caldeirões, canos . tubos,
cantoneiras, •alças, pega dores. puxado; es, Para distinguir: Máquinas e partas ds
Classe 38
cinta para caixotes, coadores, colhe- máquinas para todos os fins industriais:
Caixas de papelão
res, cotovelos, cunhas cuspideiras, des- Máquinas de rosquear.. serras mecânicacadores. debruns, dedais, enxós, es- cas. motores elétricos, alternadores, ferTermo n.o 587.466, de 23-4-1963
cariadores,
alias, enxadas, escumadeiras. ramentas e placas para tornos, geraDiscotex Indústria de Discos de
aspa:Idas: . esticsdores, exprelnedores, - dores para correate continua e' alterPolimento Ltda.
tacas. facões, ferramentas Coefantes, nada, plainas, máquinas de furar e can.
São Paulo
perturantes, desbastantes e alisantes, trar tornos mecânicos, prensas tnecânitoices, furadores,. fechaduras, ferrolhos, Cas, máquinas amassadeiras, misturado?
- .DISCOTEX
fivelas, fôrmas Para bolos e -para . cal; mas e distribuidoras de concreto a
Ind. Brasileira,'
çados. funis, ganchos, graminhos, abri. barro, máquinas compressoras. .náqui•
,
citares . de- latas, jarras, jogos de chaves nas adaptadas na construção e conserde parafusos, lâminas e What; de serra vaçáo de estradas, mineração, corte de
Classe 11
baias, lampiões, latas para comestiaeis madeira, movimento de terra, carretos
Discos de. polimento
e para lixo, charneiras e dobradiças e outros fins industriais, elevadora, máTermo n.° 587.467, de 23-4-1963
machadinhas, martelo, pequenas molas. quinas desempalhadoras, descascadoras,
Distribuidora de Aguas Dorizon Ltda. terragess para peças de mobiliária, ensacaduras brunidoras, classificadoras,
Paraná
cinzéis, escarnadores, punhais. pás. pa- ventiladoras. moinhos, para cereais,
nelas. paratmas, pinos e contra pinos, máquinas secadoras, trituradoras. pulDORIzoN
serras, serrotes, tesouras, terçados, trina verizadoras (rasas, politrizes. tranchas,
tesouras mecânicas, triplas, máquinas de
.1nd. Jrasileira,
chantes, tachos, torquezes, trilhos,
abrir chavetas marteletes, ventiladores,
verrumas
• exaustores para forjas bombas centri•
Classe 21
Classe V
Para distinguir: Veículos e suas partes fugas,. rotativas, de deslocamento e a
integrantes: Aros para bicicletas, auto- pistão para todos os fins, aríetes,
Aguas
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- deiras e turbinas, injetores para caldeiras, válaulas e transportadores auTêrmos ns. 587.468 e 587.469, de tecedores,' alavancas de cambio, barcos tomáticos de alta e baixa pressão.
breques, braços ara veiculos, biciclê23-4-1963
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- prensas hidráulicas. martelos mecânicos
Sociedade Técnica de
Socltec
nhonetes,
carros ambulautes, caminhões, e máquinas limadoras, máquinas operaPropaganda Ltda.
trizes, rotativas ou cortadoras para usicarros, tratoses carros-berços, carros- nar . ferro, aço e bronze, máquinas para
São Paulo
tanques, carros-irrigadores, carros, car- indústrias de tecidos: teares, urdideiras,
19:Oro
roças, carrocerias, chassis, chaas cir- encanatórias. espuladelras, torcedeiras,
culares para vaiculos, cubos de veiculas meadeiras, rolos e roletas, brunidores
carrinhos para s máquinas de escrever, paaa cerea i s, mamonas para fabricar
corrediços, para veículos, direção, desli- papei e máquinas para fabricar papei a gadelras, estribos, escadas rolantes, ele- máquinas de impressão, dínamos a

%adores para passageiros r para carga
receptáculos
engates para carros, eixos Je direção,
Classe 8
Termo n.° 587.461, de 23-4-1963
fados, frasaceiras para veículos. guidão. Cabos para amadores, carregadores da
Comércio e Indústria de Calçados
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, bateria, painéis, terminais acüsticoa
"Bilha" Ltda.
racic1et4 "motticargas, moto furgões, terminais acústicas. terminais para ca.
'
São Paulo
'elas, navios, ônibus, para-choques, bos de baterias, intensificador da preta
ç'd6alidEj
para-lamas,
para-brisas, pedala, pantões, são do óleo d opedal dos freios sdbrr
DIPLOUTÀ
iodas para bicicletas, raios para bicicle- as rodas dos veículos motorizaos e do
•In. Brasileira
tas, reboques, radiadores para veículos, aparelho auxiliador para os mesmor
rodas para veiculos, selins, tricicles, ti- fins, lanternas, pestana para farol de
rantes para veiculos, vagões, velocipe- veículos, antenas pr veículos, cumulaClasse 36
Classes: 25. 32, 33 e 50
des, varetas
de eontriale do afogador e dores, automático de partida, baterias
Calçados para homens, senhoras e
Sinal de Propaganda
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de businas, botões de partida, botões da
crianças em geral
carros, toletes para carros
• busina, filtros de óleos para motorea
•
Classe 32
• • Classe 5 " faróis, isoladores de corrente, interrup
Termo n.o 587.463, de 23-4-1963
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Clovis Gonçalves Cortes e Ronaldo anuários, álbuns impressos, boletins, ca- Aço em bruto, aço preparado, aço doce, toras de papel, interruptores de freia
Gonçalves Cortes • '
tálogos, edições impressos, folhetos, jora aço para. tipos e para" molas, aozisans . Interruptores de pressão de óleo, inter;
trumental e rápido, aço fundido, ao ruptores da luz de controle da pressa
S3o Paulo
mis, livros impressos, publicações
pressos, revistas, órgãos de publicações, parcialmente trabalhado, " bronze, man• do óleo do motor, interruptores dcs
i nados, peças teatrais e cinematográficas, ganes, bronze em p6, bronze .cm barra, luzes dos paiéis e dose faróis, pedal dl
' r‘ut PALESTRINÀ.'
fio, chapas de metal, chumbo em partida. rádios Para veiculos, radiado
.Ind. Brasileira programai radoifônicos e rád;o-televisio.. em
bruto, ou parcialmente trabalhado, co- res, rale de buzina, rale de faróis, r eli
nadas
de . dínamo, sinaleiros, taximetros, vai
Classe 41
tim e tros, filtros moldes, cio caças par
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
eraissria 4t assim iskasaaiklaa
rádios e máquinas falantes

