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SECÃO III
ANO XXI - N. 130

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 1963

N.o 370.792 - A Sauva - Pro•
dptos Químicos Agapeama Ltda.
- Classe 32.
•
INDUSTRIAL
N. o 371.257 - Bondo - Societo
Expediente do Diretor Geral
Française de Construction do BenGaleria Silvestre, Comércio e In- nes Automatiques Benoto - ClasExigências:
Notificação:
dústria de Material Elétrico - Re- se 6.
K. S. B. do •Brasil Indústria de correndo do despacho que indefeN.° 371.461 - Foss Olamit
Do 5 de julho de 1963
Bombas Hidráulicas S. A. - In- riu o termo 190.689 - Marca - Indústria e Comércio S. A. dústria e Comércio - No pedide Metalux.
Classe 13.
Urna vez decorrido o prazo de de reconsideração do têrmo 99.635
N.°
Química
Industral.
Ikledir:10N.° 371.634 - Lusil - Panifirecurso previsto pelo artigo 14 da - Privilégio de invenção - Cumnalis S. A. - Recorrendo do doa- cadora Lusil Ltda. - Classe 41.
Lei n.o 4.048' de 29-12-61 e mais pra a exigência.
pacho que indeferiu o térino núN.° 371.878 - Alan - Import
10 dias para eventuais juntadas de
mero 390.394 - Marca - Xilo- Auto Peças Alan Ltda. - Classe
recursos, e do mesmo não se tendo
Diversos:
cola.
11. 0 21.
valido nenhum interessado, ficam
N.° 372.231 - Enigma - BerReconsideração
de
despacho:
notificados os requerente abaixo
A. J. Ronner S. A. Indústria
tolli
Gino - Classe 11.
mencionadas a comparecer a êste do Vestuário - No pedido de arMetalúrgica Servus S. A. - PrDepartamento a fim, de efetuarem quivamento do recurso interposto correndo do despacho qu edeferm
N.o 408.436 - Roupantil - Mao pagamento da taxa final concer- ao deferimento do tênue 369.221 o (Armo 100.302 - Modelo de uti- jer Zernal Sz Filho - Classe 30.
nentes a expedição das respectivos
N.o 367.993 - Flowery - InMarca - Rentes de Israel Da- lidade para nova. máquina de lacertificados dentro do prazo de 60 oleei - Anote-soa desistência do var roupa de Giaeorno Alarsano -- dústria de, Tapetes Bandeirante S.
dias na forma do parágrafo Moo recurso. A Seção de Transferência Tendo em vista o recurso interpos- A. - Classe 21 - Considerandodo art. 131 do Código da Proprie- para prosseguir, em face da petição to e considerando os novos exames se as fatilhos de tipo cadarço.
de fõlhas.
técnicos que concluem pela recusa N. 0 368.277 - Diacoptom dade Industrial.
Pandclis liarala,mhus Harala,m- da patente, sob' o fundamento de perfumrria Diaeoptam Ltda.
Restauração de processos:
bides - No pedido do deSarquiva- faltar novidade ao invento, resolve,' Classe 48,
mento no têrmo 127.550 modelo de na forma da lei reconsiderar o
N0 369.278 - Britz - Front
NP 91.923 - Privilégio de in- utilidade - Concedo o desarquiva- despacho ue deferiu o presente pevenção - Aperfeiçoamentos em mento.
dido, para efeito de, afinal, indefe- Feed S. A. Mecanizações Gontabt.is
freios hidráulicos - Pequerente rf-lo, como sugere o Diretro ne Di- - Classe 32.
N.o 136.096 - Roberto Carlos visão - Republicado por ter saído
António Romero Iferraez - ConN.o 369.412 - Plagils - Plagils
Grey - Arquive-áe o processo . com incorreções.
cedo a restauração.
Ltda. - Classe 28.
N.o 369.422 --L Bofar - Bofar
N.0 492.923 - São Paulo T,ight
N.o 93.732 - Aperfeiçoamentos
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Comercial e Industrial Ltda. em relé do tempo - Privilégio de S. A. Serviços de Eletricida.l. DE PESQUISAS
Classe 6.
invenção de Jakob Walter Niessner Torno sem efeito o despacho que
arquivou os processo, urna vez que
Concedo a restauração.
36.
6 9.422 - Bofar - Bofar
De 5 de julho de 1963
improcedes as exigências - Dê-se
Comercia lc Industrial Ltda. N. o 94.743 - Privilégio de in- seguimento ao processo tal como
Classe
venção - Aperfeiçoamentos em requeridos.
Notificação:
fogões a gás - Requerente N.o 369.499 - nidas - Studio
Uma vez decorrido o prazo de
N. o 492.924 - São Paulo Light
Rheem Metalúrgica . A. - Condo Fotoilitos libidos Ltda. - Clasrecurso
previsto
pelo
artigo
14
da
S. A. Serviços de Eletricidade - Lei n.o
cedo a restauração.
4.048 de 29-12-61 nais se 50.
Torno sem efeito o despacho que
N.° 371.567 - Gecekin ApoN.0 . 100.189 - Privilégio de in- arquivou o presente processo, para 10 dias para eventuais juntadas de
venção - Dispositivo elétrico inrecursos, e do mesmo não se tendo tksvarugentralen Vitrum ApoLekarequerente
notidterminar
seja
o
dicador de , posiçionamento e dire- ficado para apresentar os estatutos valido nenhum interessado, ficam reaktieholaget - Classe 3.
ção - Requerente - Irce Impor- da
notificados os requerente abaixo
N.° 371.594 - Cancioneiro sociedade.
mencionados a ' comparecer a êste Açostinho Lia - Classe 43.
tação Representação Comércio o
Dep
artamento
a
fim,
de
efetuarem
Engenharia Ltda. - Concedo a
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.o 372.175 - Credicicco - Di
o pagamento da taxa hioai wncerrestauração.
DE RECURSOS
nentes a expedição dos respectivos GIM) S. A. Comércio o Indústria
N.° 108.359 - Privilégio de incertificados dentro do prazo do GO - Cla&se 11.
De 5 'de julho de 1963
vençáo - .\perTeiçoamentos introdias na forma do parágrafo nico
N.° 372.477 - Mateluctsco duzidos em aparelhos destinados
do art. 134 do Código da Proprie- Di, Gicco S. A. Comércio e IndúsExigência:
ao arquivo e seleção automática de
dade Industrial.
tria - Classe 11.
fichas. pastas e similares - Ite.- • Gaspar Augusto Machad.) - No
N.° 408.452 - N i pontur PassaMarcas
deferidas:
querentp Mario Conde Garraga pedido de reconsideraçã) do despagens
e Turismo Ltda. - Classe 52
cho de indeferimento no térnm nú- Concedo a 'restauração.
N.° 361.890 - Pousada - Lan- - Nipontur.
mero 72.481 - Declare o número ches Pousada Ltda. - Classe 41.
N.o 408.587 - Bolsas Bruno Ite .dauração de m odelo de (dl" da inscrição.
N.° 365.778 - Z. F. - Zarn- Reuno Gastelani & Cia. Ltda. li Inde:
11.?mirsos:
radfahrik Friedrielishafen L' teu- Classe 27 - Considerando-se apeClasse
Masi LX,. Cia. Ltda. - Rocorren- gesells•haft
N 101.123 - l'IT) Ovo tipo de
nas Bruno o característico notniin:
nativo da registrando.
-1‘equerente do do petinio de isstatii-irã. d paN.0 369.434 - Ni Xuva
Gardini - Concedo a tente fie ;time() 1.263 - Modelo Edgard de Oliveira Alcirelles N.o 408.592 - Bragança - Fire-Luiração.
industrial.
Classe 28.
nanceira MectInica Bragança Co-
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- As Repartições Públicas
cingir-se-‘io
às assinaturas
deverão remeter o expedien:e
anuais
renovadas
até 28 de
destinado à publicaçãe nos
CEFARTAMEv_TO DE IMPRE'•SA NACIONAL
fevereiro
de
cada
ano e à!
jornais, diariamente, até às
DIRETOR SFRAll
inkiadas,
em
qualquer
época;
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO FEREIRA
pelas
órgãos
competentes.
quando deverão fazê-lo até às
-- A fim de possibilitar a reCo-MI. 11 Off 5E0.0 05 f.roAçÃo
CHEIff11. tfe !PI' iÇO Off i, uni ecacCEs
•
11,30 horas.
(
messa
de unfores acompanha.
FLORIANO
GUIMARÃES
MUk iL0 FERREIRA ALVES
- As reclamações pertinendos de esclartrimentos quanto
tes. á matéria retribuída, nos
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem os interessados prefe-;
SECÃO
verão ser formuladas por esrevela/mente cheque ou vale
RI ç•e Se publle'ailicl* elo mapodbant.• a. Owissartam•ffte
crito, à Seçãn . de Redação, das
•.caulattuat Nau Mt.-olatelbelff
Nac O"t3 •a
pastai, emitidos a favor .do
9 às 17,30 horas, no Plá-l'iti70
a. ineCeetria ff C.méreffs
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a saída dos
&trinam:ia Departarninto de In 1.rensa Nacional
Irr prtsso
de Ita b brensa Nacional.
órgão: oficiais.
- suplementos
trs .
às edi- Os originais deverão ser
ASSINA T RA S
_cães dos .órgãos oficiais só se
dactilografados e autenticades,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- IIEPARTIÇõES E PAR ricu LARES
os solicitarem no aio da assi-'
reito, rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital e Inierior:
- Excetuadas as para o
- O funcionário público fe600,00 Semestre .
• Cr$ '450, 00
Semestre • ; Cr$
exterior, que serão sempre, An
Cr$
Cr$ 12)0,00 'Ano
900.00 dera!' para fazer jus ao des.
°
conto indicado, deverá provar
anuais, as assinaturas puderExterior:
Exterior:
esta condição no ato da assise-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou uni ano. Ano
Cr$ 1.000,00 tratara.
Cr$ 1.300,00 Ano
- O custo de cada exemplar
- As assinaturas vencidas,
poderão ser suspensas semi parte superichr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresciaviso premo.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovaçãeb com antecedência ano, e de Cr' 1,00, por ano
a ver:reação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.
dade de suas assinaturas, na

- As Repartições Públicas

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE DA SE.C.0 DE
N.° 391.485 - Imobiliária Bi:1
N.° 306.637 - .S.,orveteria, Bar,
missonaria e Marítima S. A. TRANSFERÊNCIA E LICENÇA iment Ltda. - Cumpra a exigência.
Restaurante, Armazém e Insto InClasse 50.
Ns. 410.874 e 410.875 - Yung
ternacional - Classes 33, 41, 42,
N.o 369.980 - Jadom - Costa 43, 44 e 37 - Requerente - ToDe 5 do j ulho de 1963
• Zeng Indústria e Comércio S. A.
& Cia. Ltda. - Classe 41.
- Cumpra as exigências.
masi, Micholim & Cia. Ltda.
Transferência de nome de tiN.o 372.232 - Spac Sociedade De acórdo com o art. 117 n.° 1 do
N.° 411.803 - Fundieão Zamb
tular de processo:
Paulista de Construções Civis Ltda. código.
Ltda. - Cumpra a exigê..ecia.
Dalila
Pereira
Szyszka
Trans- Spac Soe. Paulista de ConstruN.° 411.800 Trapiche Santo
N.o 108. 556 - Pernalonga Jar- ferência para seu nome do pedido
ções Civis Ltda. - Classe 16.
Anteno Ltda. - Cumpra a. exidim da Infância Primário - Clas- de
privil égio de invenção - Têr- gência.
N. o 371.162 - Teenivenclas - se 33 de Isa de Mat•os Prales
mo 115.780 - Anote-se a transo
1
do
acúrdo
com
o
art.
117
n.
De
Tecnivendas Téinica Promocional
N.° 414.926 - Mercearia Gletferência.
c6dgo.
de Vendas Ltda. - Classe 50.
telandia Ltda. - Cumpra a exigê nela.
Exigênr
N.o 372.050 - 4dic1usa Exgências:
.N° 115.017 - Einac ii Eanprêsa
clusa Administradora Imobiliária e
Cia. Nacional de , Artefatos Me- de As ,iistência ao Comércio e InCentábel Ind.
N.° 408.607 - Indústria e Co- tálicos
Almac - No pedido de dústria Ltda. - Cumpra a exigênN° 372.050 - Adielusa - Clas- mércio de Molhos Ilinomoto Ltda. averbação de contrato na patente cia.
Preste
esclarecimentos,
se 50 de Adiclusa Administradora.
de n.° 47.026 - Privilégio de inN. o 115.727 - Ineomisa InvcsImibiliária e Conlábl Ludmila S. A.
N.° 40,8.585 - 408.585 - La- venção - Cumpra a exigência.
fimento,
s Comerciais e Industriais
N.o 373 036 - Sputniek - Clas- rainadeira Ladife Ltda. - Preste
S. A. Indústrias Retinidas F. S. A. - Cumpra a exigência.
esclarecimentos,
se 16 de Sociedade Construtora
N. o 415.894 - Azael Dejtiar - No pedido de averbação de conSputniek Ltda.
N.° 408.589 - Bruno Caslelani Matarazzo e S. A. Geon do Brasil Cumpra a exigência.
:e Cia. Ltda. - Cumpra a
trato na patente de n. o 52.002 N.e 316.032 - Brindes ' GondolN.o 373.714 - Johnson eia.
Privi légio de invenção
Cumpra Indústria e Comércio
se ft de Johnson & Johnson,
Lida.
a exigência,
Cumpra a exigência.
N.0 408.617 - Café Casa AmaDiversos:
rela - Classe 41 de lAI. C. de AlEXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 116.037 - Mestam Mera/lirmeida.
N.°
N.° 374.895 - Editorial (dein
giea Estamparia Mecânica Ltda.
EXAME FORMTI,
- Cumpra a exigência.
DE MARCAS
N.o 408.652 - A. Batista Mu- do Brasil Ltda. - Pressi ga-se na
32 para publeações impressas
N.° 416.326 - Plástives J.
dial - Classe 32 de Casa Publica- classe
lyros, jornas revstas a folhetos.
Indústria e Comércio Ltda. De 5 de julho de 1963
dora Natista - Considerando-s.: -N.° 378.234 - Celso de Arruda
Cumpra a exigência.
Exigências:
Como publieaeões, impressas os Perera - Prossga-se nas classes 8
N.o 416.327 - Confecções Eleórgãos de publicidade.
e 33 título
Liai Farmacêutica Ltda. - trônicas
Rica Ltda. - Cumpra a
N° 378.622 - Mndla Perecmans Opoente do térmo 390.372 Títulos de est abeicei men tos - Prossiga-se nas classes 13, 36. Cumpa integralmente a exigência. exigência.
Ns. 110.389, 110. .3!) r,, 1111 297,
peridoç:
37 e 18 titio.
N.° 356.008 - Walter Ca N al- 110.398 e 110.107 - PAI/3ra LÃ
N.° 376.425 - Casa Niasi Beleza cante Figueroa - Cumpra a exi- Selva S. A. Cumpra a exige e
.N° 364.430 Toreeni4 - Clas-eia.
ses 4, 22 e 33 de Torcenil Torção dos Cabelos S. A. - Prossiga-se gêneia _apresentando lIOV06 exemde , Fbras Texteis Ltda. - De como registro de marca Mundo é piares em , seu nome.
N.o 11i3.901. - Ernesto Neneedas Mulheres na classe 32 - Para
acórdo com o art. 117 n.° 1 do programa
NO 357.315 - José Ary - Apre- Muer g . A. 'indústrias Reiniiit,s
7
de
rádio
e
de
televisão.
sente nOvus exemplares em seu -- Cumpra a exigência.
código nas classes 4,22 e 33.
110111C.
Exigência:N. o 366.300 - Elite Organizaçõe.:
N.o 110.997 - ComerHal pContábil - Classe 93 de Helmut
N.0 376.461 - Mecânica e EngeN.° 357.eeo ia o Co- 1 ” :1-midora Prrt'n te
Alfredo Rentsehler - De aebrdo nharia do Nordeste Ltda. - Apre- mércio Luís Mendes Ltda. - Cum- Ileri g eraçãn 1.1 li. - Cumpra a
pra a evigência.
exigémea.
com o artigo 117 n.° 1 dm código. Ponte clichê.

.ulho do 1953 2431
+.
el.
N.° 396.027 - Skailand
N. 0 417.191 - Malharia Gilfort e Representações - Cumpra .as
N.° 420.621 - Karrial Materiais
Gelados
Skai
Ltda.
43
de
exigências.
de Construção Ltda. - Cumpra a S. A. - Cumpra a exigência.
Aktiebolaget •N.0 426.913 - Madeireira Santa
N.- 396.329 - Lomu d. 3
N. o 417 ..142
sxigência.
Inez Ltd -,Cumpra a exigência. do !Ranger Labhrotories Limited
•N. 0 420.673 - Cia. Brasileira Svens.ka - Nullagerfahrieken
do Novidades Daceirü - Cuiripra Cumpii' a : exigência.
• Ns.-4Y7.136, 427.437, 427.140 e Como marca genérica.
a exigência.
•
N.° 417.25(r - AMIIJ -Assis 427.10 - Alogens Fia Stellinger
SINAL- DE PROPAGANDA
^mPra a exigência.
Serafim N. Ta- (Meia Médica Infantil de Urgência
N. o 420.686
DEFERIDA
433.320
Procine
Produo
N.
boas - Cumpra a exigência. - Cumpra a 'exigência.
tora
Cinematográfica
S.
A.
5.056
Lanches
Indiana
NP 42(L687 - Altherg - ArquiN. 0 .4 0
N.g 408.074 -.- A.A.C.D.
Cumpra a exigência.
teto Decorador Ltda. - Regula- Ltda..•=4 Cumpra a exigência.
J. classe 33 - Associação de Assistência
N.°
433.4•45
Plástico
J.
Ross
Operating
0
rise o pedido e apresente procura420.17
0
N.
à Criança Defeituosa - d• *cardo
Valve Co. - Cumpra a exigência. - . Sociedade Industrial Ltda.
ção.
com o artigo 121 do Código.
Cumpra
a
exigência.
.
•
InNP 426.692 - Alaria 'S. A.
'No 420.381 Distribuidora
dústrias da Materiais . PlásticoS- Mercantil de Artefatos do Borracha
Diversos:
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
Cumpra a exigência..,\•#
Ltda. - Cumpra as duas exigênDEFERIDA
NP . 426.633 - Perlania ComérN.° 426.093 - Irmãos Soares ••&. cias.
cio dê Perfumes D'Amazonia Ltda.
•
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 420.052• - Administraçao
N.g 360.374 - Cruzeiro - cl.
Prossigase em as • limas para
NP 426.691 - Irmãos Soares &•. Imobiliária e Contábil Joara Ltda. unhas e navalhas.
33 - do Transporte 1,001 - Cru•
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência. - Cumpra as duas exigências..
NP 426.651 - Tsutomu Afuzino zeiro Ltda. - de ec8rdo com o ao.
NP 426.053 - Kilton dos Santos •--• Prossiga-se na classe 8.
tigo 121 do Código, como expressão
Na. 427.000 e 427.001 - Rádio
Record S. A. - Cumpra as 'éxi- - Cu mpra a exigência.
N.° • 426.721 - António Anicio de propcganda.
•
.. •
gências. •,•n ,
• NP 06.685 - Oswaldo Jannuz- de Assis - Prossiga-se, também
NOME COMERCIAL. DEFERIDO
n.a classe 33 - Titulo; •
NP 427.008 - Francisco Rodril zi - CuMpra' a 'exigência.
426700
•Livraria
Norte
gues e Alargarida Dias - CumN.° 427.139 - Alogens Fin StelN. o
.
N.° 328.825 - Fotoptira S. A.
Paraná Ltda. - Cumpra a exi- linger - Prossiga-se apenas para - de
pram a exigência.
Fotoptica S. A. - de acórdo
N.° 427-.011 - Planalto Produ- gência prossiga-se com a indicação proteger escovas.
com .1 artigo 109 n.° 2 do Código.
- feita pela Seção.
vies •Cinematográficas •5. A. -77.
N.° 427.143 - Alogens Fia StelN.° 420.711 -.Laboratórios-Tos- linger - Prossiga-se com exchisão TITULO DE ESTABELECIMENTO
Cumpra a exigência.'.."'-..
A - Cumpra a exigência. de impressos. •
N.° 427.033 - A. Ribeiro .(39-- tes, S.426.72,0
DEFERIDOS
- Printer Indústria
N. 0)
Expediente do Diretor e das Semos . - Cumpra a exigência.
e
Comércio
Químico
Lida.
Cumcíies
ReptiblicArlos
por
terem
N.o 407,818 - Bolsa Técnica da
Ns. 427.035 e 427.036 - Antóexigências.
'
saldo com incorreções.
nio Martins da Silva- Cumpra a pra as' , duas
Reabiltação
Económica - cl. 33 N o 4 9 6.909 - Antônio Ferreiexigência. de dineu Luppl, - de acendo com
ulho
de
1963
j
De
5
de
Cumpra a exigência..
,
o ertigo 117 o.° 1 do Código.
N. o 427.037 - Alaquette dos Te- ra
N. 0 ' . 4 9 0.912 - -Internacional
Marcas deferidas:
cidos Ltda. - • Cumpra a exigaN.^ 408.456 - Edifício Guaíra s
Ltda.
Cumpra
as
duas
Ne'
eia.
N.° 229.710 - Três Chaves - clasre 33 - de Menase - Roirman
exieências.
Classe 11 de Driedr. Ilerder Abr. - Motla - Roirman - Lejb NP 427.039 . --•.Carvalho Maria
N.° 426.913 - Internacional g•- • •••. _ Exceto para moldes e P u Bogctit
Cia. Lida, - Cumpra á exigên- e Henrique - Sancovsky
News Ltda. - Cumpra as duas
-nhais. - da acdrdo cem o artigo 117 n.°
•
cia.
302.371 - Pirazinarnifia - 4. do Código, com exclusão de - •
N. o 427.012 - Batista, Rocha. ex igências.
N. o 426.915 - Usina _Açucareiral Classe' 3 de licae•co Indústria Chi- ortros Iocate.
Moraes Ltda. - .Cumpra a exi- -Santa
Luiza Ltda. - Cumpra a mica S. P. A.
gência.
N.o 399.72o'_ /Reata Car exigência.
N° 262.0:51 - Fulvia] Ns. 427.0l1 e 427.0I5 -.Dental
N.° 428.010 - Torrefação e n. o :3 mie Ilrareo Indústria Cli'mjea cedera do Automóveis - classe: 33
Fittings do I3rasil S. A. - Cum- Moa g em de Café Nhá lenta Ltda. S. P. A. • •
de Rencacar Locadora de Autopra ' a exigência.
- Cumpra as duas c"x1Alleias.
móveis
- de adulo com o arN.° 391.718 - Malta - Clu.SP tigo 117Ltcln
N.° -435.077 Azteca S. A. Ino.°
1
do
Código.
nevo Dord Modas n.° O de Platt tiros (Satesl Litnited
N. o 426.018
dústria e Comércio e Mineração nfecções
Ltda.
Cumpra
a
I
e
Clconsiderando-se
as
partes
coma
Cumpra a 'exigência.
MARCAS INDEFERIDAS
partes inte grantes. •
-N° 431.076 - Azteca S. A. In- exigência.
420.923
Caolinex
ComérN°
N
o
392.001
Listas
Telefônidústr:a e Cotn6reto e Mineral:fio - Itepuan - cl. 41
cio de Minerio Ltda.\ - Cumpra a cas:da Capital de São Paulo Ltda. I - N.° 397.132
Cumpra a exigência.
Casa De-Carne Itapuan Ltda.
- (11assr, 3? de Li s tas Telefónicos - em face do registro n.° 260.313
N ° 4:15:086 - Azteca S. A. EU- exigência.
N o 52(5.925 -'Yecarnbras :11 e- da Capital de São Paulo Ltda.
dústr,a e Corpêrcio e Mineração - republicado por ter saído com o
ta is Precio s os Ltda. - Cumpra a 'N.° •5n7.755 - Anhembi -- 'ClaS- Idespache
Cumpra a eXigência.
de deferimento erradamen.
exigência.
1
•
1.
41
(
SP
sê Alatrins4 Cia.
NP 388.882 - Laboraillrios
/ te.
NP 407.906 - [Mia Nina • Frumtost S. A. Indústrias ParN o 420. , 927 - Indústria Termomacêntieas - Cumpra a exigência. plástica P-ohnuir Ltda. Cumpra - Classe 11 de Etiquetas 31e1Alicas - N.° 386.504 - T•••4 - clanti 40
Della Nina S. A.
de Fábrica de Móveis Tie Ltda.
N.° 400.100 - RIC - Importa- a exigência.
1_ em face do reg:stro 199.006 o
N.
420.928
Simon
Dib
N.
o
107.911
-.
Novidades
Ilusção e Caméreio Ltda. - Compra
por ter saldo cem o des.
Cumpra a exigência.
tradas. - Classe 32 de Soe:mi:10 republicado
à exigência.
pacho
de
deferimento
erradamente.
N. o .426.929 - Indústria Ter- Civil New Sanar f,tal.,.
109.308 - Auto Pôsto KleN.° 181.774 - Manilloins Diamopislica
Entupir
Ltda.
CenN.°
408.11
l'
1
.
bot. Lida. - Cumpra a ,exigèpeia.
.
• pra a exigência pross • ga-se como Classe 3 de Emannel,M e rrk Off,Ple Inerte - ti. 38 - de Mario ta r da Milheiro.
N.° 410.073 - Indústria e Co- proPile a seção. •
11 anr1 P1=rP g el ! selei f t.
•
t-1551 . cl° Cristofani Ltda. - CumNs. 426.930 e 426.931 - OrgrrN.° 4eR.344 ..,- Sterezolidin . ---- cl.
N.° 227.522 - Palmeira Minatti
pra a ex.gência.
- cl asse 11 - d, Jocob BaTtho,
teco A. C,onot rrin Indlistria 3 - de J. R. Geigy Sociedade Ana
410.225 - Bar e Restauran- - Cumpra a exigilneja.
n ma.
lotneu Mmetti.
I
te San !temo Ltda. - Culin s ra a
N.° 408.370, - O Pr".me:ro .Homem
N." 381.205 - Q.:lolíe ? o
41
N. o 420.932 Orgateco S. A.exigência.
Espcco - Cl. 32 „- de A Metro - do As-oenção Sul Riograndense
Comércio e Indústria - Apresente no
de ',traja Adventista do Sétimo Dia
N.° 411:082 - Fileppo Verto procuração - Prossiga-se como Gelcierm do Flrasil.
N.°- 357.971 - pas - cl. 36 - " N.° 389.410 - Copa Do-Rio bras. Aeronives Ltda. - Cumpra prooõe a seção.
el. 49 - de -Alfredo Murani.
a exigência. Ns '03.933 p 420.931 W- de bulia-frias Gasperien S. A.
cambrás
Metais
Preciosos
Ltda.
N. o 411.55G - The Meneill MaN.° 359.472 - Bi-chorada - cl. NOME COMERCIAL DEFERIDO
chine e Engineering Company - Cumpra a exigência.
32 - de Carlos Henrique Schulze.Cumpra a exigência.
• N. o 126.935 .- Maíf ., +.gn• lra Santa
N° 349.712 - Asthenal - Porte
N." 399.443 - Urbanismo ConsN . o /11;955
gillefte Safety InoZ Ltda. Apresente proot1ra7 - cl. 3 - de Laborntolres Medial tr.:deo e Arquitetura Urra Ltda. Raxor Company of flrazil - Cum- ção - Prossiga-se corno indicado S. A
requerente: Urbani^mo Construções e.
N.° 352.193 - Primalt - cl. 41 Arquitetura Urca Ltda. - em face
Pê'a seção.
ulai
'" -êneia
N.° 413.953 - International Ur
Ns. 426.930 e 32(1.0-37 Ma- -,- de Panificadora Deluxo Columbla do registro apontado.
' e - U1 n- deireira San t a Inez Ltda. - Cum- Ltda.
N.° 371.239 - Sibar - cl. 6 - TRANSFERÊNCIA E ALTERApra a exi g ência. . pra exigência.
ÇÃO. DE NOME DE TITULAR
N . o 423.938 - Construtora Bi' de Sibar COM'i.T:10 Importação e ExN.° 415.425 - Indi fria de "a•portarão Ltda.
DE PROCESSOS
nomio
Ltda.
Cumpra
as
duas
pel e PaneZão I r.nln.avi Ltda. N.° 393.380 - -Nov Otherm Cumpra a exigência.
exigências.
cl. 16 - de Stehlwerke SudweedaTrio 8. A. Indástria do Calçada •
N.° 417.10.5 - Lines Bros. Li- .
Ns. 426.941 e 426. 942 - Rodo- len - Aktiengesellschaft.
- pede para ser anotada na marca ;
mited - Cumpra-a exigência.
fiel lê A Trem.%) ortee Comércio
osuinta-feira 1 1

1.)1,:,R10 OFICIAL (Seção III)

ae1.171n•nn

DI,-RIO OFICIAL (Seção VI)

2432 QuInta-fc:ra 11
Trio — número 253.275 — a alteração do nome 4i titular — Anoteae a alteração de nome.
Gutermann 8s Co. — A. G. —
transferência para seu nornb da marca — OR A — termo 148.642 —
Anote-se a transferência.
Wyzon Farmacêutica Ltda. —
unorne da ornartransferência para
am
Bizon — termo 415.267.
A. C. W.
termo n.° 415.914
•—• Anotem-se as transferências.

,nome da marca: Raposinha

I rúmero 279.222. — Anote-se a
tkran.s!areneja.
Hennes Schnle S.A. • — Indústrias Reunidas de Balas Finas e
Chocolates Sulina — pede por ser
anotada na marca: Chocolate
Mocca Sulina — têrmo 152.076 —
á alteração do nome da titular. —
Anote-se a alteração do. nome,
De Maio, Gallo S.A. Indústria e
Comércio de Peças Para Automótransferência para seu nome da veis — pede para ser anotada na
Cervejaria Mogiana Limitada — marca: Eme-Ge — termo 253.478
malica: Garra0-o Parnalba — tér- -- a alteração do nome da titular.
mo 422.410 — Adóte-se a trans- — Anote-se a alteração de nome.
ferência.
Barworth Steel Works do Brasil
Metalúrgica Oriente S. A. — Metalúrgica S.A. — pede para ser
transferência para seu nome da anotada na marca: Dura Disc —
marca: Oriente — número 270.359. têrmo 401.306 — a alteração do
— Anote-se a transferência.
nome da titular. — Anote-se a
Comercial de Alcool Mathcus alteração de nome. Quanto ao peS.A. -- pede para ser anotada na dido de apostila de fls. 15, retifimarca Medidor — número 135.667 que-se, mediante apostila.
— a alteração do nome da titular.
Aldo Torelli — transferência
— Anote-se a alteração do nome. para seu nome das marcas:
União Fluminense Comércio e 1 Coleções Editor= — Coleção
Indústria Limitada — pede para i Intima — Urino 411.083.
ser anotada na marca:: Marathon
Coleções Editormex Livros da
— número 191.219 — a alteração Vida Real — têrmo 411.084.
do nome da titular. — Anoto-se
Coleções Editormex Coleção Ro. a alteração de nome.
mântica — têrmo 411.035.
Coleções Editormex Duas NoveBaptista Miranda & Companhia
Limitada — transferência para sell ias — têrmo 411.086.

1053

Coleções Editormex Novelas do
Mês — térmo 411.087.
Coleções Editormex Coleção Passional — têrmo 411.088.
Coleções Editormex Ramance
Mensal — têrmo 411.089. 4 .-) A Anotem-se as transferéntlas.
Polemghl S.A. Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios —
pede para ser anotada-na: marca:
TTomatinho — têrmo .420-.703 —
a alteração do nome da titular. —
Anote-se a alteração de nome. .
• Polenghl S.A.; Indústria- Brasileira de Prcdutos Alimentícios —
pede para ser anotada na marca:
Rótulo Representado de Fantasia
— têrmo 423.967 — alteração
do nome da titular..— Anoto-s a
alteração de nome.
Cerâmica Sul Americana S.A.
— pede para ser anotada na marca: Adi — número 154.090 — a
alteração do nome da. titular. —
Anote-se a alteração de apaine.
Doutor A. Wander:S.A.
ferência para seu riPme, da marca:
Dragionat — número 161423. —
Anote-se a transferência:
Agro — IndúStrial; Israel. Silva
Limitada — transferéncia para seu
nom ., da marca: Nate número 174.141. — Anote-se a transferência.

Bicicleas rlonark S.A. — Pede
para ser anotada na marca: Celltrinn — número 191.907 — a "aiteração do nome da titular. —
Anote-se á .alteração de nome.;
Orlando' &;Companhia — pede
para ser anotada na marco: Ouro
Verde — número 207.648 — a!altern:o do nome da titular. : —
Anote-se a alteração de nome.
•Palein g hi S.A. Indústria Brasileira de Produtos Alinienttícios : —
pede para, ser anotada na marca:
Alpestre — número 240.540 T a
alteraçãO do nome da titular.
An.ote-se a alteração de nome.
Quando ao -pedido de, apostila de
fls., retifique-Se, mediante anostila, o nom-a da titular para — Polenahi Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios BertoIli Galbani.
EXEGÊNCIAS
•Institut National Dez Appellatlans D'Origine Des Vins Et Eaux
De Vie — junto ao têrmo 294.426
—, processa MTIC 25.613 de 1962.
Compare.ça, ao Departamento a
fim de obter vista do proceso.
aio, Davls & Company — no
peado de nãvo prazo para cumprimento da exigência na marca de
número 53.827. — Mantenho a
exigência.

-Guià -Ele Recolhimento do Impôsto do Sêlo
por Verba Especial
. Preço: Cr$ 2,00 .
-

A VENDA: Avenida Rodrigues Alves. 1 - Agência 1- Ministério da Fazeda
ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBC5LSO POSTAL

IMPOSTO DO SÊI,0
CoctsoadaçãO baixada COR
e Decreto n.• 45.421, de 12 de

fevereiro de )959. --- Circular
st.. 6, de 19 de fevereiro de 1959,
do Ministro da Palmada.

2E2 Ja

r.I3
_AOS

.A. 1\T 1\/1 A. I S
DECRETO N.* 24.645 - DE 10-8-1934

DIVULGAÇÃO N.° 769
DIVULGAÇÃO N.' 810
Preços Cr$ 40,00
A VENDA:

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agència 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a

pedidas peio Serviço de Reembólso Postal

.

39 edição

i'reço: Cr$ 25,00
A VENDA,
Séção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelc Serviço de Reembélso Postal

•

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

..,tuinta-feire 11

Julho de 1933 2433

MARCAS DEPOSITADAS

E

ruti4e:41.0 teta de acordo cm o art. 140 do G5d;go da l'sopriadaria Induetsarti. Da data da piabEtaagão ooasegarã a

• nine de 63 dias para o daftrirocuto do pedido, ~age ~e prazo poderão apresentar atleta oposkpOos ao Depastanserdos ,tgaoi,oned da ~Iodada isselnst:iwb aqueles que se julgarem prejudieados com a oonoessão do reais:To requer44o
,••n•••
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'armo n.° 587.476,', de 23-44963
"Ptrofer" Indústria 1e Comércio da
Ferro e Aço Ltda.
São Paulo

,:ca, pedreguilio, prodLtos betuminosos
ou sob ouimpermef- zantes
cras formas para revestimentos e outros
us'os nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
5 PIROFER 1n INDUSTRIA,
de cimento ou gesso para te tos e pare..
COMERCIO D'FFOZ AÇO LTDA.
des, papel para forrar casas massas
anti-ruidos para uso nas construções,
Nome Comercia;
parquetes. portas, portões, pisos, soTermo n.o 587.477, de 23-4-1963
leiras para portas, tijolos, tubos de conTonoart Mecânica de Preciião"rtel d. - creto, telhas, tacos, tubos de ventilação.
São Paulo
tanques de carteado, vigas, vigamentos.
vitrõs, venevanas .

TO-NOLRT

Ind. Braelleira, -

Classe 8.
/lodelos e moldes para fins niecârifcos
Termo n. 9 587.478, de 23-4-1963
Tijolex Indústria de Artefatos de
Cimento Ltda.
São Paulo

WIJ4LEIC
Ind. brasileira
Classe 16
Blocos de cimento empregado am
construções.
Termo n.° 587.479, de 23-4.1963
Jóias Prado Ltda.
São Paulo

I nN.
Classe 13
A.dereços, balangandans, brincos, broches, colares, pedras preciosas e
semi-preciosas
Termo n.o 587.480, de 23-4-1963
Rubens MantoVani e Eitclides
Mantovani
São Paulo

.'F'130DNDM0
Classe 32
Programa radiofônico
Termo n.° 587.481, de 23-4-1963
Wirica de Blocos de Concre4as
"Caxingui" Ltda.
São Paulo

CAXINGUI
Ind. brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, biitentes, balaustres.
blocos de cimento, blocos para pavi!imitação, calhas, cimento, cal, cré,
chapas isolantes, caibros, cubrilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas, estuque, emulsão de base asfáltico, esracas, esquadrias. forros, frisos, gesso, grades, janelas estruturas metálicas rara construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas de junção, la.res lageons,
material isolante contra çrio ca;or,
manilha., mastas para revestanentos de
pare:1es madeiras para con.roii, Ces. mosacos proclinos de base asultiro pra_
dato< para rtarrnpr rrnafrmsabilizrintes
Sargattl.ssas
e cal

Termo n.° 587.483, de 23-4-1963
.1-laydee de Mello Zarvos
São Paulo

CONJUNTO

IN111•1171•11

•n•••••••

Termo n.° 587.487, de 23-4-1963
Antonio Rozario Migliorini
São Paulo

vralANIZAÇIO,
BRASILEX
CONTA,BIL E
FISCAL
Classe 33
Titulo
Termo n.° 587.438, de 23-4-1963
Depósito de Bebidas "He1ló,
.4 o1is" Ltda.
São Paulo 0"..

BOCA DE FORNO
Indo Brasileira

Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas, branda', bater, Cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
Classe :33
fermentado, fernet, genebra, gengibirra
Titulo
gin, gingar, kirsch, kummel, licores,
marasquinhos, nectar. pipermint, ponTermo n.o 537.484, de 23-4-1963
Recuperado:a de Metais Nipe Ltda. ches, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodka e whisky
São Paul"

Classe 5
Metais .não trabalhados ou parcialmente trabalhados
Termo n.9 587.485, de 23-4-1963
Indústria de Artefatos de Cimento São
Cristóvão Ltda.
São Pau'o
ÁlL0 CRISTOVIO
Indo Brasileira

Cla7:se 16
Para distinguir materiais para culibtruOes e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha..
pas paa coberturas, edificações premoL.
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impertneabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes.
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de yen..
tilação, vigamentos, veneziaans e
*vitrõs
Termo n.° 587.486, de 23-4-1963
Chaint Piga
São Paulo

E-LETRIC,
CHAIM

L tJTO

0,.;sses: 8 e . 2
Titulo

Termo n.° 587.489, de 23-4-1963
Lufror
Artefatos de Cimento Ltda,
São Paulo

LuFrust
Indo Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais ara construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação calhas, cimento, cal, era, chapas
isolantes, calbros, caixilhos, coluna.;
chapas para coberturas, caixas d'agua,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estru
turas metálicas para construções, lamf
las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, laaeotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas d ecimento e cal, hidraulicti, pedregulho. produtos betuminosos, imermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentas de cimer
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrês
Termo n.o 587.490, de 23-4-1963
fiendricus Anthonius
.
São Paulo

inegleilsh eiva Classe 41
Yogurth

I

Termos ns. aerr.492, 587.494
587.508 a 587.512 e
587.514, de 23-4-1963
Ciadresa — Cia. Mercantil de Suara
São Paulo
CIAM",

'

Indo Brasileira

Classe 34
Para distinguir: Os seguintes amuo,.
Cortinados, cortinas, capachos ,encerados, estrados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para soalhos, paredes e
tapetes
Classe 4
Para distinguir: Algas marinhas, algo.
dão em rama, âmbar, asfalto, atgila refratária, areia para fundição e monazt.
)tica, asbestos, azeviche, bauxita, barbas
e barbatanas de baleia, borracha bruta.'
breu: cola, cânhamo, cana da India, cabelos ou cria animal, corantes animais.
vegetais ou minerais em bruto, cascas
para curtir, cera virgem, cardas, cinzas.
cortiça, caoliin, capim, cera animal ou
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
estopa, fibras, gomas e colas ern bruto,
gorduras. grafites e .guaraná em bruto.
gotnalaca, guta-percha; hervas em bruto, juta, lã em bruto, madreperolai lar.
fim, rnanganez, minérios, madeiras brutas, acabadas, semi-acabadas, a plainadas, e compensadas; amer. óleos era
bruto; paina,' parafina, pasta de papel.

de madeira, de algodão ou lã, pedras,
pelos de animais, penas, penugens, piassava, pixe, palpa; raizes, rami, resinas;
sêbo, serragem: talco, terra cota, turta
Classe 11
Ferragens, ferramentas de dila espécie,
cutelaria em geral e ou.ros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar..
mações para óculos. arruelas, argolas.
aldravas, armações de metal, abridores
de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros: brocs. bicornas,
xelas, bandejas, bacias, oatcies bombonieres, bules: cadinhos, caceados, cas..
tiçais, colheres para pech .eiroa. correntes, cabides, chaves, creraucas, chaves
de parafusos, conexões para encanamento, colunas, caixas de .netal pata
portões, canos de metal, chave de tenda, chave inglesa. cabeções. canecas.
copos. cachepots, centros de mesa coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alknentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeteiras, conchas. coadores, distintivos, dobradiças: enxadas.
enxadões, esferas, engates. eaguichas
feitas para arreios, estribos, . esteias
para arreios, espumadeiras; !armões,
foices, ferro para cortar aapitn. ferrolhos, facas, facões, fechridaras. ferro co..
musa a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, aerizas para
carruagens; insígnias, limas, lâminas, lin
coreiros, latas de lixo, jarras macherdi.
nhas, molas para portas. carias para
venezianas, martelos, marretas. cnatri..
zes, navalhas: puas, pás, pregos. parafusos, picões, porta-gelo, ooseiras porta.
Pã o, porta-jóias, paliteiras. panelas: rola
danas, ralos pua pias, rebites, regado.
i res. serviços de chá e café; serras. serrotes, suchas, sacarrolhas, tesouras. ta.
!heras, talhadeiras, torquezer, tenazes,
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travadeiras. telas de arame, torneiras,'
par aportas de correaataças. tavessas,
_trincos, tubos para encanamentos. trilhos
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
Classe 26
Anéis, barris, cabos para ferramentas,
cestas para pão, caixas, cavalétes, cruzetais, caixotes, expremedeiras, escadas.
estojos, esteirinhas, engradados, guarnições de madeira, palitos, pratos. Pinos, pipas, puxadores, tampas e táboas
'de passar roupas
Classe 28
•Para distinguir: artefatos de, %ateria
plásticos e de nylon: Recipientes fabri
cados de material 'plástico, revestimeta:
tos confeccionados de substâncias aiomais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabo
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de ali
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, colheres. conchas, cestas para pão, cestinhas,. capas para állsims e para 'livros,
cálices, cestos, castiçais para velas. caixas para guarda de objetos, cartuchos,
coadores para chã, descanso para pratos. copos e copinhos de plásticos para
sorvetes, caixinhas de plásticos para
sorvetes, colherinhas, pasinhas, gafinhos
de plásticos para sorvete. forminhas de
plásticos 'asara sorvetes, discos de mesa estojos, estojos para óculos: embalagens de material plástico, embalagens
de material plástiCo para sorvetes. =tolos para objetos, espumas de nylon
esteiras, enfeites para automóveis, esa
coadores de pratos, funis, formas para
doces, fitas isolantes, filmes virgens,
fios de celulose, fechos' para bolsas,
facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras
Classe 40
Acolchoados , para camas é para Móveis, almofadas, aparadores, ,armários,
balcões para venda, para móveis e'
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas cômodas, conversadeiras, coxins, divâns, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guarda.
cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de janta-r. mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, safas e
sofás-cama estofados
Classe 16

• Termo na' 587.493, de 23-4-1963
rosto, e banho, toalhas de mesa. toa sas, revistas. Propaganda em radia
aufror — /artefatos de Cimento Ltda. lhas para jantar, toalhas pata chá e' televisão, jonsals, programas racliofant,
São Paulo
café, toalhas para banquetas, guarni- cos, peças teatrais e cinematográficas
ções para cama 'e mesa toalhinnas
e revistas impressas
*L1JFECAt
.(cobre pão)
Brasilei
ro
Ind
• Vamo na. 587.516, de 23-4-63
Teimo n.° 587.501, de 23-4-1963
Prigogime, Inclastria de Carnes Prepa-r
Classe 4
Zangrandi 6 Lo Ré Ltda.
-sodas Ltda.
Argila; asialto em bruto, granito em
São Paulo • • a.. a
São Paulo
bruto, marmores em bruto, mármores,
pedras calcárias e pedras em bruto
I3AZAR
Termo n.° 587.495, de 23-4-1963
"Pontual" Distribuidora d eBalas e
Doces Ltda.
São Paulo

PONTUAL
Ind. Brasileira
Crassa 41
Balas, bombons, bombocadus, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados,
talas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops,
doces de leite simples e compostos,
doces de frutas em conservas preparadas em massa, em calda, em conservas. em compotas, e em geléias,
aoces, doces , gelados, doces de amêndoas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos com
chocolates, frutas sacas, passadas e
cristalizadas, geléias, goma de mascar,
pralinés, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos,
pudins, panetones, sorvetes, torrões
torradas
Térnai n.° 587.496, de 23-4-1963
Chaim Pup
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
- Classe 21
Alavanca de freio, amortecedores, anteparos,' barras de eixo, barras de freio,
braçadeiras . de mola, -braçadeiras de
eixo, capotas, carrocerais, freios, molas
e paralamas

Têrmos as. 587.497 e 587.498, de
23-4-1963
Acrip-ur S.A. Indústria e Comércio
Rupge Ramos
São Paulo

CUPIM
Ind. Brasileira'
Classe 28
Chapas de acrilon
Classe 12

Para -distinguir materiais para constru.. Alfinetes._ botões, fivelas, agulhas. ar-.

decarações: Argila, areia, batentes, balaustres. calhas, cimento, cal.
crê. chapas -isolantes, caibras. caixilhos,
colunas caibros, caixilhos, colunas, chapas paa coberturas. edificaçõer prema.
dadas, estuque. estacas. esquadrias. forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção. laje. laleotas, madeiras para
construções, material contra trio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavio:ten.
taçao. peças ornamentais de cimento ou
, gesso para tetos t , paredes, parquetes,
tortas, portões, pisos, papel para forrar
mansa:oleiras para portas, tijolos, tubos
concreto, telhas. , tacos, tulsos de venveneziaans
s s._ tilação. vigamentos,
varem
ções e

Casse 50
Impressos

Julho de 1963

'

Classe- 22
Titulo •
lw

l'enso n. o 587.502, .de23-4-1963'
José Bento de - Moura a
São Paulo
:1•51f

AUTO MOTFLIZ
SINEOSWAnte

Classe 33
Termo na 587.503, de 23-4.4963
Depósito de Bebidas Heliópoliç Ltda .
RJ'
São Paulo
,Y

CIMA
Br asil eira

vOINA POR

Classe 42 •
Aguardente, aniz, aperitivos. bagaceira,"
batidas, brandy, batas, cachaça, ,cervelas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, femet, genebra, gengibirra
gin, ginger, Icirsch, kuminel, licores,
marasquinhos, nectar, pipermint, ponches, rum, suco de frutas com álcool.
vinhos, vodka e whisky

PRI GOGI

Classe 41
Sassicna, presunta, paio, carne seca,
ara, linguiça,, chouriço e banha
. Tercao 'ia° 587.517, de 23-4-63
ikadiauto S'. 1..,1A. — Comercial e
•' TndustlIal
‘ ...W Pjio
. ''

ELCLAVE
IND. BRASILEIRA
elasse 8
Para distinguir: ,Artigos e aparelhos elétricos e eletrõnicos, aparelhos de Ida

dadas domésticas, acumuladores para
frigeração, aspiradores de pó. aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigorificos, balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétriTermo n.° 587.504, de 23-4-1963
cos, coqueteleiras, discos gravados, esDepósita de bebidas "Hellópolis" Ltda. tufas, enceradeiras, expresmedotes elas!.
São Paulo
cos, Sonsos elétricos, ferros elétricos da
engomar e passar, fios, fonogrraos,
CANIRIA
gareiros elétricos. fervedores, fornias
LIOPOLIS
elétricas, máquinas 'fotograficas, geladeiBrasileira
ras, garrafas tératicas, liquiditicadores
elétricos, microfones, refletores, relógios,
Classe
42
.
"
regadores automáticos, resistências eléAguardente de cana
• tricas, radio conlugado ou não com fo•
Termo n° 587.506, de 23-4-1963 " nografos, panelas elétricas soquetes.
Aryfran Comércio e Representações sorveteiras, sereias de alarme, transforLimitada
madores, telefones, termometros, tele' São Paulo
visores, válvulas, ventiladores
perfilados e eletrodos
,
?AM,
Ind. Brasileira
,Tênno n" 587.518, de 23-4-63
Refrigerasao Ocean Ltda.
Classe 4)
São Paulo
Sal
.

Termo ta° 587.507, de' 23-4.1963
Aryfran Comércio e Representações
- Limitada
Sao Paulo

golas, colchetes e fechos corrediços

OCEAN

Munem.,

Termo n.° 587.499, de 23-4-1963
Produtora de Discos "Poema" Ltda.
São Paulo

Classe /3
' Discos gravados
Termo n.° 587.500, de 23-4-1963
Bordados e Enxovais "De Gouveia"
Limitada
São Paula

CAMBIA -Brasileira

DE
Ind.

Classe 4?
Sal

' IND. BRASILEIRA

Classe 8
.z
Térmo 11.0 587.513, de 23-4-1963
Para distinguir: Geladeiras 'e_ balcões
Clamem .-- Cit. .Mercantil de Santos
frigorificas
São Paulo
rarnao na 587.519, de 23-4-63
CIAMESA. CIA.
Recanto — Construtora e Imobiliária .
MEECAMIL
Ltda.

SAIITOS

S.:1n

Nome Comercia.
Térmo na 587.515, de 23-4-1963
Divulivro Divulgadora do Livro S.A.
São Paulo

Classe 37
Divulint0
Roupas brancas, P ara cama a mesa:
Asaskaboados para camas, colchas, coInd. Bradlitir
Classe 32
bertores, esfregões. fronhas, guardanapos, jogos bordados. jogos de toalhas, Almanaques, anufalos, álbuns int/rés-1
lançais, mantas para camas, panos para aos, cartazes, catálogos, jornais nado
ceainha e panos de pratos, toalhas de tuas e estrangeiras, publicações impres-

Classe 50
Inprc.rsor a1 geral
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Termo n.° 587.520, de 23-4-63
Bar e Bilhares Milord
São Paulo
Classe 41

I

MILOR9
IND. BRASILEIRA

Balas, bocnbons, lionabocados, biscoitos, bolachas. bolos. • bolos gelados.
balas de mascar. caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocanteg;"drops,
doces de leite simples e compostos.
doces de frutas em conservas preparadas em massa. 'em calda. em conservas, em compotas. e em geléias,
doces, doces gelados; doces de- amêndoas, de amendoim de 'nozes. de castanha. e de frutas) secas coertos com
chocolates, frutas.' secas, passadas e
cristalizadas. geléias " goma de mascar.
pralmés, pastilhas. puxa-puxa. pirulitos.
pudins, panetones,"sorvetes torrões
torradas
Têrtno n.° 537.521, de 23-4-63
Panif:cadora Vila Nova de Gaia Ltda.
São Paulo
VILA NOVA DE CAIA'
Classe 41
Para distinguir: Artigos de panificação:
Bolachas, bolos, biscoitos, croquetes,
foces, empadas, frituras, frios, lanches,
,es páes doces panetones, pizzas, pasiéis, salgados, torradas, tortas. roscas
Termo n.° 587.522, de 23-4-42
Carlos Maia de Souza
São Paulo

INT-ERVAL O.
lndtintria Brasileira
Classe 44
Cigarros, charutos, cigarrilhas, fumo,
filtros para cigarros, palha para cigarros, piteiras, tabaco, isqueiros, cachimbos e carteiras -para cigarros
—
Termo n.° 587.523, de 23-4-63
Telopalim" Indústria e Comére'Embalagens de Papel
Sio N'Itel
OELOPALIU

BraaiieLur•

Classe 38
Artigos da classe

—
Termo n, 587.524, de 23-4-63
seve — Comércio de Ferros Ltda.
São Paulo

DdIGITTle
Ind. Branilei
Ciasae 41
Artigos da classe
Termo n.° 587.525, de 23-4-63
Jorge da Rosa
São Paulo

CUIStIOGRAI
Ind.. Branileira
Classe 48
Cosmético. eat geral

:s

JuIh dt, 1)33 2431
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nas adaptadas na construção e comer
Classe 10
Termos as. 587.526 a 587.538, 587.541
Agulhas cirúrgicas, alavanca para fina vaçáo de estradas, mineração, corte Is
e 587.548, de 23-4-63
cirúrgicos, alavancas para fins dentários, madeira, movimento de terra, carrstos
A Sensação Modas S. A. algodão absorvente para cirurgia, ali- e outros fins industriais, elevadora. máSão p,'
cates para dentista, aparelhos de anes- quinas desecnpalhadoras. descascadoras,
tesia, aparadores para dentistas, boti- ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
cões, brocas para dentista, cimentos ventiladoras, moinhos, para cereais,
para uso dentário, corôas, dentes para máquinas secadoras, trituradoras.
verizadoras fresas, politrizés, tronchas,
dentaduras, esparadrapos, gesso
formado para uso dentário, gase para tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
medicina, gase antisséptico, isolantes abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
INDOSTRDI j3rusimui .,...
para gesso, insufladores para dentes, exaustores para forjas bombas centri, material de duplicar, moldes para servi- fugas, rotativas, de deslocamento e a
ços de ouro, moldes para serviços de pistão para todos os fins, arietes, calcromo, cobalto, moldes de cera "Ir- deiras e turbinas, injetores para cal*
Liasse 2 gem para uso dentário, massa de chufa- deiras, válvulas e transportadores mi.
Substâncias e preparações quitntcas usa- bar para dentista. preservatórios. pó totnáticos de alta e baixa pressão,
das na agricultura, na hora:tu:tara ,na para fixar dentaduras, revestimentos para prensas hidráulicas, martelos mecânicos
veterinária e para fins sanaários, a
saber: adubos. ácidos sanitárms
águas serviços dentários de ouro, revestimen. e máquinas limadoras, máquinas opera.
tos dentários para serviço de cromo trizes, rotativas ou cortadoras para usk
para fins sanitários,
desi nfetant es
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
cobalto, raspadores para dentista
apanha-mosca' e insetOs (de goma el
Indústrias de tecidos: teares, urdideira%
Classe
papel ou papelão). álcalis, laacterieidas,1as e munições, armas de fogo, encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
baraticidas, carrapaticidas, crestal. creso- carabinas, canhões, cartuchos, explosi- :madeiras, rolos e mictes, brunicioree
talina, . creosoto, desodorantes. deamfevos e fogos de artificios, espingardas, paar cereais, máquinas para fabricar
tantas. defumadores, extenminadores de espoletas, fuzil, munições de guerra, e papel e máquinas para fabricar papel e
pragas e hervas daninhas. estertlizan-. caça, cnosquetões, metralhadora, mu- máquinas de impressão, dínamos ot
tes, em brocações para animais. enxer,i
receptáculos
tos. farinhas de ossos, fertilizantes, tos- rações de cobre, munições de aaA,
Classe 16
punhais, pólvora, revolveres, tanques
fatos, formicidas, fumigantes fungiciPara distinguir: 'Material para construa
de
guerra
das.' glicose para fins veterinários.gual
çâo e decoração: argamassas, tt gila,
Classe 19
no, herbicidas. inseticidas.. insetifugos,l
areia, azulejos, batentes, balaustres Oto.
i
Animais
vivos,
aves,
bovinos
galinálarvicidas, microbicidas, medicamentos' caos, ovos em geral, inclusive do bicho cos . de cimento, blocos para pavimenta..
para animais, aves e peixes óleos deçào, calhas, cimento, cal, ca& caspas
da seda e sumos
sinfetantes e veterinários. ,>etróleos saIsolantes caibros, caixilhos, colunas1
Classe
21
nitários e desinfetantes, papel fumega- Para
ra distinguir: Veículos e suas partes chapas para coberturas estofes (laçam.
tór,o.' pós inseticidas, parasiticidas, fun-e
integrantes:
Aros para bicicletas, auto- caixas de descarga para lixos edifkagicidas e desinfetantes, preparações
móveis,
auto-caminhões,
aviões, amor- ções premoldadas, estuque, einuisão de
produtos inseticidas, ferrai:idas. desinbase asfáltico, estacas, esquadrias. forfetantes e veterinários. raticidas, remé- tecedores, alavancas de câmbio, barcos ros, frisos, gesso, grades, janelas, estiai..
breques,
braços
ara
veiculos,
bicIcledios para fins veterinários, sabões vetede junção. Ines, lageotas. mar iso.
rinár.os e desinfetantes, sais para fins tas, carrinhos de mão e carretas, caiai. meias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
nhonetes,
carros
ambulantes,
caminhões.
agricolas. horticulas, sanitários e vetetante contra frio e calor, m In.ihas, mas,.
rinários, sulfatos. superfostatos vacinas carros, tratores carros-berços, carros .„ sa para revestimentos de paredes, ma.
para aves e animais, venenos contra tanques, carros-irrigadores, carros, car- -Jeiras para construção, 1110:1FIC •11 ;noa
insetos, animais e herva daninhas - roças, carrocerias, 'chassis, chaas cir.
nives imanai permanentes para raClasse 4 culares para veículos, cubos de veículos dar°, d base asfáltteo, produtos para
Substancias e produtos de origem ano carrinhos para máquinas de escrever, assas atatalicas para construções. asmal, vegetal ou mineral, em bruto ou corrediços, para veículos, direção. desli- torriar impermeabilizantes as argamaspaicialmente preparados: Abrasivos em 9a deiras, estribos, escadas rolantes, ele- sas de cimento e cal hidrául:ca, pedregua
bruto, argila refratária, asfáltico em vnoores 3 passageiros e para carga lho, produtos betuminosos imperrneabiii.
bruto, algodão em bruto, borracha em envases si o a carros, eixos de direção, :antes, líquidos ou sob outras formas
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora. creios, fronteiras para veiculas, guidão. para revestimentos e outros usos nas
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras locomotivas, lanchas, motociclos. molas, construçaes persianas placas para pl.
vegetais de :arnauba e aricuri, crina motocicletas, motocargas, moto furgões. , vimentaçacs psças ornamentais ir ci.
de cavalo crina em geral, caniça em manivelas, navios, ónibus, para-choques, met to au gesso para tetos e paredes.
bruto, cascas vegetais, espato, ervas para-lamas, para-brisas, pedais. pantões. papel para forrar casas, massas una.
medicinais, extratos oleosos, estopas, rodas para bicicletas, raios para bicicle- soldos para uso nas construções par.
enxofre, fôlhas, 41bras vegetais, flores tas, reboques, radiadores para veiculos, goetes, portas, portões, pisos. soleiras
secas, grafites, goma em bruto, granito rodas para veiculos, selins, ticicles. ti- para portas. tijolos tubos de concreto
em bruto, kieselghur, líquidos de oian santas para veículos, vagões, velocipe_ telhas. casas. tubos de conc-ta. tubos de
tas, latex em bruto ou parcialmente des, varetas de controle do afogador e venttilação. tanques. tanqaes de d.
preparados, minérios metálicos madei- acelerador,' tróleis, troleibus, varaes de mento, vigas, vigamentos, vareis, ventcarros, toletes para carros
ras em bruto ou parcialmente trabaClasse 45 •
lhadas, em toras, serradas e aplainadas
Classe 17
mica, mármores em bruto, óxido de Sementes e mudas para agricultura, Para dist,nguir máquinas e instalações
horticultura, floricultura e fiares para escaltórios e desenhos em geral:
manganes óleos de cafcas vegetais,
naturasi
Arquivos para correspondência, almoóleos em bruto ou parcialmente ?repaClasse 12
fadas para carimbos e para tintas, abrirados, plumbagina em bruto, pó de
bagaceira dores de cartas. arquivos, apontadores,
moldagem para fundições, pedras bri- Aguardente, atui.
tadas, piche em bruto, pedra calcária. batidas, brando, bitter, cachaça. cerve- berços para mata-borrão, borrachas,
plantas medicinais, pedras em bruto. jas, cidra, conhaque; extrato de malte brochas, canetas para deseni..os. cortaquebracho, raizes vegetais, resinas, re fermentado; ernet; genebra dengibirra; dores de papel. colchetes. cari:abadares.
sinas naturais, residuos testeis, silício gim gingen kirsch, kuinmel. ¡teores. castos para papéis e correspondência,
piper.nitn pou. classificadores, clips. coladorei canetas,
seivas, talco, em bruto, xisto, xisto maarsquinhos;
ches; rum; suco de frutas coe, álcool; compassos, cofres, canetas tinteiros, cabetuminoso e silicato
vinhos, vadka e whisav
netas esterográficas desenhadores, dataClasse 5
dores com minas, descansos para lápis
'Classe 3
Aço em bruto, aço preparado. aço Substâncias, produtos e preparações e canetas. esquadros, espátulas. furadodoce, maço para tipos, aço para molas, quanicas para serem usadas na medi- res. fusisa fichários. fitas para máquio
aço instrumental e rápido, especialmen.
nas de escrever, fichas para arquivos.
' cina ou na farmácia
te trabalhados, bronze bronze de man.
Classe 6 máquinas para escrever, cala:lar, e soem bruto ou parcialmente r+ ^-tarados. Para distinguir: Máquinas e partes de mar, fitas gomadas, máquinas para
cimento metálico, cobalto em bruto ou máquinas para todos os fins industriais: grampear, goma arabica, gomadores,
parcialmente trabalhado, couraças. esta. Máquinas de rosquear, .serras mecâni- grampeadores, grampos e ganchos para
nho em bruto ou parcialmente traba- cas motores elétricos, alternadores, fer- escritórios. giz, godets. instrumentos de
uhado. ferro, terso maleavel, lâminas de ramentas e "placas para tornos, gera- eszrever e de desenhos, lápis lapiseiras.
metal. latão em fõlhas amalhas, magné- dores para corrente continua e &km- molhadorts, mata-borrão, máquinas e
sio, metais estampados, :liguei, ouro, nada, plainas, máquinas de furar e cas- apetrechos para apontar lápis. mapo•
papel de estanho. platina, poeira de trar tornos mecânicos, prensas medial- teces, metros para escritórios e para
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco cas. máquinas mamadeiras, misturado- desenhos, papel carbono, perfuradores.
pastas para escritórios, com fechos de
corrugado e zinco em bilhas
mas e distribuidoras de concreto
'
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metal, pastas para escritórios, com te.
chos de metal, porta-tinteiros. portalápis,. porta-canetas; porta-carimbos
porta-cartas. porta-blocos, pena is, praia
sas, pincéis, prendedores de papéis, percevejos, réguas, stencis, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escrever, tiralinha, tintas para carimbos.
Votas para duplicadores, tintas para impressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar, máquinas registradoras
Classe 20
Apetrechqs navais e aeronáuticos, âncoras, boias, cintos de natação, paraquedas, salva-vidas
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas. cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fanica genebra, gengibirra
gin, gingar, kirsch, kummei. licores,
marasquinhos, nectar, piperrnint, ponches, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodka e whisky
Têrmos os. 587.538 e 587342, dp
23-4-63'
Eron — Indústria e Comércio dr
Tecidos S. A.
Sâ'o Paulo

ERON MAXIMO
Brasileira

and.

Classe 24
Artfatos de algódão, cânhamo, caroá
juta, lã, linho, paco-paco. ranav ravon.
seda natural e outras fibras: 'lambares. atacadores, bicos, bordados, borlas,
bandeiras, cordões, cadarços; coadores
de café, cobertas para raquetes, coberturas para cavalos debruns enfeites,
etiquetas; entremeio, entretelas; flamulas.
fitas, franjas; filtros de cal& galões:
laços de chapéus: atorhilas, montas,
nesgas; ombreiras: passamanarias, paa
milhas: pavios; passamanes: pon-pons
pingentes, rendas, rédeas, rees sacos,
sacas: tiras; telas para bordar .xergas
Classe 12
Armarinho em geral, alfinetes, agulhas
para máquinas de costura, agulhas para
tricô, agulhas para bordar, botões, colchetes, dedais, fechos corrediços, fivelas,
grifas para enfeites de vestidos e
presilhas
Têrrno n.° 587.543, de 23-4-63
Eron — Indústria e Comércio de
Tecidos, S. A.
São Paulo
1 PLANO M'AXIMO,

ERONTEX

.

Classest 12, 22, 23, 24, 36 e' 3
Frase de ropaganda
Têrmo a.° 587.544, de 23-4-63
Braga Capoani Ltda
São Paulo
JOIA-

fInd. Brasileira Classe 42
Aguardente de cana

Têrmo n.° 587.545, de 23-4-63
Carbex Indústrias Reunidas S. A.
São Paulo

tritiLTIPA X,
Ind. Brasileira,
Classe 17
Para distinguir máquinas e initalações
para escritóraos e desenhos em gerai:
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abria/ores de cartas, arquivos, apontadores,
berços para mata-borro, borrachas,
- brochai, canetas para desenhos, corta*

(Seção til)

Tèrmo n.° 587.549, de 23-4-43
dores de papel, colchetes, catimbadores,
Transrapido White Eagle Ltda,
cestos para papéis e correspondaacia,
São Paulo
classificadores, clips, coladares. canetas,
compassos, cofres, canetas tinteiros, caWEXTE_RAGL3
netas esferográficas desenhadores, dataLinde Brat:1191ra',
dores cem minas, descansos para láp.s
e canetas, esquadros, espátulas, furadoClasse 50
Artigos da classe
res, fusins, fichários, fitas para máquiaa„,
nas de escrever, fichas para arquivos,
Têrtno n.° 587.550, de 23-4-63
máquinas para escrever, calcular, e somar, fitas gomadas, máquinas para Agência de Automóveis Santa, Iala-Ula.
São Paulo
grampear, goma arábica, gomadores,
escritórios, gis, godets, instrumentos de
SANTA
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras,
Indo
BrnaLlen.
molhadores. mata-borrão, máquinas e
Classe 50
--a
apetrechos para apontar lápis. m ixtArtigos da classe
atccas, metros pára escritórios e para
desenhos, papel carbono, perfuradores,
Termo n.° 587.551, de 23-4-0:
pastas para escritórios, com fechos de
Domingos Crenitte •. •
metal, pastas para escritórios, com feSão Paulo
chos de metal, porta-tinteiros. portalápis, porta-canetas, porta-carimbos,
porta-cartas, porta-blocos, penas, prensas, pincéis, prendedores de papéis, percevejos, réguas, stencis, separadores
para arquivos, sinetes, tinias para escrever, tiralinha, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tintas para impressão. tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar, máquinas - reg is a-adora s
Tann° n.° 587.546, de 23-4-63
Paulo Zingg
São Paulo

LzAi

u

ERRO

p-

, INDÚSTRIA BRASILEIRA
•

Classe 32
Revistas

Têrrno n.° 587.547, de 23-4-63
Campos ta Filho Ltda.
São Paulo

,PALOMAR
' Ind. Brasileira
Classe 41
Sal
Têrmo n.° 587.548. de 23-4-63
A Sensação Modas S. A:
São Paulo
Classe 1
Solventes e dissolventes minerais para
tintas, vernizes, esmaltes, preparação
para o aperfeiçoamento do aço, absorventes, preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
preparações para colorir, tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, matérias corantes e descorantes, preparados para vulcanizar e soluções tituladas, tintas e vernizes para couros, tiramanchas, hiposolfito de sódio, cloreto
de sódio, soluções para reveladores 80luçâo para fixador, nitrato de cloreto
de amônio, cloreto de potássio, bromureto de amônio, potássio e sódio, iodureto de amônio, ácido nitrico, alumen,
carbonato de sódio, idrosofito, idroquinina, água oxigenada, água raz, álcool
para fins industriais, alvaiade, anti-corrosivos, sais de arsênico usados na indústria, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, corantes para uso na indústria mineral, dissolventes, glicerina para uso na indústria, carbonato de rnagnésia, oxigênio.
potassa para uso na Indústria cloreto
de zinco, cloreto de cálcio, ácidos, ara• séalcos, bicromatos, carbonatos,'
atontas e sulfatas

Julho de 1963
Talam) na 587.556, de. 23-4-63
Irelaaaaa e Comércio Plastitnet Ltda.
São Paulo

pum

"J- Ind• bra eira
L Classe 28
Materiais: plásticos

Ta–rtaqs ns. 587:557 a 587.559, de
„23a4-63
• lIsolatax ' Elétrica Ltda.
Saaa/Paulo
!
I

aa

,as

,L
S,OLATEX
INDLASTRIA BRASILEIRA

tiísse 5
Aço eecarbono eç venadio, aço besse•
mer. aço bruto, e corrugado, aço doce
em chapas, e vergalhões, aço elétrico,
aço de n vergallaõa.s: oitavados, aço extra
doce tündido. aço laminado, aço niquel,
aço polido, aço era ;chapas 'e em %lima,
ligas, de aço. ligas .de alucninlo. •asaalgamas. de metais, metal antifricção, antimônio, metal baSit, bronze em ver.
ferro.. chapas as' zinco, chapas estaImpressos em geral, impressos em nhadas,
chapas pretas, metais para chu"sillc-screen", serviços gráficos, litogra- maceiras.
em bruto. i • barras,
fia, fotografia, fotolitografia, flamulas, em bastõeschumbos
e em lençol, ligas, de chumcartazes, folhinhas, calendários, cartões bo. cobre em
barra, em chapas e em
de "boas festas", rotulos, pinturas funRilhas,
ferro.
espelho, ferro estanho.
dida em artigos de porcelana, louça,
etc., impressos em artefatos de maté- em folha ou não, estanho em folha em
ria plástica, em artefatos de cost-o,J verguilhase em papel laminado, ligas
pano couro, em artefatos de madeira e de estanho ferro a carbono, tarro em
em artefatos de metais em geral, ii.. barras, chapas em vergalheoes e em Ra
pressos em tecidos arftuiõb91hrdaosee lhas. ferro fundido em bruto e em chapressos cai tecidos e artefatos de teci-IPas galvanizadas ou não, ferro goza,
dos em geral e capas para álbum de ferro laminado, ligas de ferro, serro
fotografia e capas de revistas mangatles ferro maleável, tólhas de
Mandres. lisas ou não, metal para funTèrmo n.° 587.552, de 23-4-63
dição de tipos, latão, latão em 'Olhas,
João Verdi de CaaValho Leite
em chapas. em vergalhates ligas de
São Paulo .
metais metais em barras, em chapas,
em Ralhas e em cnasas. metais forjados.
metais estampados. níquel solda coInd. Brat:U.01ra
mum, molibdeno, tungstênio. zinco, zinco corrugado liso, em chapas em
e zinco
&ah as e ligas d
Classe 21
Classe 16
'Aeronaves, aeroplanos ,aviões e heliPara distinaair: Materiais ara construcópteros
ções e decorações: Argamassas. argila,
Térmo n.° 587.553, de 23-4-63
ateia, azulejos, batentes balaustres, bloJoão Verdi de Carvalho Leite
cos de cimento, blocos para pavimentaSaaa Paulo
ção_ calhas, cimento, cal. cre, chapas
isolantes, caibros. 'caixilhos. colunas.
SACI
chapas para coberturas, caixas l'água,
Ind. Braaileira
caixas de descarga para lixos, edificaClasse 21
ções premoldadas. estuque, emulsao de
Aeronaves, aeroplanos, aviões e base asfaltico, estacas, esquadrias forros, frisos gesso, grades. janelas, estruhelicópteros
turas metálicas para construções, lameTérmo n.° 587.554, de 23-4-63
las, de metal. ladrilhos, lambris, luvas
João Verdi de Carvalho Leite
de junção, lages, lapeotas. material . IsoSão Paulo
lantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para conatruções mosaicos, proEL WELDU
ltico, produtos para
dutos de basInd. Braelleira
tornar impar zantes as argamasClasse 21
sas d ecimento e cal, hidraulica, pedreAeronaves, aeroplanos, 'aviõesare gulho, produtos betuminosos. imermeabilizantes. líquidos ou sob . outras formas
helicópteros
para revestimentos e outros usos nas
Térmo n.° 587.555, de 23-4-63
construções, persianas. placas para paIrmãos Boso
vimentação, peças ornamentas de cimenSão Paulo
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas antl-ruidos
aIPOGRAFIA
para uso nas construções, parquetes,
SÃO DCUINGOS
portas, portões, patos, soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, taClasse 38
cos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas. vigamentos vaiais
serviços de tipografia

DI-1:110 OFICIAL (Seção Ill)
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Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes impressos literais de
propaganda, cheques, clichês, cartões
termoplásticos de identidade, etiquetas
Impressas, escapulares, faturas, folhinhas
Impressas, notas promissórias, reciboa.
rótulo
Termo na) 587.560, de 23-4-1963
jsolatex Elétrica Ltda.
São Paulo

ISOLATEX
ELÉTRICA LTDA.
Nome Comercial
Termo n. 9 587.562, de 23-4-1963
Ahemar José Furtado & Cia.
São Paulo

CA/Pg PINEEIRO
Ind. Bratiloira
.
Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Termo n.° 587.563, de 23-4-1963
Indústaia de Alvejamentos Alvejabein
Limitada

ALVSJA:B=
Ind. Brasileira
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, ág a de lavadeiras água sanitária cera para asariarn
lhos, detergentes, esonjas de aço. féis!orais, lixívia, lixas, à de açu puasdas paar calçados, palha da aço, pre
parados para polir e limpar mdmas
%Adros, metis e ametos, paaos para ao
l!r e para limpêaa anos dr ,Arneril e
• sna,.erial, abrasivos empregai na .anpesa de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em floaos, saponácaos, velas e velas a base de
estearina
Termo o.° 587.564. de 23-4-1963
Walter Goben
São Paulo
C OC

Ind.

Brasileira•

Glasse 1
Anilinas, água-raz, absorventes, benzina
cola sintética, esmaltes, emolientes, impermeabilizantei, tintas impermeabili.
zantes, removedores, solveates seaantes, tintas para calçados, thier,
vernizes e zarcão
Termo n.° 587.565, de 23-4-1963
Oscar Bernardo Vessosa
S'aa Paulo

REC4UTCHUTAGEM
IPIRANGA
Classes: 33. 39 e 50
Titulo
Termo n.° 587.566, de 23-4-1963
Construtora V. S. — Engenharia e
Arquitetura
São Paulo
V4 . S.

crê, chapas Isolantes, caibres, caixilho',
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chanotam' sagaenpa . suanaraqoa Rad sed
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra bac. e calor,
mosaicos, produtos de base esfáltico,
produtos para tornar unpermeabilizantes
as argamassas de Lmeato e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de vemtilaçáo, vigamentos, veneziaans e
vitrós
Termo sns. 587.567 a 587.568, de
23-4-1963
Construtora V. S. — Engenhaáa e
Arquitetura
São Paulo
V * S.*
Ciasse 50
Impressos em geral
Classe 33
Insígnia
Termos as. 587.569 à 587.570, de
23-4-1963
Sta-Wa S.A. Administração, Participação e Planicicação
São Paulo

STA., wA
Ind. Brasileiro

POLYWBE
Classe 1
Substâncias químicas e preparações
usadas na indústria
Classe + I Lubrificantes

Lubrificantes
Termos ns. 587.574 à 587.575, de
23-4-1963
Shell Brasil S.A. (Petróleo)
Guanabara

Termo n.° 587,580, de 23-4-1963
Baron, Marchini & Cia.
São Paulo

FUBAMAR
Indústria Brasileiri,
C lasse 41
Fubá e farinha de milho
Termo n° 587.581, de 23-4-1963
Publicidade Magam Ltda.
Guanabara

pRORROGAÇÁO

FllBROLUI3E
Classe 1
Substâncias químicas e preparações
usadas na indústria
Classe 47
Termo n. 587.576, de 23-4-1963
(Prorrogação)
Geraldo hohenstein
São Paulo

INDUSTMIA ORASILCIRA
Classe 8
Anúncios luminosos
Termo n.° 587.582, de 23-4-1963
Raphael Guilhermino de Mello
Guanabara
LINDOLAR lJTILIDALES D010-STICAS

PRORROGAÇU
CAPAS E nunEs DAQUI
Indústria BrOsilelra

Liasse 10
Móveis em geral, decorações e artigos
para o lar
Termo n.° 587.583, de 23-4-1963
Publicidade Magam Ltda.
Guanabara

Classe 36
Classe 16
Capas e blusões
Para distinguir: Materiais para consTermo n. 587.577, de 23-4-1963
truções e decorações: Argamassas, argi(Prorrogação)
la, areia, azulejos, batentes, balaustres, Arthur Vianna
Cia, de Materiais
Lc1
blocos de cimento, blocos para paviAgricolas
mentação. calhas. cimento, cal, cré,
Ro„.
São Paulo
;VQ.W),•
grampeadores, grampos e ganchos para
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coClasses: 8 e 33
lunas, chapas para coberturas, caixas
Titulo
PRoftRoGPSerko
d'água, caixas de descarga, para lixo,
I I
edificações premoldadas, estuque, emulTrmo
n.°
587.584,
de 23-4-1963
são de base asfáltico, estacas. esquaCimasa
Cia.
Industrial
Mercantil •
drias, forros, frisos, gesso, grades, jaBitassaaistA
Administradora
luDusTRin
nelas. estruturas metálicas para construGuanabara
ções, lamelas de metal, -ladrllhos. Iam-.
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante contra fria e ca:or
Classe 2
Cirnasa Cia. Industrial
manilhas, massas para reves 4. mentos de Inseticidas aplicáveis em agricultura
paredes, madeiras para const. uções. moMercantil e Administradora
saicos, produtos de base asfálfico, proTermo n. 587.578 de 23-4-1963
dutos para otrnar impermeabilizantes
(Prorrogação)
a sargamassas de cima na e cal h:dráuDr. Carmino Falgetano Netto
lica, pedregitlho, pra ituos betuminosos
Nome Comercial
São Paulo
impermeabilizantes
s
ouTermo
n.°
587.585, de 23-4-1963
tras formas para revesrme
e outros
Química Industrial Ru1..ii Ltda.
usos nas construções, pecaianas, placas
PRORRuGAÇÂO
Guanabara
para pavimentação, peças a mamentais
de cimento ou gesso para tetos e pareIN STITUTO D.
des. papel para forrai .-1 as massas
anti-ruidos para uso nas construções.
T ERAPIA "ARAXP
parquetes portas, portões. pisos, soPAULOleiras para portas. tijolos moca de concreto. telhas, tacos. tubos 3e ventilação,
tanques de cimento. vigas vigamentos
Classe 33
vitros. venezianas
Titulo
Classe 50
Nome Comercial
Impressos em geral
Termo n.° 587.579, de 23-4-1963
"Siwm" Companlna de Produtos para
Termo n.° 587.586, de 23-4-1963
Termo n.° 587.571, de 23-.4-1963
Fomento Agro-Pecuário
Olin Mathieson Chemical Corporation
Sta-Wa S.A. Adminisaaa:ão, ParticiSão Paulo
Estados Unidos da América
pação e Planificação
São Paulo

puaLICIDADE

"VIANNA

-slo

FERBION
In du stri B ras el ra

lnd, Brasileira
Classe 16
Para distinguir materiais para construOes e decorações: Argila areia, batentes, balaustres calhas, cimento, cal,

Termos ns. 587.572 à 587.573, de
23-4-1963
Shell Brasil S.A. (Petróleo)
Guanabara

Julho de 1963 2437

Classe 33
Insígnia

Química iddustriat
Rubi Ltda.

130PLANrr

Classe
C ;isse 2
Produtos veterinários para o tratamento Osso e tecido ósseo tratado para
cirúrgico
an a mias e F , MS manifestações

uso

DIhRIO OFICIAL (Seção ill)

2438 Quinta-feira 11
Terme n.° 587.587, de 23-4-1963
(Prorrogação)
Coronet Limited
Inglaterra

CORONET
Classe 8
Máquinas, aparelhos e instrumentos fotográficos e cinematográfocios; projetores; amplificadores; câmaras escuras;
}caleidoscópios, lanternas mágicas; tripés, fotometros, aparelhos para ; avelação; aarelhos e instrumentos óticos;
aticroscoios; lentes, telescópios; partes e
acessórios de tais máquinas, aparelhos
e instrumentos
•
Termo n.° 587.588, de 23-4-1963
Francisco Frutuoso de Oliveira
G Cia. Ltda.
São Paulo

CASA AFFONSO
Classes: 13 e 33
Titul ode Estabelecimento
Termo n.° 587.589, de 23-4-1963
L. S. —• Publicidade Limitada
SjS'o Paulo

Classe 32
Publicidade e propaganda em çeral,
agenciamento de programas de rádio,
reelvisão, jornais, revistas e todo e
qualquer outro meio d eprograrnas e
de publicidade
Termos ns. 587.593 à 587.591, de
23-4-1963
1r3 J yba Embalagens Plásticas -Ltda.
São Paulo

íJLASTOAG

Termo n.o 587.593. de 23-4-1963
Neivas de Aguiar Mazza
Guanabara

Nãmet r
Classe 6_
Máquinas e suas partes integrantes, motoros e suas partes a saber: bombas hidáulicas, pistão, b ombas, elétricas
para pneumáticos, cruzetas, cilindros,
câmbio, cabeçotes, eixo cie direção, geradores para correntes, pistões, pinhões,
válvulas, bombas para zazolina, burrinhos carburadores
Termo n.o 587.594, de 23-4-1963
W. S. Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

V/. S.
INDUSTRIA BRASILEIRA

Urino n. 9 587.592, de 23-4-1963
Neivas de Aguiar Marta
Guanabara

iotors

Pociaéi2Cline,
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 587.598, de 23-4:196i
Société des Usines Chimiques
Rhóne-Poulenc
trança

RHoD1A
Cl?.

CXTVCICA YLIODIA

S. l'AUS.0

Classe 23
Artigos da class.
Tèrmo n.° 587 596, de 23-4-1963
Cia. Química Rhódia Brasileira
São Paulo

MEC3LICOI
CIA• ocrT le CA SHODIA EDASIIZIRA
3).0 e.171.,)

Classe 3
Artigos da classe

Termo n.9 587.609, de 23-4-63
Calçados Juçara Ltda.
Rio Grande do Sul,

PRORROGAÇÃO!
íRAMARA,
/
Indiátria Brasileira
Classe 36
Calçados
Têrmo n.° 587.610, de 23-4-63—
Eli Lilly and Company
Estaos Unidos da kmérica

,PRORROGAÇÃO

2VADOR
Classe 3
Artigos da classe

n:i4Arkal,
d. raN'i

PRORROGAÇÃO
Classe 6
Máquinas e suas partes integr,..„., motoros e suas partes a saber: bombas hidáulicas, pistão, b ombas, elétricas
para pneumáticos, cruzetas, ,ilindros
cambio, cabeçotes, eixo de direção. geradores para correntes, pistões, pinhões,
válvulas, bombas para zazolina, buniMos carburadom

PRORROGAÇÃO

PRORRIMAÇÃO

Termo n.° 587.595, de 23-4-1963
Cia. Química Rhochn Brasileira
São Paulo

PRORROCAÇÃO

Classe 38
Embalagens plásticas

Termo n.° 587.597, de 23-4-1963
Cia, Quimica Rhódia Brasileira
São Paulo

Têrmos as, 587.599 a 587.602, de
23-4-63
Classe 36
Cia, Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de
Para distinguir: Artigos de vestuários
Rabo
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
São Paulo,.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babaPRORROGAÇÃO
douros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
CRINYL
cachecols, calçados, chaeups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
Classe 29
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Artigos da classe
saias, casacos, chinelos. dominós, acharClasse 31
pes. fantasias fardaá para miiitares, coArtigos da classe
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 34
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
Artigos da classe
luvas, ligas, lenços, mantôs meias.
Classe 48
maiôs, mantas, mandrião mantilhas. paArtigos da classe
letós, palas, penboar, pulover, pelerinas,
Termos os. 557.603 a 587 666, de
peugas, ponches. polainas, pijamas, pu23-4-63
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão sobretudos Cia. Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de
Raion
suspensórios, saidas de banho, sandálias
São Paulo
sweaters, shorts sungas, stolas. soutiens, slacks, taier, toucas, tu: bantes,
. ternos. unirormes e vestidos

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Ferramentas de ttida espécie, ferragens
e cutelaria em geral: pequenos artigos
de qualuer metal

Julho de 1963

Peira

Clsase 30
Artigos da classe
Classe 31
Artigos da classe
'Classe 36
Artigos da classe
Classe 37
Artigos da classe
Termo n. 5 587.607. de 23-1-63
José Antonio dá Silva
Bahia

o .7.inttaa .94~
INDUS T RIA BRASILEIRA

Classe 48
Tintura para o cabelo

Classe 3
Preparados farmacêuticos usados no
tratamento de estados de depressão
mental
Têrmo n.° 587.611, de 23-4-63
Société Guerlain
França

FLUIDE SOLAIRE
Classe lb
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Alanscar, água
de beleza, água fada), água de lavanda,
água de colônia, arminhos água de
quina, água de rosas, água de elfazeOrlas amonia perfumada ligada em p6,
em pedras, para banho, brilhant.nas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo. pestanas, cujos e bigodes,
crayons, cremes para a peie, carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes. era
lentilhas, em trociscos e en pululas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes. lissolventes,
es:encias. extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da Pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas
escóvas para dentes, cabed, roupas,
cilds e unhas, fixadores 0,-ira o cabelo.
pestanas. cílios e bigodes, . 1:ivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-pertumes. loções. liguidos dentifricios. em pasta, em
geléia de petróleo perfumada 'fiais.
sabão em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação. permanente.
lixas para unhas. bone'. óleos para o
cabrita. pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para. as unhas. pon-pons
para pó de arroz. papé.s rei-Limados.
carminados. e can pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons. , pó de
arroz
Termo n.Y 587.612, de 23-4-63
Pari:ia-as Christian Dior
França

DICALIN

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almíscar, água
de beleza, água fada!, água de Lavanda,
agua de conta, arminhos água de
quina, água de rosas, água de alfazeDANIÃO
:05ME
mas, zdiónia perfumada liquida. em pó,
iffic,0,-rom tner P'T
em pedras. Para banho. brilhantdas,
Classe 48
bandolinas, batons, cosméticos para o
Perfume, sabonete, loções, água perfu- cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
mada para banho
crayons, cremes para a peie. carmins.
Termo n.5 587.608, de 23-4-63
Aristicies Ferreira de ,astro
Minas Criais

Quinta-feira 11
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Termo n,' 587.615 de 23-4-63
cheiros em pastilhas— em tabietes, era
lentilhas, em trociscos e em pilulas, Maison Ama:tia-ias res ( Société
Anon)maa
cremes para barbear, arames dental,
depilatórios, desodosantes, dissolventes,
França
easeatias, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e 'aro base
de pó de arroz. esmaltes para unhas,
• t'RORROGAÇACt
escovas para dantes, cabalo, roupas.
ciaos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, cilia:3 e bigodes, avelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos -para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquidos dentifricios,• em pasta, em
geléia de petró:eo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e eia pó,
Classe 41
líquidos para ondulação, permanente, Carnes, peixes, aves e ovos, caça freslixas para unhas, laqué, óleos para o ca, conservas alimentIcias, salgados, lecabelo, pasta e pós para dentes, perfu- gumes e frutas secas e frescas. manteimes, petróleo para uso de toucador, ga, queijos, gorduras e óleos comestípastas e pó para as unhas, pon-pons veis, vinagres, sal. condimentas, levepara pó de arroz, papéis perfumados, duras, sorvetes; pão. massas alimentícarminados, e cem pó de arroz, pentes, cias, artigos de patselaria e confeitapomadas perfumadas para o embeleza- ria; chocolates, cacau, açúcar, mel, conmento da cutia pon-pons, pó de feitos, gêneros coloniais, especiarias,
arroz
chás, cafés e sucedâneas, substâncias
alimentícias não especificadas
Tirano n.9 587.613, de 23-4-63
Societe GuerIain
Tampa n.° 587.616, de 23-4-63
França
Societe de La Marque J.
F.
Martell
PRORROGAÇÃO
França

Termo n.° 587.619, de 23-4-63
Volkswageu do Brasil, Indústria e
Ccxnarcio de Automóveis, S. A.
São P2041

-

Jia ti Erild
" ne Cf I

IF

L

7E11

Termos as. 587.623 e 587.624, de
23-4-63
Saintilla S. A.
Suiça
"

PRORROGACAO

"SC INT ILLA)
Classe 21
Veículos ferroviários, etc.
Classe 6
Máquinas-ferramentas, etc.
Termo n. 9 587.625, de 23-4-63
Fuch Bar e Restaurante Ltda.
Guanabara
Classes: 6, 7, 21, 32, 33 39 e 47
Sinal
Termo na 587.620, de 23-4-63
Volkssvagen do Brasil, Indústria -e
Comércio de Automóveis, S. A.
São Paulo

Fuchs Bar e Restauranti.
Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo
Termo n." 587.626, de 23-4-63
Padaria e Confeitaria Alan Lida
Guanabara
PRORROGAÇÃO,

PRONE2Gie:7r)

MARTELL -ECUSSON
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Aliniscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhos. água de
quina, água de .rosas, água de alfazemas, amónia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosrnéticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros etn pastilhas, em tabletes, era
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências. extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escovas para dentes, cabeio, roupas,
cillos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas. cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
.geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, ligue, óleos para o
cabelo, pasta e pai. para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para Pó de arroz, r péis perfumados,
carminados, e cera pu de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cilas. pon-pons, pó de
arroz

Classe 42
Aguardente cogazic

Termo n.° 587.617, de 23-4-63
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comércio de Automóveis, S. A.
São Paulo

Classe 41
Bolos, etc.
Classes: 6, 7, 21, 32, 33, 39 a 47
Sinai
Termo n.9 587.621 .de 23-4-63
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis, S. A.
São Paulo

Classes: 16, 25, 32, 33 e 50'
Titulo

S iS N

Classes: 6, 7, 21, 32, 33, 39 e 47
Sinal
Termo n.9 587.618, de 23-4-63
Volkswagen do Brasil, Indústria t
Comércio de Automóveis, S. A.
São Paulo •

Classe 32
evRistas, etc.

n.° 587.629, de 23-4-63 •
J. Pereira de Oliveira & ama. Ltda,
Guanabara
Classes: 6, 7, 21, 32, 33. 39 e 47
Sinal
Termo n. 9 587.622, de 23-4-63
Toso Alberto Ayres de Cmargo
Guanabara

,eaft_Flop,acÃ%'

FRONRWAÇÃO
•

-.c 91
C:iscavas e to los os produtos aamenticios d coinSsc‘o ou de fahricaçan do
requerente

NOBEL - ENGENHARIA

Termo na 587.628, de 23-4-63
Sebastião Saldanha Marinho
Guanabara

'ramo na 587.614, de 23-4-63
Mairon Am:eux-Freres (Société
Anonyme)
França

'

Ti:ano na 587.627, de 23-4-63
Salomão Vaimberg
Guanabara

„Ar60.

Ca

Classes 6, 7. 21. 32, 31 )9 e 47
Sinal

Casse 32

Uma aublicaçÃo em forma

de 'PtVi9.7(

N•VA

Classe 41
Farinhas alimentícias em geral
Termo n.9 587.630. de 23-1.63
Antonio Quattre
Guanabarp

BEBERETE
Classe 41
Massa para pa stel

1

e

•
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Terno u.' a87.631, de 23-4-CN3
pise ecreira cle Muitos
Guanabara

Termo n. 587.636, de 23-4-63
L4borató. 9 . Bordesina Ltda.
Rio de Janeiro
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BRANCO
• Classe 3
Um produto fartnaceutico-enediemai, indicado nas tráqueo-bronquiies e suas
manifestações

Classe 41
Balas, etc.

Termo n.° 587.637, de 23-4-63
Permeai Indústria e Comércio L•ria
São Paulo

Termo n.° 587.632, de 23-4-6.-3José Pereira de Mattos
Guanabara

NORROGAÇÃO

Fábrica de Balas
Mafireira

F E R RU M

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Titulo

Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e acondiciodos, aparelhos fotográficos, rh.endedores automáticos, aparelhos deterilizadores, alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de água refrigera..... RIM
dos, balcões frigoríficos, balanças, bar2BORDESINAZEREII: o beadores elétricos, condicionadores de
ou automáticos de voltagem, exaustoe.)
res, extintores de incêndio, estufas, fo• • uri. 1“...***
~do ....o...o
-J gões à lenha, à gás, elétricos ou a
D.
/••••••
•
querozene, gravadores de som e de imaeLMOIAO0RÔ tORCAMAIKLID/A.-.
gens, isqueiros, irradiadores de brio ou
.4".hNhn
... ....
calor, lavadoras de pratos e talheres
lavadoras de roupas, máquinas de laBRANCO
var roupas, máquinas de secar e passar
Classe 3
roupas, microfones, refrigeradores dolia produto farmacêutico-med.cinal in- mésticos, comerciais e industriais resislicado no tratamento do coqueluche, tências --iétricas, resiriadores, rela is
osses, bronquites e suas manam festa- (ralés), reguladores de voltegem, refrições
geradores a compressão e absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
Termo n.° 587.634, de -23 4-63
voltagem. termostatos, torneiras de
Laboratório Bordesina Ltda .
compressão, ventiladores elétricos doRio de Janeiro
mésticos, comerciais e industrias

r.

Têrmo n.° 587.633, de 23 4-63
Laboratório Bordesina
Rio de Janeiro
, BRANCO
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Classe 3
Um produto farmaceutico-medizial. indicado no tratamento das infecções
gentio-urinárias
Termo n.° 587.635, de 2à-4-63
Laboratório Bordesina Ltda .
Rio de Janeiro

O. AJUO PALRAZ

4.

i •

1 1"

o

Classe 3
Um produto farmacêutico-medicinal, Inaicado nas infecções antl-piogênicas

MI DO 01,•40 DA ODA.AIAAA ODA.

Termo n.° 587.640, de 23-4-63
Roberto Kautsky 6 C:Ananhia
Esirito Santo

CAMPINHO

Classe 4i
Manteiga

Termo n.° 587.646, de 23-4-63
Classe 42.
Sarkis João Filho S. A. Fábrica de
Aguardente, aniz. aperitivos, bagaceira.
Chapéus Sarkis
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerveo Pe.:: a
jas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra. gengibirra
g:n, gingar, kirsch, kummel, licores,
IND. BRASILEIRA
marasquinhos, nectar, pipermint, ponches, rum, suco de frutas com álcool,
Classe 36
vinhos, vodka c whisky
Chapéus de pêlo, lã e palha tomas e
Termo n.° 587.641, de 23-4-63
carapuças de pêlo e 18
Jo. ão de Queiroz Cordeiro, José Carlos
Termo n.° 587.647, de 23-4-63
Rêgo Costa e Inca Frederico de Santo
Impermeabfi írintes Ceresita do Brasil
Anton:o DArnbrosio
Ltda .
Guanabara

INVICTUS

SEI
Serviço Especializado
- m Informações
Classe 33
Titulo
Termo n.° 587.642, de 23 4-63
Ibia — Instituto Bioquímico trib.-Americano S. A.
São Paulo

INERGIN
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Para distinguir: Una roduto farmacêutico cem as indicações: olivitaraInico.
antin faccioso, heatorotetor
Teimo n.9 587.613, de 23-4-F'
Newton Leal de Souza
Maranhão

FILADÉLFIA

Classe 50
Imressos em geral

1963

tais, cartazes, displays, desenhos adisTermo a.° 587.645, de 23-4-63
ticos, desenhos, decalcomania para te- Cooerativa dos Produtores
Leite clt
cidos, estátuas, estatuetas, estampas,
Estado da Guanaàara
gravuras, frutas de vidro figuras de
Guanabara
ornatos, festões, fotografias trutas de
•
louças figuras para enlent.s bo!os de
aniversários, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações gravuras, imagens, letreiros. tnaaemans, maquetas, obras artisticas, obras de p:nANTEIEA CA4PiNii0
tura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, aiostruár,os
de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artísticos °ara vitrines.
estatuetas para adornos e para fins
•
rtisticos, tabolents
COMUM. 003 ITZONOW.,

(lemesecam~~
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191.1,1a 0..../* C . ." (M *91.0.4

IND. BRASILEIRA

Ciasse 1
Tinta irnpermeabilizantea
Trmo n.° 587.648, de 23-4-53
Birigui Agro-Pecuária "Biagro. nda
São Paulo

13IAGRO-

IND. BRASILEIRA
Classe 2
Inseticidas, fungicidas, formicidas,
adubos
Têrmo n.° 587.649, de 23-4-63
Renner Herrmann S A. Iwitistria
Tintas e Óleos
Rio Grande dr) Sul

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Terino n.° 587.639, de 23-4-63
P ,,sar~cla Arte São jorge Ltda.
Guanabara

• LIOFILIZADO
VACO1A UM PIOCENCA ASSCUADA AO cuivoroica.1 ,

P...nodo ole ...O. do 144. ,A, _

Termo n.° 587.638, de 23-4-63
Imacta S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

Ca

n ulho de

5

CCRICO
bali\
Classe 25
Para distingu:r: Arvores de natal
belots, bolas paar enfeites de árvores
de natal, carta atroará oiças -a rtões pos.

Classe 41
Para distinguir: Café
Têm° n.° 587.644, de 23-4-63
"Imtrex S.. A." — Comérco. Imortação, Exortação e Rerzsentação
São Paulo

PRORROGAÇÃO
"IMTREX S/A..-(OMERCIU,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO
Nome comercial

ERASkIZIRA

Classe 1
Tintas, óleos e verazes :ião inclui id
noutras classes) e água rás

euinta-:elra 11
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Termo n.° 537.650, de 23-443
Terrno n.' 587.655, de 23-4-63
nenner Herrmann S. A. Indústria de Comércio e Representações'Lernos Ltda.
Tintas e Óleos
Guanabara
Rio Grande do Sul

PRIN TEMPS D--"A MOUR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Perfumaria, sabonete ,cosméticos. etc.

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 1
Tintas, óleos e vernizes (não Incluídos
noutras classes) e água rás
Têrmo n.° 587.651, de 23-4-63
Alimentícia Transmontana Tida.
Guanabara

IZA
Indústria Brasileira
Classe 41
Sal
Termo n.° 587.652, de 23-4-63
Maatschappi) Van Berkel's Patent
N. V.
Holanda

PRORROGAÇÃO

Classe 8
Balanças automáticas
Termo n.° 587.653, de 23-4-63
Laboratório Torres S. A.
São Paulo

Termo n.° 587.656, de 23-4-63
Solar — Serviços e Organização de
Loteamentos, Administração e Representações Ltda.
Guanabara

(Seção III)
Termo n.° 587.659, de 23-4-63
Mozambo Miad" Leda.
Rio de jatteiro
.
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Termo n.° 587.664, de 23-4-63
Piab — Promoções Internacionais de
Arte Brasile.ras Ltda.
Guanabara

(TPAJ..

PIAB - PRDMOOES

41-°fieSpOrt1VOS
Classe 33
Titulo
Termo n.° 587.660, de 23-4-63
Jiri Steinhilber
Guanabara

INTERNACIONAIS
DE ARTE BRASILEIRAS
Nome comercial
Termo n.° 587.665, de 23-4-63
Auto Peças e Oficina "E' Aquia Ltda,
São Paulo

. SOLAR - SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO'
DE LOTEAMENTOS ADMINISTRAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES LHA.,
Nome comercial
Termos as. 587.657 e 537 65d, de
23-4-63
Solar — Serviços e Orgaruzação de
Loteamentos, Administdação e Rearesentações Ltda.
Guanabara

Classe 28
Artigos da classe
Termo n.° 587.661, de /3-4-63
Termaq — Técnica do Relógios e
Máquinas Ltda.
Guanabara

TERMAQ

Classes: 6,' 8, 11, 21 e 47
Insígnia
Térzno n. 9 587,666, de 23-4-63
Módulo — Inch:is-ti-ia e Comércio Ltda.
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16

Classe 8
Artigos da classe

Para distinguir materiais para construções e decorações: Argila areia, ba-

Termo a.° 587.662. de 23-4-63

tentes, balaustres. calhas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes. ca:bros. caixilhos
colunas, caibros", caixilhos, colunas, cha..
pas paa coberturas, edificações prernoldadas, estuque, estadas, esquadrias, forros, gesso frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de

jiri Steinhilber

Guanabara

TELE4TRACER

INDÚSTRIA BRASILEIRA
junção, laje, Iajeotas, madeiras para
construções material contra frio e calor,
mcsaicos, produtos de base asiáltico,
Classe 8
produtos para tornar impermeabilizantes
Artigos da classe
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavicnen.
Termo n.° 587.663. de 23-4-63
tação. peças ornamentais ie cimento ou E. T. Barbbitt, nascia Química S. A.
São Paulo
gesso para tetos e paredes, pari:metes.

portas, portões, pisos papel para Forrar
casas, soleiras para portas. tijolos, tubos
de concreto. telhas, tacos, "uhos de yentilação, vigamentos, veneziaans e
vitrós
Classe 40 .
Laboratório Torres S. A.
Para distinguir: Armados paia livros,
aaradores, armados, balcões ara venda,
São Paulo
biombos de junco, bancos escolares, berços. banquinhos de latão, bastidores de
Indúoria Brasileira
madeira berços de ferro ,berços de ma,deira, berços de metal, biombos, cabides
Classe 3
Um produto farmacêutico Para SCT USC- de pó para roupa, camas de latão, cado como antibiótico de 'arpo espectro deiras de piano, cadeiras, cadeiras de
banho, deiras-cama, camas, canapés
catres de ferro. comodas (movei), conTermo n.° 587.654. de 23-4 63
Discos Imperial do Brasil S. A. traventos ( biombos ) conversadeiras.
descalços de ferro para guarda chuvas,
Guan'abara
divans. escabelos de latão, estantes para
fonografos, gabinetes de tele cones, guarda-comidas, guarda-roupas, guarda-vestidos, lavatorios em forma de secretária,
lavatorios de madeiras, mesas de latão,
, Indústria Brasileira
móveis comuns para escritório, mobilias
•
de fibra, móveis de ferro para jardim.
mesas, mesinhas para crianças, mobilias.
Classe 8
pedestais, poltronas, porta-dicionarios,
Perros elétricos e máquinas elétricas prateleiras, secretarias domésticas e
para lavar roupas
sofá-camas

Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feitas,
secni-conteceionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças, a
saber: Agasalhos feitos' de peles natu.
batas, babadores. blusas, blusões, boi.
nas. bonés. boleros, cominações. casa.
cais ou artificiais, anáguas. aventais,
Fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
coes. capotes calças, calça-salas. chine-

los. cintos. cintas, camisas. camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus: dolmans: echarpes, estolas, farda.
mentos: gorros, galochas. gravatas,
guarda-pó: impermeáveis: laquetas: lena
ços. leques, lençaria, ligas. ares, lia'
guies: mantas, melas: palas, paletós,
pantufas pijamas peignoirs punhos,

peitos e peitilhos para camisas. pelerines. polainas, ponchas, pullovers: qui.
nonos. quepis:. regalos, robe de chambre. lupas de brim para o trabalhc.

roupas feitas parn crianças, roupões de
banho: saias. sapatos. sandálias. sol!.
déos, shorts, sungas, slacks, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos: tra.
les, ternos, toucas tailleurs. rurhantes:
uniformes. uniformes para empregadasa
vestidos; xales
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira água 1.-Anitária, mo' para soalhos,
Cetergentes. esponta de aço, fóstracis.
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metal.:
P objetos, panos pare polir e para limpeza. panos de esmeril e *material abrasivo empregado na litapent de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza

Termo n.° 587.667, de 23-4-63
Thale's Indústria e Comércio de
•
Ronpas Ltda.
São Paulo

Indústria Rrasitelra
Classe. 36
Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
sões, boinas, botas, babadouros, casa.
cos. coletes, capas, chales, cachecol!,
calçados, chapéus, cintas, combinações,

2442 Quinta-feira li•
corpinhos. calças, calções, camisas. cal
misetas, camisolas, cuelas. cerusZas. cal.'
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros. jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques.
mantas, meias, maillots, mantas, man,.
drião. malhas. paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
tiens, taIlleurs, toucas e vestidos
• , Tèreno n." 587.668, de 23-4-63
(Prorrogação)
Carlos Lacerda
Guanabara
' TRIBUNA

01...Pd0 OFICIAL (Seção NI)
Teimo n.• 587.673, - de 23-4-63
Robbins ncubator Company
Estados Unidos da América

Julho de 1963

Teimo n.° 587.679, de 23-4-63
(Prorrogação)
Adelino Jertanimo Companhia .
Portugal

A FORTUNA A SEUS PÉS

MTC11-0-4.TI0

J1

Classe 8
Incubadoras e partes das
Termo n.° 587.674, de 23-4-63
(Prorrogação)
Warner-Lambert Pharma,:emeical
Company
Estados Unidos da Amética

DA MULHER

Termo n.° 587.684, de 24-4-63
Edmond Byron BeattIP
São Paulo

Classe 41
Manteiga, queijos, gorduras e óleos comestíveis, vinagres; sais, condimentos
e leveduras
Termo n.° 587.680, de 23-4-63
(Prorrogação)
Laboratórios Andrótnaco S. A.
São Paulo:

Classes: 1, 2, 3, 4, 5,
Classes: 1 a 50
Expressão de propaganda

•

Termo n.° 587.685, de 24-4-63
Companhia Calçado Clark
São Paulo

COMPARE E COMPRE
Classes: 1 a 50
Expressão cie propaganda
Termo n. 9 587.686. de 24-4-63
Prema — Preservação de Madeiras
S. A.
São Paulo

•
. Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns atoresClasse 3
'iote, cartazes, catálogos, jornais nacio Prooutos medicina:s e farmacaum.o3, vsRETRÁGUA
sais e estrangeiros, publicações impres- pecialinente um preparado medicinal para
.-~04
• .1:
jaa, revistas. Propaganda em rádio, o tratamento dos estados esoamódicos do
Industria
Brasileira
1: A
Klevlsão, Jornais, programas radiofónitrato gastro-intestinal
i.,cot, peças teatrais e cinematográficas
Ítsin
1...ádàse 1
n••.
4t:! -kg e, k-,í1,44 Para distinguir: Produto ilumino para
e revistas impressas
587.675, de 23-4-63
Termo
n.9
ser usado como liquido impenneabiliB. I. P. Chemicals Limited
zante de paredes. Repelente de água
' Termo n.° 587.669, de 23-4-63
1
Inglaterra
(Prorrogação)
Termo n.° 587.687, de 24-4-63
Refining Company
Humble Oul
BIlèl•AS
Edmond Byron Beattle
Estados Unidos da América
Classe 3
São Paulo
Classe 1
Proculio rarmaceutico indicaou
Resinas sintéticas e plásticos para uso medicação tônica nas con4alescenças e
"LOCOMOTIVE CYLINDER"
O PREMIADO PODE SER
na indústria; e substâncias e prol
estado de desnutrição
químicos para uso na indústria da a - ás-ticos; adesivos para uso na mdústr:a
Termo n.9 587.681, de 23-4-63
Classe 47
(Prorrogação)
Produtos de petróleo para iubrificas,an e substâncias e produtos quitn.ws para
o tratamento de téxteis, papel e couro
Fiat Societé Per Azioni
Classes: 1 a 50
no processo de fabricaaão
Itália
Termo n.9 587.670, de 23-4-63
Expressão de propaganda
(Prorrogação)
Termo n.9 537.676, de 23 4-63
Refining Lempauy
• Humble Oul
Teuno n.9 587.683, de 21-4-63
The Wellcome Foundation Limited
Estados Unidos da Amá: ca
Companhia Calçado Clark
nglaterra
São t'au.o
•••••

tu;

"AERIAL"

TRAFEDRAN

Classe 3
Classe 47
Dleos lubrificantes e outros rodutos de Produtos para o alivio de conestão
pr.rte•superior do tracto resniratofío
- etrôleo
que tem também unia ação anti-hl;aaTeimo n.° 587.671, de 23-4-63
minica
(Prorrogação)
Termo n.' 587.677. de 23-4-63
Refining Campany
Humble Oul
(Prorrogação)
Estados Unidos da Aniérica
Ilford, Lanited
Inglaterra

ILFORD
Classe 8 •
Aparelhos fotográficos
Termo n.• "587.678, de 23-4-63
(Prorrogação)
Abbott Laboratories
Estados Unidos da América
Classe 8
1.,aciaaas, Lanternas, fogões, fogareiroa,
placas aquecidas (chapas quentes) aquecedores, bombas, tanques e aparelhos
para o armazenamento e a distribuição
de produtos de petróleo

Classes: 1 a 50
Expressão de propaganda.
Classe
Tèrtno n.9 587:689, de 24-4-63
Holofotes, luzes trazeiras, dispositivos
refletores, aparelhos enxugadores de Profisa — Promoções Financeiras S: A.
São Paulo
parabrisas, visores solares, dispositivos
para segurar bagagens e rodas sobresalentes, espelhos de retrovisão
Termo n.' 587.682, de 23-4-63
(Prorrogação)
American Motors Corporation
Estados Unidos da América

LSON.AiRb
Classe 8
Refrigeradores

.Termo n.° 587.683, de 23-4-63
Abelardo dos Santos tvlatta
Guanabara

G 13 . A NBEL.
Pro-duto da. Granja Bela

Termo n.9 587.672, de 23-4-63
The Goodyear Tire 8 Rubber Company
Estados Unidos da América

SUPER -TORQUE

COMPARE E COMPROVE

• PROFISA

Classe 50
Para distinçaiir: Ações, títulos, debèn.
tures e cheques
Têrmo n. 587.690. de 24-4-63'

Profisa — Promoções F.nanceiras S. A.
São Paulo

PROFISA PROMOÇÕE:
eFINANCEIRAS S/A.
Nome comercial
.
Teimo n.° 587.691, de 24-4-63
Murillo ondiGm Coutinho
Guanabara
.nn

!piranga
Estado do Rio
Classe 3
Classe 41
de penicilina "G" cristalina sal sódica, Substâncias alimentícias e seus prepausado no tratamento das intenções por
rados. Essências alimentícias, especialvias aéreas superiores e inferiores
mente aeléias, mel e melado
Ume preparação farmacêutica a base

Classe 39
Pneumáticos

Ciasses: la 31. 34. 3$ e 34
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Termo n.° 587.697, de 24-4-63
Murillo Gondim Coutilho

- Termo n.° 587.692, de 24-4;63
Murillo Gondim Coutinho
Guanabara

Glianabara

12P _
U1R11 POLUIU

VALORES POLITICOS

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos. jornais nado
nais e estrangeiros. publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Termo n.° 587.693, de 24-4-63
Mutillo Gondim CoutInho
Guanabara

Terno n.° 587.704, de 24-4-63
Pinturas Funchal Ltda,
São Paulo
( FUMAAL

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros, publicações impressas, szevistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Termo n.° 587.694, de 21-4-63
Murillo Gondim Coutinho
Guanabara

O LIVRE ARROIO
Classes: 1 a 31, 33 e 34
s Termo n.' 587.695, de 24-4-63
Murillo Gondim Coutinho
Guanabara

vir.
NA POLUA

tina . Braseira
il
Classe 50

Impressos

Termo
587.705, de .24-4-63
Bar e Restaurante Portugal .no Rádio
Ltda.
São Paulo
Classe 10
nstruraentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária,
a cirurgia, e a higiene
Termo n.° 587.699, de 24-4-63
Transportadora jorujo Ltda.
São Paulo

JORIIJO
jInd. Brasileira
1

Classe 50
Impressos
Teroao a.' 587.700, de 24-4-63
Auto Mecánica Casar Ltda.
São Paulo

inLiieira
Classe 54.
Impressos

Classe 32
• rermo a.° 587.701, de 24-4-63
Almanaques, anuários, álbuns impres- Indústria L. W. G. de Roupas Ltda.
São Paulo
•
sos, cartazes, catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros. publicações impres' MUCUIM
sas, revistas. Propaganda em rádio,
,Indo Brasileira,
selevisão, jornais, programas sadiofuninos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Tértno n.° 587.696, de 24-4-63
e roupas feitas em gerai: Agasalhos,
Murillo Gondim Coutinho
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Gieinabara
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão,- coletes, capas, chales,
cacheco/s, calçados, chaéups, cintoi.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos; cueiros,
Classe 32
saias, casacos, chinelos, dominós, acharA:manaqt.es, anuários, álbuns impres- pes. fantasias, fardas para militares, cosos, cartazes, catálogos, jornais nado legiais, fraldas, galochas, gravatas, gortais e estrangeiros, publicações Impres- ros, jogos de !ingeria, jaquetas, leques,
sas, revistas. Propaganda em rádio, luvas, ligas, lenços, mantos, meias.
televisão. joi.nais, p rogramas radiofôni- maiôs. Mantas, mandrião, mantilhas, pacos, peças teatrais e cinematográllças letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
e revistas- impressas
peugas, ponches, polainas, pijamas, p0-

til
MIAU PRUMOS

nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Terno n.° 587.702, de 24-4-63
Acquanum Presidente Ltda.
São Paulo

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns Impresei're
sos, cartazes, catálogos, jornais nado
.1118-4Classe' 51
nais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
. Impressos
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas
Termo n.° 587.703, de 24-4-63
e revistas impressas
• Bar e Restaurante Rebuças Ltda.
São Paulo
Termo n.° 587.698, de 24-4-63
,
Maerlene Santos
ItEBOUÇA$
Guanabara
)na, Brasileira
Classe 50
Impressos

O ARBÍTRIO

Julho de 1963' 244i

CD
'asileira
ClasSe 50
Impressos
Têrmos as. 587.706 a 587.708, de
• 24-4-63
Calfertin Indústria e Comércio Lida,
São Paulo
• '',ALFERTIPT

.d.nd. Brasileira

Classe 45
Plantas, sementes e mudas para agricultura, a horticultura e a floricultura
e flores naturais
Classe 16
Para distinguir: Materiais para .construções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos para pavia
mentação, calhas, cimento, cal, cré,
chapas isolantes. , saibros, caixilhos, colunas, .chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações pretnoldadas, estuque, emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construa
ções, lamelas de inetal, ladrilhos, /ama
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante contra frio e calor.
manilhas, massas para reveat mentos de
paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, proa
dutos para totrnar impermeabiltzantes
a sargamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos
trapermeabilizantes líquidos ou sob outras formas para revestmemoa e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças srnamentais
de cimento ou gesso para retos e pare..
des, papel para forrar caras, massas
ano-o:Idos para uso nas construções.
parqueies, portas, portões, pisos, soletras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimenta, vigas, vigamentos,
Vitreo, venezianas

1
Classe 2 .9
Sübstâncias e prepara4ões quituicas a*
elas na agricultura, na hort1cuiSstra.,4
veterinária e para fins saaitárioro
saber: adubos, ácidos sanitários. água
desinfetantes e para fins sanitário,
apanha-mosca e insetos (de goras(
papel ou papelão), álcalis, !aterem:4m
baraticialas, carrapati-sdas, cresci, cresa
talina, creosoto, desodorantes. desinfe
tentes, defutnadores, exterminadores dr
pragas e (servas daninhas, tsterilizan
tes, embrocações para animais. erma
tos, farinhas de ossos, fertilizantes foa
fatos, formicidas, frenigantes. fungici.
das, glicose para fins veterinários, guta
no. herbicidas, inseticidas.- :nsarifugos
larvicidas, microbicidas, medicamentoi
para animais, aves e peixes, óleos de.
sinfetantes e veterinários, petróleos sza
nitários e desinfetantes, papel fumega.
tónaa pós inseticidas, parasiticidas, fp.
gicidas e desinfetantes, preparações f
produtos inseticidas, fermicidas. detfetantes e veterinários, raticidas, re édios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, -sais para ffas
agrícolas, borticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos vacinas
para aves e animais, venenos contr
Insetos, animais e herva daninha!
Termo n.° 587.709, de 24-4-1963
Chara Mercantil e Cerealista Ltda,
São Paado
ORARA

Ind. Brasileira

Classe 41
Arrola, feijão, batata, cebola, farinha,
café, fubá, milho, alho e cangica
Tênno n.o 587.71$, de 24-4-1963
jonny's Bar e Lanches Ltda.
São Paulo
•- • JOITTIT

"Ind..- Bras3.1eira •

Classe 50
- inipressos
Term.() n.o 587.711, de 24-4-1963
.Pronto Socorro Nossa Senhora de
Pompéia S.A.
São Paulo
rSONP O SOCORRO

NOSSA SEI'

A J.2

,POLUIA 5 A

Nome Comercial
n.° 587.712, de 24-4-1963

Bar e Lanches Capricórnio Ltda,

São Paulo

Âmicolurso

UnS a

Classe 50
Impressos
rezam n.° 587.713, -de 24-4-1963
Fábrica de Cabides Hercules Ltda.'
São Paul'

,kIn . .

gglait
class!150eirra

Impressos
Termo n.• 587.714, de 24-4-1963
Estoiados Tulatex Ltda,
São Paul'

'Ind..TIILATEIC
Classe 40
Acolahoados para carn- e para móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e

berços, biombos, cabides, cadeiras, ca.
as. canapés, entres, colchões, colchões!

2444. nuintateira

11

de molas cômodas, conversadeiras, coxins, diváns, enxergões, escabelos, es•
tantas, gabinetes de telefone, guardacômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
Termo n.° 587.715, de 24.s4-13
Mercearia Bandeirante Ltda.
São Paulo

B.POWEIRANTE
, nd. Bre.sileira
Classe 50
Impressos.
Têrmo n.° 587.716, de 24-4-1963
Indústria Brasileira de GalVanoplastia
7.incobras Ltda.
São Paulo

ZINCOBRAS
Ind.. Brasileira
- Classe 1
Aluminio em p6, cromatos,
galvanizadores, glicerina, produtos para
niquelar, pratear e cromar, produtos
'para diluir tintas, removedores, solda,
vernizes químico e zinco
Termo n.° 587.717, de 24-4,1963
Fos fabril Fosfatização Ltda.
São Paulo

FOBRABRIL ,Ind. Bramleira
•
Classe 1
Alumínio em pó, cromatos, fixadores,
galvanizadores, glicerina, produtos para
niquelar, pratear, cromar, produtos para
diluir tintas, removedores, solda,
, vernizes químico e zinco
Termo u.° 587.718, de 24-4-1963
Ferrobloco Indústria, e Comércio de
' Artefatos de Cimento Ltda.
São Paulo

2ERROBLOC,'0.
.Ina . Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila, areia, azulejos, batentes, talaustres,
blocos de cimento, blocos pira pavimentação, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, Jaixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água. Caixas de descarga. para lixo,
edificações precnoldadas, estuque. !mulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades. !anelas. estruturas metálicas pira constru..
ções, lamelas de _metal, ladrilhos, lambris. luvas de junção, lajes. lageotas,
material isolante contra frio e calor.
manilhas, massas para reves',mentos de
paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, pro..
dutos para totrnar irripermeahilizantes
a sargamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos
impermeabillzantes st.:5 outras formas para revestinientos e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimente ou gesso para tetos 'e paredes, papel para forrar :asas, massas
anti-ruidos para uso nas sonstruções,
parqueies, portas, portõed pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos da ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitreas, veneziana! /

Dl
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Termo n.° 587.719, de 114-4-1963
Malharia Ali Babá Ltda.
São Paulo

•

Termo n.° 587.721, de 24-4-1963
Maven Malharia Ltda.
São Paulo

MAVEN
Ind. Brasileira

ALI BA3X
Ind.. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, .mantôs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pclerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, stolas, soutiens, slacks, tales, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 587.720, de 24-4-1963
Indústria e Comércio de Máquinas
Meg Ltda.
•São Paulo

/50
Ind. Brasileira
Classe 6

Julho de 1963
fermentado, fernet; genebra, gengibirra
gin, gingar, kirsch, kumeael, licores,
marasquinhos, nectar, pipermint, povo
chez, rum, suco de frutas com álcod.
vinhos, vodka e whIslcy

1
Termo n.) 587.727, de 24-4-1963
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários Pastilex —• Distribuidora cla Pastiffiail
Limitada
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
São Paulo
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bons, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
ciaaas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharnes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas, leques,
Classe 16
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
Insígnia
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Termos na. 587.720 à 587.730, de
peugas, pouchcs, polainas, pijamas, pu24-4-1963
nhos, perneiras, quimonos, regalos, .....„,,Salgueiro Comercial e Construtora
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Limitada
suspensórios, saldas de banho, sandálias
São Paulo
sweaters, shorts sungas,- atolas, soutiens, slacks, tales, toucas, turbantes,
. SALGUEIRO -tarnos, uniforines e vestidos
• Termo n.° 587.722, de 24-4-1963
Mecor Metalúrgica Ltda.
•
São Paulo
Classe 36
=CmPara distinguir: Artigos de vestuário.
Ind. brastleixt1
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Classe 5
botas, botinas, blusões, boinas, ' baba.
Aço em bruto, aço preparado, aço doce. doures, bonés, capacetes, cartolas, caraaço para tipos, aço fundido, aço par- puças, casacão coletes, capas, abales,
cialmente trabalhado, aço polido, aço cachecols, calcados, chapéus, cintos,
refinado, bronze. bronze em bruto ara- cintas, combinações, corpinhos, calças
mes lisos e farpados, bronze de man• de senhoras e de crianças. calções, calganes, bronze em pá, em barra. 'chumbo ças, camisas, camisolas, camisetas', cueem bruto ou parcialmente preparado. cas, ceroulas, colarinhos, cueiros: saias,
cobalto em bruto ou parcialmente tra- casacos, chinelos, dominós, echarnesi
balhado, cimento metálico, cobre em fantasias, fardas para militarese co'e•
bruto ou parcialmente trabalhado, cou- gim, fraldas, galochas, gravatas,' gorraças. estanho em bruto ou parcialmente ros, lugos de lingerie. laasetas: :aguam
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente iuvas ligas, lenços, • mantéis, meias.
trabalhado ferro em barra, em chapa, inaleis. mantas, mandrião, to malhas; pa.
fundido, maleável, manganês, gusa, ve- letós, palas, penhoar, pulover. pelennas.
lho, gusa, temperado, maleável, lami- pengas, ponches, polainas. pilamas: puminas para fechaduras, funis, furadores. nhos. perneiras. quimonos, regalos,
latão em vergalhões, alumínio alpaca, robe de chambre, roupão. sobretudos,
ligas metálicas, metais em massa, es- suspensórios, saidas de banho, sandálias,
tampados, para soldas, asara ligas, lima- sweaters, shorts, sungas. atolas, soulhas, magnésio, metais não trabalhados tiens, slacks, taier, toucas, turbantes
- ternos, uniformes e vestidos
ou - parcilrnente trablhados, niquel, ouro
Classe 50
páldio, papel estanho, platinaio,
de zinco, prata. solda, tungstn
Agendas, etiquetas, prospectos comerzinco corrugado. zinco liso e .
ciais, rótulos e impressos comerciais em
em falha
geral, usados nas atividades da
•
requerente
Tertno n.° 587.724, de 24-4-1963
Piei Rose Indústria de Plásticos Ltda.
Têrmo n.° 587.731, de 24-4-1963
São Paulo
Indústria de Móveis "A Camponeza"
Limitada
•
São Paulo

Ind. Brasileira

Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosqUear, serras mecânicas. motores elétricos, alternadores. ferramentas e placas para tornos, geradores para corrente continua e alternada, plainas, máquinas de furar e centrar tornos Mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadomas e distribuidoras de concreto- e
barro, máquinas compressoras, máquinas adaptadas na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra. carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunicioras, classificadoras,
ventiladoras. moinhos, para cereais.
máquinas secadoras, trituradoras. pulvetizadoras fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas. tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores.
exaustores para forjas bombas centrífugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, artesas, calPLASTICOS LTDA
deiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores auNome Comercial
tomáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
Termo n.o 587.728, de 24-4-1963
e máquinas limadoras, máquinas operaCabana Bar Lanches Limitada
trizes, rotativas ou cortadoras para usi.
São Paulo
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
CABANA.
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletes, brunidores
Classe 42
paar cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e Aguardente, aniz, aperitivos. bagaceira,
máquinas de impressão, dínamos e batidas, brandy, bines, cachaça, cervejas. cidra, conhaque, extrato de malte
receptáculos

aiRAR9G

. PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: C11) 1,u0

A CAMPONEZA
IND. BRASILEIRA
Classe 40
Para distinguir: Os seguinte móveis de
uso doméstico ou residencial: Armações.
prateleiras, balcões. dispensas, conjuntos de armários ,s gabinetes para copa
cosinha. conjunto de sala de jantar
e dormitórios. sofás. divans. pcltronas.
cadeiras, cabides. mesinhas. guardaroupas camas, porta-chapéus, artmários,
barcos. conjuntos para praia e jard.ns.
geladeiras comuns, escrivaninhas. colchões, travesseiros e acolchoados para
móveis

