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N.° 102.759 - Novo modelo de
caixa para pastilhas e similares - .
Mario C.occhl.
N.° 117.155 - Retirador de SeEXPEDIENTE 1)0 DIRETOR
ringas - José Casta nu Perraz
GERAL
mencionados a comparecer a êstel tros similares - Exact Novaériiin
N.° 118.003 - p rotetor para seDepartamento a fim, de efetuarem Comérc.° e Indústria Ltda.
vinga odotonlógica - Ostrando PIDe 8 de julho do 1963
o pagamento da taxa final coneerN.° 94.81 9 - Processo e aparo- res.
Republicado por ter saído com nentes a expedição dos respectivos! lho para a esterilizaço a frios com
N.° 86.779 - Um nbco modelo
certificados
dentro
do
prazo
de
Gd
incorreções.
de tinta para votadias na forma do paragrafo Clive° o auxilio de gases bactericidas -, de marcador
, -• E. Doering.
Dr.
ltudolf
Gewalt
'.;
Erreis
Pt•-in.!mes
Notificação:
Urna vez (1carrido o prazo de do art. 135 do Código da Propriel
• N.° 80.112 - Tampa combinada
dado Industrial,
N.° 96.660 - Calça cinta aper- com abridor de garrafas - Mannfeiçoada
Carmen
Solevas
Rouca
cio
Groste n.
recurso prev.slo pe".0 art:go 14 da
Marca deferida - Republicaria'
e
Juan
Ispizua
Perez,
por
ter
saído
com
incorreções.
' n18 de 29-12-61 e mais
nt °
I N. o 95.568 - Carteira escolar
10 dias para eventuais juntadas de
N. o 98.290 - Gaze elástica para articu
l ada ___ Romeu Del passo
lielcielberger
IN.0
163.989
sos,
e
do
mesmo
não
se
tento
r e cu r
bandagens - Indústrias Sinimbu
No
10 4 .916 ___ N isv o tipo de base
sabitu) nenhum inte..essado, ficam Clase. G de Theodor Hofmann,
S. A.
ou
suporto
inoxidável do fixarão
notificados os ragu:Tantos abuixo
Transferência de processo:
N.° 106.154 - Escavadora de de espeto para churrasco - Metamencionados a comparecer a éste
guia rígida destinada em particular lúr gi ra Maratona Ltda.
Ihtpartamento a fim, do efetuarem
Café Propaganda Fri- a escavação de trincheiras de Pa-1 N. o
o pagamento da taxa niat concer- siaSociedade
107.807 - Um cabine para
Ltda. - Transferèncio para redes vertioa is - Ignazio Faillai L roupas
iwides a , oedit,.. tio dos t . esp ,,, tivo.s
- Pardo Badalatuenti.
certificados dnhrii do prazo de 00 sen nome da marca CaféFrisla
N.° 108.800 - Nvo tipo de caixa
1
N.° 106.86
- C:nta, - lienry
a53
único
Termo
307.893
Anote-se
a
dias na forma do p arim .
portadora de bobina de papel para
do art. 134 yr, C ó di g o da prop ri e. transferência e ao mesmo tempo. M. Piem.
máquina de escrever - António
prorrogue-se o registro n.°
N. o 112.276 - Aperfeloamen- Florido.
ilade Industrial.
nos termos do parecer do Diretor tos em máquinas para cortar frios
No 115.390 - Mv° t iPo de
Privilégio do invenção dere- da Divisão Jurídica - Republica- - Maquinas Ver-cria do Brasil Ltda pur.ficado
r
de fumaça - Itina:do
do
por
ter
saído
com
incorreções.
ridos;
N. o 115.427 _- Processo para a Gaito.
preparação de derivados de pir1-1
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 106.410 - Processo para
diria - F. Hoffmann La Roche &I
Desenho ou modelo Industrial
DA
DIVISÃO
DE
PATENTMS
produzir dióxido do rim-o - ReCie. Sociele Anonyme.
1 deferidos:
qurrente - Parbwerlio Hoechst
• De 8 de julho de 1963
N. o 110.332 - Aperfeiçoamen- N. o 115.583 - Um nAvo choca.Aldiengesellsehafl Votam Meister
tos em bolsos e sacolas em forma lho para
fuitis & Bruning.
b.ibris -Marcelo
Notificação: •
da caixas - Harry Frederick GO- N.° 124.614 - Nova e 'reitor.
N. o 114.204 - Processo para a
ortg inal
svard.
g uração em motores a expaifabricação de novos compostois haUma vez decorrido o prazo de
N
o
112.135 - Nóvo aparelhosIndú
l Oiiflogenados ii.sa lurados da série recurso previsto pelo artiga 14 da
i " (
acf a net:, n1:(1,: ii ielii.'0'f., Filhos Lida•
stria
pregnânica ou androMitiea - Re- Lei n.° Laís de 29-12-61 e 1111 barbeador elétrico - Juan Fortimquerente - Synles Sociedade Anê- 10 dias para eventuais juntadas do dez Guillen.
N.o 131.991 - Nóvo e orittinal
otite).
recursos. e do mesmo Mio ee tendo
N. o 118.134 - Nt5vo processe modelo de caixa para relógio -....
valido nenhum interessado, ficam global de palavras progressias IndtiF1ria flellSg,jos ' , tirana Lida.
D e sarqoivamento do processo: notificados os requerentes abaixa destinado a alfabetizoção - MariN9 131.6915 - Nova ronfiguramencionados a comparecer a Astr. lena Tavares
Ker.içã o origicniaa l . d re, tician i xe.il dNciáig-ii(i)iitril hi i In
.N 0 103.18h - Aperfeiçoa.men- Departamento a fim, de efetuarem Mar-Lha Silva Rosa, Rachel
de Carvalho,
Maria café
'
tas em máquinas para o tratamen- o pagamento da taxa final concer- Henniza Nascimento
dústria e Comércio.
da
Silva.Lilia
to de chá - Itenu r r • n te Yarloya nenles a expedição dos resaectivos
11 f. 2.1,110ira
41 3- (fliprigbianal
littlú ,ttria e Comérrin S. A. - certificados dentro do prazo de 60 na Maria Tavares da Rosa, Normal N.° 1e,135.
mbuco_
nf i iguu:
Concedo e desarnitivamento do dias na forma do parágrafo único Nunes da Menezes, Alsina Alve.s dei rae5(1
Pereir2.
:
firma da lei.
do art. 134 do Código da Proprie- Lima. Eny Em lia Dias da Silveira liaNdesmTeixeira
.001n3m5v.e1314pe Maria Flora de Menezes Ribeiro
avaNtsietaipoieder,cizso
dade Industrial
X I , EDIEN"I'l? 19n DIRETOR
N. o 118.188 - A p erfeiçoomenGERAL
Privilégio de invenço defe- tos em conjunto poriatil do toca i - Flamini° Barbosa Ferraz.
ridos:
discos e am p lificador de som - 1 (umN.)o • 153 344 - Nóvo modela de
De 8 de julho de 1963
po. n;
Irmãos- Vitale Indústria e CornérNt 01Lt
'i1";;-,-.3.1---N.° 1)2.065 - Original dispasi- elo
7_
Dir eNll , oAe
ranr ION
i g . i nal
da,
i Meação :
eo ertl cinto - António Polpeo de
modelo
de
embalagem
- Dirceu
o
N.
118.192
Souza Queiroz.
Balsa e estrutura Aranles,
I o ..1 vez decorrido o prazo do
N. 0 92.585 - Aperfeiçoamentos do. cabo da me3ma - Joseph
p i .,,, , i „ i ,„ „ ri „„ 14 da
N. o 135.61 '2 - N0 rondelo
- de
Hirsch Vineberg.
1,,•: e o A . 0 8 rip ?9_/...).cd e una'- em ou relativri a f li:.4 . ,,s paria gra_
fará° - .Inhanm Giocicshilber
Modlo de o titidade deferidos :
1 0 d . , par- i . vcillitais juntadas de vaco de son - Ernesto Lei-az MaNo 136.007 - NAvo o original
desenho ornamental para tecidas
r e : Hl • .. t. e
°lesmo TIA() iii p lindo chiiti"
N.o 101.974 - Nova escova - - S. A. Indústrias Reuas
920Novo disiiii Htivo
Nu
1 int - 1 "" do, firam
5 11..i l nen
nid
F. .
. 8 e OU- in lit'1, 1r:n c Reunidas Baliha S. A. Miska,razzo.
volum'
i
l
.,
a
mai
r
pa
Pleir
0
ílit "; os l' e gu r r e nl es aisaixo Li
'
n ' ':
-,
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Dr RIO OFICIAL (Seção 111)

Øe 1963

As Repartições Públicas
- As Repartições Públicas
Cingir-se-tio às assinaturas
:n 'deverão remeter o expediente . EXPÉDIENTE
anuais renovadas até 28 de
.destinado à publicaçãe nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
jornais, diáriamente, até às
DIRETOR GERAL
ini-.iadas, em qualquer época,
15 horas, exceto aos stibtalOs.
ALBERTO CE BRITO FEREIRA
peloS órgãos competentes.
deverão
faz4-I0
até
às
iquando
-- A fim de possibilitar a rec..rem
pent.c"cea.
el...Epe o " /cresci 05 0-15".00
11,20 horas.
messa
de trifqres acompanhaMURtl..J
FERREIRA
ALVES
PLORIANO GUIMARÃES
4 - As reclamações pertinendos
de
esclartrimentos quanto
tes à matéria retribuida. nos
à
sua
apticaçõo,
solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões. detisem
os
intereNsados
prefe'LIMÃO III
;verão ser formuladas por esrencialmente
cheque
ou
vaie
oubtlatdaelo a.
da OaDoedinaird*
**CIBO
crito, á Seção de Redaç(o. das
Osaadwartoe oo
Nacional a.
favor do
emitidos
a
po:tut.
Li) ás 17,20 horas, na marfim)
ao •ocada... o
Tesoureiro do Depetrlamento
ate • 72 horas após a saida aos
Irrerceso nue dtersatno (3...perlerntrat. GE1 L1 tremas Neatcnal
Imprenso Nacional.
de
órgãoi ofkiats.
- Os suplementos às edioriqir.ais deverei° ser
ASSINATURAS
ctos dos órgãos oficiais só se
.tiachlografaclos e autenticadas,
fornerrrão aos assinantes que
FI1NC.IoN.knins
ressalvadas, por quem de ch- REPAIITTOES Z PAD rIctiLAIIES i
os solicitarem no alo da assi, cedo, rtuoir.zs e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
xcettutdas
as
para
o
.
;
• serão se In ,,tre, Semestre . • . Cr$ (;00,0ft ! SemeStre • • • cr$ -rimo - O funcionário público feexterior. que
(r$ 1.200,00 Anu
Cr$
(.3(30.00 deral. para fazer jus ao des'imitam as assinalaras pocier-, Anu
conto indicado. deverá provar
Exterior:
Exterior!
se-ão te mar. em qualquer épol
esta condição nu alo da assii
ca. por SINS fliPSCS 014 MU [1:10. Ano
Cr$ 1.30o,op Ano
Cr$ tonou) fratura.
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada exemplar
poderão ser suspensos sem parte átiperiet do enderifço vão continvedede no recebilando atrasado dos tirgãos aí:riais
tinpirsslis O numero do rublo dos pinicas, dcuesa lis w:sitian• serei. na venda
14 1151) previu.
Paro facildar aos assmantes 1 (Ir o mês e o ano em les proliiacitclar a respectiva do de Cr$ 0,59, se do mesmo
rem, vactin com oriCCrilència ano. e de C.r$ 1,00, por ano
et vci /H:aceio do pro:,-o ar vali. que findará..
A
fim
de
evitar
solução
de
mininut, de trinta (ci)) dias. ¡decorrido.
(Mete de suas assinaturas. nal
GIM WeViC• 0 GR

...procikan Na

Propr....21.21m

Cann4.c

N. o 130.713 - NiSvo elem,mtn i N o . 137.405 - Ntivo modelo doj N. o 112.175 - 151 ;:uricio Javine WILDI.D.ENTE DO DIRETOR DA
rainsÃo D MARCAS
eu)
%-.su•is - Heinz Srlim, ars. caIçacio feminino - Ptira2our S. Krautliamer - Satisfaça cxigènN o 126,104 - Estojo para 1).1- A. 1n.Uistria e Comércio.
I eia.
8 de julha de 1963
ralhos - lloIl F. 1.elummu.
No 127
- New() modelo de'
N° 113.2S1
The Nom-Iria
ma
elevadora
hidraillica
Peças
Pli:rinred
CO.
Satisfr.ça
N. o 137.273 e originai
Noticaçjo
Ltda.
gC
.
desenho ornamental para ferir!
N o 127.411 - NAvo modelo . de
N. o- S. A. 1.11r11.1S1riaS n21111111as F.
t.Taaa vez decorrido o prazo de recur.
saro
- 'frui S. A. lnuLs- Plizrinaca/ Co. - Satisfaça era31;1;
pala aztigo 14 da Lola
COM(Çrel0,
N. o 137.274 - N0vo e original tr i
gene ia.
n.° 4.er.0 da 29 da C.2.7.0:c.b.o da 1961
desenha ornamental para trridns
N.° 137.413 - Orig . nal mod-do: N o 112 rFn c:zz dias
pra eventuais jun.
e
- S. A. Industrias Reunidas F.
‘• k.
o Lo rae.ama r.ãa a*
- Duracour Plurmacal Co. - Satisfaça edNa' irrrizo.
S. A. Indüstri a e Coinercie.
fitzr.zia vc. -.1do
gência.
1 : ;7. $11
-N. o 137.292 - Elko e or:ginal
Neivo modelo
N o 111.518 - Lenjamin B.' c.:a os rogaze-...tes abaixo
d p ,enlio ornamental para tecidos ca:çad, n e,,ptirt
l: acoime S. Biarl:ford - Sal; sfr. ra ex igênria. raar.z:cr.ades a camp.:recer o &ta De;
- S. A. Indústrias 11 . runidas F. A. 1 ,)! ti c :rla e tremércio.
N. o 111.091 - I'mon Carhicle pz.rt.r.--._Eazo a Cm, 1.3 e:atuarem o pe.
N° 137.410 - Caixa para trans-. Corp - Sztisfaça exig,ência.
c=rxr.t .) da . t .."..xa f.:sal concernente a
Idaf.irazzo.
forma io• - lirn(11 , 1er S. A. Transdiçlo dos rezpact:vos certificados
N, 0 137.277 - Nóvo e origlnal forma , tores lIct if icadores.
N. o 111.869 - Nelson Teixeira d:ntra
da prazt.
na
de Almeida - Si isfaça
ornamental para teci(' is
er, parázrafo ún:co do artigo
- s. A. Indústrias Reunidae
N.
o
115.071
Ildo
Nogueira
Exigências:
124 do Código da Prapriedade'Indus.
Mn' §. azzo.
Satisfaça ex gêneia.
N.
o
115.170 - Dr. Walter)
N. o 108.633 - Chflpens Vicente
N o 137.278 - Núvo e original
Marcas deferidas
E. Eng. ilermann J. Bindesenho ornamenta/ para tecidos Cury S. A. - Satisfaça ex'rpia. Kunseli
- Satisfaça exigência.
- S. A. Indústrias Ikunidas ? i N. o 109.120 - Nice:111101de Me- der
Tèrmos:
N. o 110.7?-0 - J01111:4 Manyille
! eanica o 1t .. t . "!•5 em Geral Ltda.
11,1e rnzze.
Cias% 8
N.° 240.579 - fiiesbn
Cern - Satisfaça extgência.
NO 137.279 - Nôvn e oriúvil -Sal faça exigência.
- ra Pranco reles Indústria e Co9t i
tirn-on? Can
dcsvnlio ornamental para teci/-16.:
N o 110.791 - Heron Orlando
- S. A. Indústrias Reunidas F. Co. Inc. - Satisfaça exigência. Singlier e Victor Rirhard Berlineri
Natarazzo.
- Sal isfaca Rxigê nem.
I IN° 109.856 - Orlando Moei
I1. 0 2C4.3• 79 - Eo1ite - Ouse
N. o 117.279
Kwik Rolf! of 6 - Ea tom-Wall:ar Corporation.
Satisfaça ,--!géricia,
NO 137.280 - NtSvo e original
ii
America Inc. - Satisfaça exigêndesenho ornamental para tecido,
Clcenundo - asn
I..
cia.
N.° 4 10.3:41 - Paul Amor
co 23 _ DO I.Tertinzi de Syllos Leda.
Sn'isfaça exigência.
- S. A. Indústrias Reunidas E. 10wren
N ° 117.508 - Dr. Anton Huber - Cra enclu:ão e Bene:Widade Arti.
Ilatarazzo.
N o 10.621 - Peter Schladerg35 L:3 .P.:rd, paretila ou cartão não Il. Denneriein E. - Satisfaca exigência.
N. o 137.282 - Movo e original mundt William
N. o 117.962 - Stelling Drug
ine03 ca cilas derses.
S ;mons Jr. - Satisdernho ornamental para tecidos.
- Satisfaça exigência.
S. A. /ndústrias Reunidas- 1. faça exigência.
11. 0 272.124 - Horsa's Neck
0. 0 118.213 - Soclele D'Etudes Clas:o '2 - Da Ueabra Ind6:tria •
111a tarazzo. N° 11 4 .220 Farhenfabrrken
N° 137.355 - Novo modelo de Bayer , Aktiergesellschaft - Satis- de Recherches et D'Appfientions Comercio S,A.
Scientifiques et Illedicales E. II.
Pedra de giz - Bruno Balsimelli faça exigência.
408.504 - Belpiso - Cassa
11%
SÃ S. M. E. - Satisfaça exigên- 46 - Da
- :resino Xottn
°
Oserddo G. F. Bohson Neto.
eira rilho - Satisfaça exigência. cia.
Menos para verniz para cakados.
N.° 137.398 Original modelo
N.° 118.257 - Societa. FarmaN. o- 117.134 - Lojas Ii!rsch Dede calçado infantil - Duraeour
Izeignia .cornervisl Ofer:da
Ida.
Satisfaça
exiT
p
õeQ
emulei
Palia Satisfaaç exigên!
cora
C.01TteNi().
e
Indústria
E. A.
408.548 - SI - Classes' 16e
cia.
- Novo ,mode.10 de gência.
N o 137.400
Cia.
Sr.ta laabal 4e Urbosiip
ME
Edward
J.
N.°
118.470
33
N°
112.307
Nisniyama
IndúsS.
A.
eandalit - Driraeour
I- &Malga esigé.31Cia.• •
- Na forma do 'artigo 114 do Código.
1 - satisfaça esigèneis.
tria e Comércio, •

'
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Titulo de estabelecido ,deferido
N.° 395.301 - Litoral Paulista Classe 33 - Cia. Tele/O:dm d ()Litoral
Paulista - De ao:1rd° com o artigo 117
n . 0 1 do Código.
Marcas indeferida,
14,4' 369.056 - Mostradores aClasse 11 - De 'Mostradores Indústria
• Comércio de Artefato. de Metais
Limitada.
N. 0 369.403 - Campineira - atua
a* 49 - De Organizacão
de Brinquedos Limitada.
N.° 408.373 - Seguro - Classe
48 - De Laboratórios Krinos S.A.
Indústrias Química e Farmacêutica
• N. 0 408.374 - Sniff - Classe 48
- Labobratórios Krinos S.A, Indústrias Química e Farmacêutica.
N.° 408.417 - Buate - Classe A
- De Aerton Perlingetro.
Exigéncias
N.° 189.317 - Laboratório Terras
S. A. --- Cumpra a exigência
N.0 404.532 - jirt - Steinhilber
- Cumpra a exigência.
• N.° 408.425 - Transportadora Ripai. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 412.532 - 412.534 - Produtos Ltalit Ltda. - Brasília - Cumpra
• exigência.

1

r

DIAR10 0,1CIAL

.

N.0 370,649 - Trote - Classe 41
De Bar, Café a Restaurante Trote
Limitada.
N.° 371.350 Advance - Classe
36 - De Confecções Advance Limitada.
N.° 375.868 - Itapoã - Classe
6 - De Aldo Guedes de Souza Lima.
N. 0 376.286 - Brahma - Classe
32 - De Cia. Cervejaria Brahma:
N.° 378.839 - Inbrasmol - Ceasse 6 - De Inbrasmol Indústria
Brasileira de Moldes S.A. - Com
exclusão de mineração.
N. 0• 380.494 - Topázio - Classe
49 --` De Lojas Topázio Móveis Limitada.
N.° 408.765 - Figura de fotógrafo
- Classe 25 - De Waldemar Macedo.
N.° 408.775 - Dimpa - Classe
40 - De Dimpa Distribuidora de Máquinas e Papéis Ltda. - Com exclusão de Porta retratos - matéria prima.
N. 0 408.813 - Sterilon - Classe
10 -- De Allen 8 Hanburys, Limited.
N.° 408.857 - Sedai - Classe 5
- De Sedai S.A. Sociedade de Estrusão do Alumínio.

Titulo de estabeleCimento deferidos
N.° 370.149 - Casa Pinto da Fonseca Importações Ltda. - Classes 41,
42 e 43 - De Casa Pinto da Fonseca
Importações Ltda. - De acclecio com
Diversos
o artigo 117 n.° 2 do Código.
N.° 374.373 - Atelier Artísticos
N.° 434.739
Metalfuso Ltda.
- Prossiga-se com os novos .ixsasaaa. Foto Cerâmico Tredici - Classe 25
e 33 - De Odette de Almeida Tredirei.
ci - De acerdo com o artigo . 117
N.° 515.808 - Mclucelli 6 Faixe
N.° 408.674 .-- Edifício Joy Limitada - Torno sem efeito o despacho que arquivou o pedido, devendo a ° 2 do Código, nas classes 25 e 23.
De Condomínio do Ediporém ser cumprida a primeira parte Classe 33
Da aciirdo com o artigo
fício joy
da exigência.
117 n. 0 4 do CO digo;
Erpecliente da Sezão de Pesquisss
N. 0 408.750 - Papelaria Gene Rio, 8 de julho . de 1963
Classes 17 e 38 - Da Keiji Saiki De acórdo com o artigo 117 n.° 1 do
Notificação
Código.
Uma vez decorr:do/ o prazo de reN.° 408.864 - Clube dos Clistas
curso previsto pelo' artigo 14 da Lei
ca.c 4.048 da 29 de dezembro de 1%1 - Classe 33 - De Josephine Albana• mais dez dias - para eventuais ;un- kis -- de acórdo com o artigo 117 do
tadas de recursos, a do mesmo não se Código.
tendo valido nenhum interesscdo, fiExigências
cam notificados os requerentes abaixo
N.° 408.661 - José Paulo de Anmencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pa- drade - Cumpra a exigência.
N.° 408.879 - Severino Cordeiro
gamento da taxa final concernentes a
•expedição dos respectivos certificados Ramos - Cumpra a exigência.
dentr odo prazo de sessenta dias Diversos
'(
na forni ado parágrafo único do artigo
N.° 373.553 - Flora S.A. Admi134 do Código da Pro p riedade Indusnistrativa e Comércio - Prossiga-se
trial.
como insígnia comercial Flora - na
Marcas deferidas
classe 33,
Têrmos:
N.° 379.896 - José Maria Rabelo
N.° 408.600 - Santa Candida •-• - Prossiga-se como frase de" propaClasse 16 - Ds St, Clodds l a dús- ganda •- As melhores campanhas e
tria e Comércio de Materiais de Cons- me:horas 'anúncios de minas - nas
classes 32 • 33.
truções Limitada.
•N.° 380.122 - Eletro Técnica Leu.
NN.° 408.703 - Samuara - Clas- rindo -- Prossiga-se na classe 8 se 36 - De Lacks 'Na. Limitada. como título Eletro Técnica Laurindo.
N.° 408.740 - Ar, aia - Classe 5
N.° 380.368 Frosty Glass Co.
- De Comércio de Ferros Antorna Li- - Prossiga-se na classe 8 - Artigos
mitada.
na classe.
N. 0 408.741 - Chamanta Ciasat.° 380,550 - Ltliz Crescencio Pese 5 _I De g erre l ho-io f a 46stria o Co- reira - Prossiga-se nas classes 11 e
33 - Frase de propaganda.
mércio' Chamanta Limitada.

*(Seção 111)

N.e 380.993 - Usina Luiz XV Limitada - Prossiga-se na classe 33 corno título Luiz XV.
N.° 381.009 - Barros Guitte
- Na dasse 50 - Prossiga-se coas os
artigos impressos, cartazes e tabuletas.
N.° 381.015 - Imobiliária Santa
Fe Ltda. - Prossiga-se na classe 33
- para título Santa Fe.
N.° 381.016 - Golfa Star Art Limitada - Prossiga-se na dasse 25 para Gravuras.
N.° 378.863 - Forjinha Ltda. Prossiga-se nas classes 6, 8, 11, 21 e
39 - Título.
N.° 379.125 - Produções Herbert
Richers Ltda. - Prossiga-se nas classes 8 e 32 - Título.
N. 0 379.293 - D'Angeli 6 Caiupião Ltda. - Prossiga-se na classe
33 - Título de estabelecimento.
N.° 379.294 - D'Angell 5 Campilio
Limitada - Prossiga-se nas classes 17
e 38 ,T-a- Título.
Expediente da Seção de interferência
Rio, 8. de julho de 1963
Notificação
Unsa vez decorrido o prazo de reavisa previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29 de dezembro de :961
e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a esto Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernente a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo (mico do artigo
134 do Código da Propriedade Industrial.
Marcas Deferidas

Casa de Tintas Impes S.A.
Transferêncla para seu nome do tio
tilo: Casa Lopes - n.9 172.517.
Anote-se a transferência.
Indústria de Artefatos de Matéria*

se 48 - De Coty Societé Anonyme.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊCIA E LICENÇAS

Rothmans of Pall Mall Export Li- .
mited - Pede para ser anotada •na
marca Rothmans - térmo número
353.368 - a alteração'do nome e a,

Plásticas Real Ltda. - Transfera.n.
eia para seu nome da marca Real

- n.9 175.646. - Anote-se a transferência.
Indústria de Correntes e Lustres
Farber S.A. - Pede para ser ano.'
tada na marca: Correntes antl-derrapantes Paulista - n.9 175.765. Cumpra a exigência.
Stewart Warner Corporation Transferência 'para seu nome das .
marcas: Bassick - n.9 .211.686; Rolly
Ba.sick - n.9 261.315. - Anotem-se
as transferências.
Lojas Simis S.A. - Pede para
ser anotada na marca &mis núa
mero 261.223 - a alteração do nome
e a transferência. - Anotem-se a
alteração de nome e a transferência.
Quanto ao pedido teita •a expressão
eia propaganda: E só querer - têr•
Nada há que demo n.9 33.0885
ferir em'face do despacho da Seção.
Damiani S.A. Produtos Alimentícios - Pede para ser anotada nas
marcas:
Marniani - número 263.921,
Damiani - número 179.670,
Damiani - numero 181.421,
Desenho de Linhas Quebradas
número 263.920,
Desenho de Fantasia e Faixa Vermelha - n.9 263.922 - e do titulo
de estabelemmento .
Fábrica Damiani de Massas Alimentícia - n.9 181.922 - as alterações do nome da titular. - Anotem-se as alterações de nome.
Cia. Monaco Vinhedos, Indústria,
Comércio, Importação e Exportação
- Pede para ser anotada na marca
Vinagre de Vinho 17nico têrmo
n. 92£0.45 - a alteracEo de nome
da titular. - Anote-se a alteração

de nome.
Rádio Simis Ltda. - TransferênTermos:
cia para seu nome cia frase de proN.° 392.730 - Csrunenex Clas- paganda: Rádio SI rnis a mais espese 3 - De The Purdue Frederick cializada em rádios e televisão têrnio n.9 330.884. - Anote-se a
Company Intamational Inc.
N. 0 399.008 - Coty - 10 - Clas- transferência.

Dia 8 de julho de 1963

CONTRATO DE EXPLORAÇÃO
DE PATENTES
Wellit Material Isolante S.A. (Pe
para ser anotada nas patentes-de
priv. invenção n.9 34.207 - 32.073
- 44.642 - 48.434 - 54.183 O contrato de sua exploração) os contratos de exploração.
bem-se os
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
' DE NOME DE TITULAR DE
PROCESSOS

Helbra S.A. Indústria Farmacêutica (pede para ser anotada na marca D:atesina n•9 54.984 a alteração
de nome). - Anote-se a alteração
de nome.
Ao Mundo Elegante S.A ,Tecidos
e Confecções (pede para ser anatada na marca Ao Mundo Elegante número 156.348 a alteração de nome).
- Anote-se a alteração de nome.
Laticínios Duquesa Ltda. (transferência para o seu nome da Duquesa ta,9 159.932. --- Anote-se a
N.° 408.797 Gafen - Classe 1
N.° 380.551 - Luiz Crescendo
- De General Anilina F5 Filme Cor. Pereira _ Prossiga-se • nas classes ll desistência.
cation. •
Autos Peças Bonfim S.A. Comércio
e 33 - Frase sle ,ProPegiandaa
e Indústria - - Na transferência do
titulo: Auto Peças Bonfim - núíneN.° 1 408.80Q
Nuostabo,
' 14..° • 380.644 - Transportes
á) Hayden Newport Chemical rei Ltda. - Prossiga-se com o titulo ro 161.643. - Anote-se a transferência.
Corporation.
Amaral - Na classe 33.
•
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transferência. - Anotem-se a alteração de nome.e a transferência.
Nttrosin S.A. Indústria e Comércio de. Produtos Quilmicos - Pede
para ser anotada na marca Nitrotox
Super - tèrmo n.9 388.048 - a alteração do nome da titular. - Ano-.
te-se a. alte.ratão cio nome.
Nilo V:elra de Cravalho Si Cia. -•
Transferência para seu nome da
marca Café Paraíba - Têrmo nú•
mero 401.252. - Anote-se a transferência.
EXIGÊNCIAS
Instituto Quimioteráfico Brasil LI- Na transferência da marca n.9 155.845, - Mantenho a exigência.
Provinda - Imobiliária Comercial
Ltda. - Na alteração de nome da
marca 11•9 220.671. - Cumpra a exi-

gência.
Latorre Materiais de Coristrução
S.A. No pedido de alteração de
nome da marca n. 9 258.913. - Cumpra a exigência.
Distilaria Gordon Ltda. -No pe-

dido de explorado da marca número 281.7'72. - Apresente clichê.
Mendes S.A. Comércio • de Ferroa
- Na- alteração de nome no térmo
ti:? 386 .657. - Apresente nroratraçãO.
Patricia Dennis Brass ieres Ine,
Na t ransferência do têrtno n.9 400.724
- Cumpra a exigência.

▪
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Editora de Revistas Saciai& litsol
- No pedido de a/teração no
térmo n. 9403.877. - Cumpra- a exigência.
Empzésa Funerária Grechl Ltda.
- Na transferência no termo número 413.883. - Cumpra a exigência.
DIVERSOS
Revere Camara Company - No.pedado de apcstila na marca número
249.539. - Anole-se, mediante aportila. a trar,.srerencia, já anotada no
reaestro anterior.
Helbra S.A. Ladústria Farmacêutica - No pedido de apost/a na marca n.9 264.851. - tapote-se mediante
apostila, a alteraçeo de nome já anota:ia no re.aistro anterior.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS
EXIC-P..NCIAS
Em 8 de julho da 1963
N.9 443.283 - Y:ako S.A. Com.
C Imp. - Cumpra a exigrinc:a.
N.9 443.335 - Frigarífico Caannini
L'rla. - Cumpra a eirlaencia.
N.9 443.303 - Soc. Ima. e Exp.
Tranaimex Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9 443.308 - Ca.ntina "do Ricardo" Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9,443.309 - Ind. e Com. de Pintu:as de Plásticos Art-Osar •Ltda. Cumpra a ealgênc.a.
• '1.9 443.310 - Malharia Dacbe Limitada - Cumpra a ex gCncia.
NP 413.314 - 443.315 - Succex
Publicidade S.A. - Cumpra a caigêmia.
N. 9443.316 - Servicona Serviços e
Com. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9 413.318 - Artefatos de Couro
W.ist Ltda. - Cumpra a exigência.
N 9 413.319 - Pan Aaro-Pecuária
Ltda. - Cumpra a exigencia.
N. 443.123 lorc.sso Jaguaré
Ltda. - Cumpra a eiegênala. N.9 443.32) - Ind. e Com. de Ferro e Metais "Peramaro" Ltda. Cumpra a exigência.
N.9 443.350 - Distribuidoras Comercial de Armarnho Cais Ltda. Cumpra a exigência,
N.9 443.332 - Pcn-Aço Ltda. Camara a calgén&a.
N 9 443.327 -- José Garcia Corte
Cumnra a eriaiência.
N.9 413.338 - Heitor Travaglla Cumpra a enigancia.
N 9 443342 Valmet do Brasil
S.A Ind. e Com. de Tratores Cumula/ a eid gancia.
N 9 413.343 - Radio e Telivsáo
P:agata Ltda. - Cumpra a exigênNP 443.347 - Co e Importada de
Ferramentas Marra' Ltda. - Cumpra a exiatncia.
Ns 443.248 - 443.349 - canar,,
Lubrificantes roloidaes Ltda. -Cumpra a exigência.
N.9 443.353 - Ind. e Com. de
Roupas Brancas Gaatex Ltda. Cumpra a exigência.
N.9 443.356 - Marvick - Imp. e
Comércio Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 443.357 - Cafeeiro Daurama
Ltda. - Cumpra a eidgência.
N.9 443.359 - Auto Mecânica
"Eanta Cecilia" Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.9 443.362 - Confecções Wiiget
Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 443.364 - Irapermeabilizadara
atlântica Ltda. - Cumpra a exigencia.
N.9. 443.096 - Auto 943 Comércio
Ltda. '- Cumpra aaexigência.
NP 443 093 - Auto Estrada Dia•
,Curatribuidora de Peçaa Ltda.
pra a exigência.
r
•
N.9 443.099 - Cla.rWerritortal e .
Cesav
ri:,•)01,,Tapfs,h., a
exigeneia. '

•

N.9 443.182 - Lazaro Alves Tei- N.9 443.30 - 443.389 - Campaxeira & Cin. Ltda.
Cumpra a Phia Paulista da ..Aaministxaçfio e
eX:gefiCla
Praticlpaçõw. - cumpra a exigên- •
NP 415.1E6 - Sociedade Comer- cia.
1:.9 143.= - 413.3112 '
cial e Administradora Tetron Ltda. riaCmca W.aelas
Cumpra1
_ Cumpra exigênci.e.a.
a calga.ncia.
N.9 413.197 - Eleiztriska Svetsnin443.295 - Indilatria Brasileira'
g.s.tatictoaage - Cumpra a exig3ncia. deNP
Ra.̀ dio de Ati,o Ibra/ Ltda. /1.9 443.203 - The Iloover Com- Cumpra
a egan-Ia.
pany - Cumpra a cais:anda.
Pla.stices Bevan LiN.9 413.3117
• . N.9 443.214 - Inaaatriare Comér- mitada - Cumpra a exigência. ; •
aia de Ornamentaçao Moilarnart LiN.9 413.3::3 - Pleraota & Filhos
Ltda. - Cumpra a exigancm. •
mitada - Cumpra a exigindo.
N.9 413.407 - Aasociaçto FlumiNP 443.215 - Casa Lotao - MoGe Avicultura - Cumpra a
das e Calçados Ltda. - Cumpra a nsnee
exigência.
Sociedade Comercial
NP 443.422
NP 413.233 - Tipografia São Pio Ramo/alui
Ltda. - Cumpra a ext.
X Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 443.217 - 1112.-nufatura NadoN. 443.427 - Pizzanaar Lanches
-nal de Plaaticos S.A. - Cumpra a Limitada - Cumpra a exigênc:a. .
rareamida.
11.9 443.433 - Sociadada Técnica
NS. 443.243 - 443.249 - Manufada
Or_entaçao e Planejamento "Adtura Nacional de Plasticos S.A. - ricont"
- Cumpra a exigência.
Cumpra a exigancia.
11.9 4a3.435 - Fautal Bauru - Cornarei° de Frutas Ltda. - Cumpra
11.9 443.230 - Laboratório
a exigência.
S.A. - Cumpra a exigência. •
Na 443.225 - Cia. Ferro e Aso ,Na 413.449 - Cornar k Cie.
de Vitróia - Rio de Janeiro - Cum- Cumpra a caigência.
N.9 413.421J - I'crincedora Farmaa
pra a catem:a.
c:hi.ira Ltda. - Forfarma - CumNa 443.289 - Sirel Serviços de pra a e:da:Meia.
Impacnsa, Reprerentarees e Editora
Na. 413.507 - 443.510 - Badisehe
Ltda. - Caunpra a eir"gência.
11.9 413.273 -' Luilg Poluzzi e José Anilin 4r Soda - Fabrik Attlenge.
Auausta de Almeda, - Cumpra a era- sellechaft - Cumpra a exigênc:a.
N. 433.502 - Laborat. Euterápico
gainatia.
Nac °nal S.A. - Cumpra a exi• N.9 443.277 -- Martinho de Almei- gência.
da Sz Cia. Ltda. - Praceiga-se suba- 11.9 443.563 - Arnon de Mello
titula:ia a el. 3d pada 33.Cumpra a exigência.
N.9 413.370 - Comp. Sá° Ganna- Na. 4-13.803 - 443.906 - C/aro-no de Adm. e Com. - Cumpra a. tem :ca. 8.A. - Equipamentos Para
exigência.
Indústrias Químicas. - Cumpra a
11.9 443.371 - Auto Pósta Tran'"e nCia •
quilidade Ltda.. - Cumpra a exi- enl,Na
412.760 - D:vino Augusto Per.
kancia.
mira - Cumpra a exigência.
N.9 443.373 - "Irnaster" - In- N.9 4-12.788 - Indústrias Qu1ra1ed3
dactrias da DAdquinas Santa Tareai- Vouga Ltda. - Curam% a exigência.
nha S.A. - Cumpra a exigência.
N5 442.803 - Decotar Ind. e Coma
Na 443.381.- Assad Zanco - Cum- de Artefatos de Metais Ltda. pra a exigência . .
Cumpra a eragincia.
11.9 441.844 - Lamartine Coutinho
Cerrda de Olivcira - Cumpra a, ext.
ger .
11.9 442.847 - Scherpack
Cia.
Ltda. - Cumpra a exigência:
NP 442.831 - Vladlr Ariana° Cura m"a a exigência.
Na 442.834 - Taumaturgo Tentei.
ia Tales - Cumpra a exigência,
Na. 442.672 - 442.873 - 442.875
- 442.873 - 442.877 - 442.873 Imparir.dera Si/atter Comércio 'e In.
düstria S.A, - Cumpra a exigência.
11.9 442.679 - Inicbi8ária Nanatt
Ltda. - Cumpra
Ni. 442.803 - 442.899 - 412.900
- 442.831 - Editara Lar relia S.A.
- Cuira.a a exigência.
Na 411.910 - er.zatf•,,o Barco Fl.
lhes Ltda. Ind. e Com. - Cumpra,'"
a enigênc:a.
11.9 442.912 - Nelson Teixeira de
Almeida - Cumpra a exigência.
N. 442.916 - Metalúrgica • Zateo
Ltda". „- Clamara as exaérielas.
Na 442.917 - Metalúrgica Zatao
DIVULGAÇÃO N.. 831
Ltda. - Cramra a er.'aêncla.
Na 442.9:3 -1,11/aa Defino Barmana - Cumpra a exigência,
1
NP 442.921 - Tara:1 Santa Anaea
iina Ltda. - Cumpra a exigência.
11.9 442.026 - Visiçeo Certi Ltda.
Preço: Cr$ 120,00
- Cumpra a ex'aancia.
11.9 442 921 - Panificadora "A Ca/iria/ma" Ltda. - Cumpra a eira.
gência.
Elias Ahdo Nahat
A VENDA:
.Na 442.929
-1- eu:n*1ra a ex'gancia.
11.9 442.932-- Saxibram S,A. ,Com.!
Comiscões e Paracipaçõesa-, ,Cum, Seção de Vendas: 3W. ;•Ro'drígues Alves, 2_
Pra a. eniaancart.
11.9 412:833 - Ilidrometal de MÁ-.
Agência, L Ministério da Fazenda:
guinas Ltda. -aCumpra a exigência.
I 11.9 442.840 - Nino Casale - Proa•
'
'
•
Sara-se ~siderando "gênero de neAtende-se 4 pedidos ;pelo Sgviço de Reetnhôlso, 'Poeta)
óco" o que consta como , "aolloa
•
• faa
.1,.;
I e-- com inr.tusP o uns eIassea -ão"
33 e$' 50 Cflej
-e-a 3 R-uf25

• N.9 443.109 - Nastio Kumeda
raumpla a exigência.
N.9 443.105 - América Cosmét.cos
.
Ltda. - Cumpra a exigência.
Na 443.108 Mercearia 'Bandeira
Paulista Ltda. -- Cumpra a exigene a.
N.9 443.107 - Daarnantis Aaapios
iDamandidis - Cumpra a exigência.
N.9 443.10- C- Artale Parafusos Limitada - Cumpra a ex.:g:inala.
Na 443.109 - Ind. Eletro Metalúrgica Dinafloy Ltda. - Cumpra
a exigência.
Na 443.13 - Siga° lail - Cumpra
a exigência.
11.9 413.115 - Bar é Lanches Samurai Ltda. - Campra a ai:tina:a.
Na 413.116 - Touvia Djmal Cumpra, a exigência.
NP 443.119
Geral-da Valia do
Naacimento - Cumpra a e:agência.
lIP 413.126 - Adcla Erncs.ina Daproa Caiuby - Proasigr.-ze sem a
ga.neralidade , grIteda a fls. 5.
NP 443.140 - Francsca Caiou &
-Filho - Cumpra a eaigancia:
N.9 443.141 - S'arampital Bmeficiaacra Têxtil Ltda. - Cumpra a exigência.
N.Y 413.143 - S. Imai & Ca. Limitada - Cumaira a e:d.:Silo:a.
NP 443.152 - Pamatee Martas, Mandatos Técnicos e Comarciais S.A. - Cumpra a ex:gê,ucia,
Ns. 443.160 - 443.141 - 443.162
- 443.1C1 a- 443.165 - Industrial
e Mercantil "São Jaaquim" Ltda. Cumpra - a exigência.
Na 443.167 - "G.AB" - Gravaçaes Artísticas Brasileiras Lida, Cumpra a exigência.
N.9 413.131
Indústria de Artaiates de Malha "Mars.la." Ltda.
Prossiga-se como requerido censiderand-o o? artigos de malhas e peles
para vestuário.
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N.° 443,502 - American Lloyd do
N.° ,1,43.621 - Eugênio Ortega
N 0 443.122 - Mectinica
alga-se considerando "g:aiero de ne- Brasil, - Organiaação Mundial de Pares - Cumpra a exigência.
Xervitt
Ltda. - Prossiga-se exgócio" o que czns:a como "aplica- Viagens Ltda. - Cumpra a exiN.° 443.622 - José Francisco, So- cluindo alavancas e silenciosas
ção" e com incluso d:s classes 8 genc.a.
classe 6.
N. 9 443.508 - Radische Anilua & ria - Cumpra a exigência.
11 - 25 - 33 - CO (á. 5).
N.° 443.625 - Nescaor Ponciano
Soda Fabrik Aktteragesellschaft N. o 443.100 - Imp. e Comer• N.° 442.942 - Nin oCzzale - Pres- taimpra a exigência.
- Cumpra exigência.
cial São Matheus Ltda. - Proslaga-se considerando -g-nero de neN. 443.514 - -Lata" - Cia. Itagócio" o que cons.a como "aplica- pecerica de Adinistração
N.° 443.627 - José Amaral Fer- siga-se excluindo canos e fechos de
m
e Comérção" e com inclusãn dr; o:asaes 8 cio - Cumpra a exigencia.
reira Jr. - Cumpra a exigência.
espingarda e armadilhas (tont, .pri,--- 11 - 25 - 33 - 50 (fls. 5).
N.° 443.628 - Irmãos' 'Iria Ltda. ma),
' N.° 443.525 - Oscar Bittencourt
Cumpra a exigência.
N.9 442.943 - nrp:e2so Atlântico Bezerra - Cumpra a exigência.
N. 0 443.191 - Comercial de LuLtda. - Cumpra a exigln.na.
N. o 443.629 - Angelo Augusto
vas Belinda Ltda. - Prossiga-se
N.° 445.532 - 443.535 - 443.537 Berton - Cumpra a exigência.
N.° 442 955 - Doara Toulon Li- J ..
como requerido.
'Imitada - Cumpra a e.:Ig.nc_a.
Benecke - Cumpra a exiN.° 443.630 - Lojas Líder Ltda.
N.9 442.936 - Associaç:o Atlética gência.
N. o 443.156 - .Indústria Auto&arpa - . Cumpra a exigtncia,
N.° 443.552 - Laboratórios Prima - Cumpra a exigência.
•
mobilística I3orion S. A. - ProsN.°
443.637
Camisaria
e
Sapa.
N. 442.957 - Rodovias Brasil Ltda. S.A. Indústria e• Comércio - Cumpra
siga - Se excluirsto dínamos Classe 6.
teria ' Cunha Ltda, - Cumpra a exi- Cumpra a exigênc:a.
• a exigência.
N.o 443.157 - Indústria AutoN. 442.999 - Maxim's CabeleireiN.° 443.556 - A. Pereira de gência.
ros Ltda. - Cumpra a exigência,
mobilística Borton S. A. Pros..
Araujo - Madeiras Cumpra a exio
443.638
Demétrio
.Loron
N.
N. 443.000 - Mario J. A. Lima gência.
siga-se excluindo-se alavancas de
Rabanaque - Cumpra a exigência,
- Cumpra a exigência.
câmbio,
classe 6 e mancais do roN.° 443.558 - Café Italva LimiN.° 443.643 - Waldemira Goffman
N.° 443.014 - Sot:x S.A. Técnica tada - Cumpra. a exigência.
lamento (mat. prima).
e
Samuel
Krutman
Cumpra
a
exide Papéis - Cumpra a exigência.
N. o 443.158 - Indústria AutoN.° 443.605 - Clorotécnica S.A. gência.
N. 9 443.022 - Chrysler Corporation
- Cumpra a exigênc:a.
N.° 443.647 - Confecções Emisson mobilfstica Borton S. A. - Pros- Equipamentos para Indústrias QuíN. 443.034 - Barchaft (.4 Filho micas - Cumpra a exigência.
Limitada - Cumpra a exigência.
siga-se como requerido conside- Cumpra a exigência.
N.° 443.561 - Laboratório EuteN. 0 443.649 - Costa 8 Irmão - rando as velas como velas e ignição.
N. 9 443.069 - Decorações Marci- rapico Nacional S.A. - Cumpra a Cumpra a exigência.
Iram Ltda. - Cumpra a exigêmia. exigência.
N.° 443.650 - José Freire D'AeN. o 443.163 - Industrial e MerN. 9 443.072 - Rubens de Eouza
N.° 443.566 - Pirâmide Publicidacantil São Joaquim Ltda. Oliveira - Proscea-se com excluato de Limitada - Cumpra a exigência. drade - Cumpra a exigência.
siga- excluindo
de çablicidade em qual (serviço);
excluindo laminas de borN. o 443.657 - Marmoraria Vidal
N.° 443.570 - Ary Gil Cahet Na. 443.073 - 443.074 - Manoel
racha
para
degraus classe 34 e eno
443.668
Ind.
de
Calçados
N.
' Valente Soares - Cumpra a exi- Cumpra a exigência.
xugadores
de borracha para pisos
Limitada - Cumpra a exigência.
gência.
classes 29 ou 37.
N.° 443.579 - José Cypreste Campa Grande Ltda. - Cumprr a
N. 443.075 - Vidronal Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 443.166 - Emprèsa Paulisexigência.
Cumpra a exigência.
N. o 443.586 - Chnbra Cia. in- N.° 443.669 - Antônio Machado
ta de Propaganda S. A. - Pros.
lema
dustrial Minas Brasil -- Cumpra a Vieira - Cumpra a exigência.
Na. 443.076 - 443.077 siga-se. sem exclusividade de cesta
Ltda. - Comércio e Importação - exigência. .
Cumpra a exigência.
N.° 443.672 - Emil Eigenheer - de natal.
N.° 443.596 - Cimbra Cia. In- Cumpra a exigência.
Na. 443.081 - 443.082 - Apollo
N. o 443.184 - Sydney Ross Co.
- Condutores Elétricos S.A. - dustrial Minas Brasil - Cumpra a
N. 0 443.673 - Casapre SÃ. In- - Prossiga-se com os exemplares
exigência.
Cum p ra a exigência.
dústria e Comércio --.'Cumpra a exi- de fls. 8-19.
N.9 443.085 - Geraldo de Araujo
N.° 443.604 =. Clorotécnica S.A. gência.
Cavalcanti - Cumnra a exigência.
N. o 443.185 - Pneumattques &
N. 9 443.086 - CIP - Companhia - Equipamentos para Indústrias QuíDIVERSOS
Caoutchoue Manufactura Kleber Industrial de Peças. - Cumpra a micas Prossiga-se excluindo isolanexigência.
tes e:étricos (a discriminar finalidade). N.° 443.285 - Ykko S.A, Com. e Co:Ambas - Prossiga-se excluindo
Importação - Prossiga-se com exclu- as correia de transportadoras clasN. 9 443.091 - "Power" Indústria
N.° 443.607 Clorotecnica S.A.
se 6.
• Comércio de Refrigeração Ltda. -- Equipamentos para Indústrias Quí- são de dínamos (cl. 6).
443.317
Adm.
a
Imp.
Léo
- cumpra a exigência.
o
N.
N.° 453.262 - Johns Manville
Na. 442.958 - 442.959 - 442.960 mica§ - Cumpra a exigência.
Limitada - Prossiga-se o pedido na Corporation - Prossiga-se consi- 442.963 - 442.964 - 442.965 N.° 443.608 - Publicidade e Ci- cl. 6 onde se inclui o artigo .
derando o isolamento como arRecordati Laboratorio Fialmacologico nema Ltda. - Prossiga-se consideranB. P.A.
Cumpra a exigência.
N.° 413.324 - Comercial Imp tigo.
do os órgãos de publicidade como pu. N. 9 442.972 - Beton, Dickinson blicações impressas e excluindo publi- ViC0 Ltda. - Prossiga-se com exN. o 443.220 - Mercantil PopuIndústras Cirúrgica, sS.A. - Cum- cidade em geral, rádio, televisão, jor- clusão de alavancas de cambio - lar - Utilidade Domésticas Ltda.
pra a exigência.
Classe
6.
naise revistas e painéis (Ciasses 25
- Prossiga-se considerando elétriN. 9 442.997 - Oswaldo 'Antonio e so.
cas as vasilhas.
Carvalho - Cumpra a exigênc i a. .
Georgos
EquiN. o 443.326 N. 442.998 - °mala) an`onio
o 443.594 - 443.593 - 443.592 pamentos \ Ilidraulicos Limitada - • N.? 443.221 - Abrasipa N.
Carvalho - Cumpra a exigência.
- 443.591 - 443.587 - 443.588 Prossiga-se com exclusão de apa- Abrasivos Paulistas S. A. - ProsN. 442.930 - Tervel - Ind. e
Com. de Auto Peças Ltda. - Cum- - 443.584 - Cimbra Cia. Industrial relhos de descarga e boias csas,:-0 8 siga-se como requerido consideMinas Brasil - Cumpra a exigência. e tarrachas classe 11.
rando os rebolos para limpar e popra a exigência.
N.° 443.583 - Ciro Saraiva Lima
N.9 442 949 - Lula Guttember LiN° 4. 43.331 - Fortimaco Ltda. lir, de acórdo com a resolução. da
ma Uva. Jos éHaroldo T-Tolanda, Ma- - Cumpra a exigência.
- Prossiga-se com exclusão de CCAP.,
rio oliveira Morei e Frederico PiN.° 443.241 - Britis II. GelaN. o 443.483 = Roque Licciardi - cartas, envelopes e cartões comernheiro de Carvalho - Cumpra a Cumpra a' exigência.
nese
Limite(' - Prossiga-se conciais
e
de
visitas
classe
38.
exigência.
N.° 443.515 - "Cita" Cia. Itasidenindo
os fios e linhas de•t&ia
N. o 443.335 - Imobiliária San• N.9 443.453 - En3p ,.'êaa Geral de pecerica de Administração • Comérsomente incluídos na clasta Izabel - Prossiga-se com • ex- espécie
Aeronáutica S.A. - Cumpra a ext- cio - Cumpra a exigência.
. gência.
clusão de envelopes para cartas e se reivindicada.
N. o 443.261 - Ernst Karl 'Bruna
N. 413.481 - Ortec - Jornércio
N. 0 -443.528 - Empresa de Trans- papéis par faturas classe 38 e cono Representaçbes Ltda. - Cumpra portes São Geraldo Ltda. - Cumpra siderando com dizeres de propa- - Prossiga-se apenas para óleo
a exigência.
.
a exigência.
lubrifican tes,
ganda os letreiros reivindicados.
N. 443.470 - Clorotécn ca S.A.
N.° 443.620 - Auto Mecânica
N.o 443.339 --- Isaac,Gruber - Equipamentos nara Indústrias
N. o 443.264 - Indústria e CoQuímicas - Cumpra a exigência. União Ltda. - Cumpra a exigência. Prossiga-se também na classe 33 mércio de Artefatos de Borrachas
443.619
Victor
Reckelberg
N. o
reparos.
e Metais Nirvana tida. - ProssiN.9 443.471 - Roque Licclardi - - Cumpra a exigência.
ga
- se excluindo esfregadores do
Cum pra a exigência,
443.365
Laboratório
N.
o
N.° 443.617 - ' Madereira Paulista
N. 9 443.473 - P.I.R. - Painéis
Emer S. A. - Prossiga-se com as borracha (29 ou 37) laminas de
Limitada
Cumpra
a
exigência.
informativos de Ruas Ltda. - Cumbo Pr eha para degraus Classe 34
, pra a exigência.
N. o 443.616 - Denji Nonaka - vias de fls. 11 - 13.
'limpar janelas de borracha ciasLaboratório
N.
o
413.306
Cumpra a exigência.
Na. 443.474 L• 443.475 - Aracaju
N.°.443.614 - Organizações Dou. Emer S. A. - Prosiga-se com ae 46 e rolhas de borracha classe 31.
• Fibras Ltda. - Cumnra a exigência.
novas vias de fls. 11 - 13.
• N.o 443.270 - Com. Moacir PO.
N.9 443.416 - Ratl`o Itapeti Ltda alas de Refrigeração Ltda. - Cumpria
N.° 413.112 Lindolpho Gomes reira de Souzi de Paneis - Proaa
exigência
.
- Cuinura a exigência.
N.° -433.47R - 11 4 dio Educadora
N.° 443.613 - Tonialo e, Cazave..- de Oliveira - Prossiga-se também siga:se excluindo papel matabor.
Paui . sta Ltda. - Cumpra a exirão classe 17.
ch:a Ltda. - Cumpra a exigência. na classe 33.
gência.
Auto Pósto Tran-.
N. o 443.372
N.°
443.114
Ind.
Com
.
e
Re0 443.612 - Masafimi Kanaka
,
N.
N. 9 443.484
Roque Liceiardi
Cumpra a exigência,
presentações Teuttobras Ltda. - quilidade Ltda. - Prossiga-se
Currpra 'a exigência.
•
N.° 443.611 - Ind. • Com. de ProSvga-se excluindo cartas, enve- como requerido considerando com- .
N: 9 448 485
Indústria , , de. Má _
cumpra,, a Bebidas WeissLtd. ..Curnpra. .11 lopes cartões comerciais e do' vi- bustfve1 o óleo p ara geonão ,dorquinas we1an, ) 1.Atdn.
dertizárspla.
"
-- • •
:foçaai tas.•,

' N.O 442.94 - Nino Casale - Pros-
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443.376 - kiaprie Matér
rias Primas Pre Labor 8, A. Intportação e Exp. Ind. COM . Prossiga-se com o exemplares de
Sls. 8-10.
N.o 443.A31 - Sergio Ferreira
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rende "partem Integrantes" • que tal

Jutho de

1963

N.° 443.623 - Giustre Ladarie .Timo aP 370.237 - Sceiete Non.
Procsige-se, excluindo da reivindica. vent Pat::à Cinema - prossiga-se
•ção se expressões "tabrico de".
cem os novos exemplares - retire.
N.° 443.624 - Mulo Tine' - cedo por ter caldo com incorreções ne
Proosige-ce, ezeluineo da reivindios- Effletim do dia 3 de julho de 1963.
ção 03 expressões "LMSrica de".
'remo n.° 382.553 - Gráfica EdiNP 443.626 - João. Rtuta - Pies- tora Editermex do Breei/ Ltd,. ...a
siga-se, eecluindo di reivindiceção as Agueede-te.
erreeralies "fabrico de".
Tis.nr.O n.° 323.223 - Indáutria è
• N.° 443.632 Jez4 Surtheq - Comércio Reno Leio. - Arquive-se.
Prereieeece, coe:h:indo da reivindicaVamo e.° 290.527 - Hersil
Ç3 ts reiteres "fabrico de".
Scrvi:,,as Têm:cias e industriais Ltda.
N.° 443.646 V Ednera "Editem"
Aguarde-ce.
Ltia. - Pra:siga-ao., excluindo as
gus grifados a fls. 5.
Ttzrao a.° 390.607 - M:ste S.
N.° 443.624 - He/ene rubi-esteira .."reções".
A. Indústria e Carertio - Atquive.
• N„ . 4i3.4.5,e1., 413.437 e 443. á. m
Produtos de Ectcra S. A. - Proasi.: Ea-pee'iente das SC.eee9 republierdos te.
• Semp Miro e Televirla S. A. ge-oe. considerende sehe'dtuida .n copor brom saído com kaearre;Oe.t
▪ preaamt _ar, sribst:taindu
N.° 391.041
rrerão "tais como" por "a seber".
Elevadores ExcelRio, 8 de julho 3e 1963
Ia Por máquina fakinte..
:ler Ltda. - Arquive-te.
II." 443.059 - Tito Livio VirN o 442.7l10 - casa .?Imenla S. reand Caraercieli - Frozatea-se CamEnigêncies:
Térrno n.° 891.044 - Confeitaria
A. Ferng. ens e Tintas - Prosslpardier.e. Ltda. - Aguarde-te.
bem ra cl. 23 (boita).
L:aticnies
Leal
I.ada
no
pedido
pl. se; epenns Dera duplicaras e imprepsos em grr al.
Térreo ta° 292.496 - Alice Medra
N.° 4:3.429 - Victerio Saccolet- do ctuelize:Co na merca namera
•
to - Par...ederase. eeeluindo "metros 178.314 - Cumpra a exigência.
Ltda. - Aguerde-ce.
885.
r4 0 /,
r.; c - Corperetion -' no podiT3-roo n.° 294.628. - Febril
Prossiga - se também nas classes vara cznitário (ci. 8).
N.° 443.450 - hei Artee Gráficas do do cltereção de nome da merca Irc Tez S. A. - Ateacrdem-ce.
4s. 42 e 43.
Ltda. - caeduinclo "car- rainacro 129.525 - Cumpro a
NetilicaçEo
N.° 442.947 - Cempos Elizioa Ci- tões da vitrita:" (el. 28).
gencia.
nema:tern:Se: Ltee.
Pretonee
'
427.493
marca: VI.
Ttruto
n.•
indieztrics Crey Leves S. A. - brert - reçucreate: J. -Modesto
N.° 443.522 7 j. II. E/encere ereluinda
cinte:set.:tad:tece Lm,Free:ima-se, c:e:neer:me° coroo roupas no podido averbeção de contacto Almeje:a - elfetõ publicado em de
prosers" (cl. Z).
14
en numa 230.367 -- A.preeMe
, es "erateteree'.
do novembro do 1959, feendo 11:3:01
NP 443.CC5 - 443.C. 6 sem efe'to a mdeCncia publicada em
443 . CC7 - 3.C9 - Feira:o N.° 443 . 52.4 - . H Eeneek Pprov:tri S. A. - Preardeaese. ca:ra peaeslec-ae, excleindo "pzno.couro Sociedede Ardi:lima Moinhos Rio 11 de junho da 1963.
c::etn' t=0 da crros Prro . erra tut-dn- . (el . 23), cobertores e cobertos (cl. Craneencee - no peddo dé everlat- Retine:0:es VOS dozprreAse de eram.,
r:-a (?), \cparelhos para neteaelo (a e7).
eão do cor.trato na marca 246.567
r:.-.çEo do contratos pubEcados em
di-c. ). e:nu:lhes pua veras da re-- Guerra • er.igêncie.
trEs do ittfLo ee 1963
N.°
443.526
J.
H.
Bene&e
ccr e néoccros pera caça tutrate-dea
Froadge-re,
teachrindo
"colaerteres
e
na
Berbosa
Arecnio
Ventura
.
,(cl. 20).
Foi mandado n ye:bre e contrata de
eche:tas (cl. 37).
trai:fel-tecia da mcrea rdenero
capim:cão da merca SlIent Hoist
N.° 443.011 - M. T. C. - Máregistrada ecle núICrene - Itar
N.° <43.528 - J. II. Benecl-e - 274.105 - Cueeera a cedaência.
qu • - e s I-duatdeis e Cerne:rei:ri-e Ltda.
de
prcpriedade de
mero
23,0.435.
Fre:aduana
cnclei-cro
"to!cies
(cl.
15
Leterrateeice
Eeldacci
S.
A.
- Prose:ge-re. co rece:edueão de mola/
tu ter etes leen yr:ralos e em- creerto do termo. 268.584 - Prezte Eilent: Eciet te Crena Co. Inc. de vá:veles (met. prmo).
estehelccieo nos Estados Unidos da
bre:crê:e ee ti'ea e-pecie (el. 21), eactercadmentos.
N. 443.015 - Hego Von
América do Nerte e em favor de veles (cl. 21) e zecee (cl. 24).
Térsnos:
tre't - Prors'gr.-se. reezidereneo com
Cia.
Necionel de Cari:lel:etre - Es.
N.° 443.52.9 - J. H. Beneeba direrce de prepeereda os tet-ciros e
tebeleeeo no Eradl - Averbe-se o
Ns. 249.363 - 549.860 Frescigc--e,
considerando
"roupas"
oz
c:st-ente reivirreicedo.
zamea _ rola Vizi'. S. A. Pra- ceratreto de. ceplorcção.
prete+eres.
érece Alimenticioa - Cumpra a exiII N.° 443.017 - Joaé Zeparol/e Jre
Foram itrandados averbes ..tas con443.540 - J.• Il. Benecke
gência.
- Pra:cirza-se. com enche:ao de
tratos
do exploração das inerce.s:
lareeciee-re cecheree .peno-cruro (el.
errareCes
eeedtério. ereeáries
N.° 385.522 - Tecnal Eteuipacobertos
(cl.
Tceeleneit
c---r:térin,
terr:tgrio (cl. 23), cet'erte?" e
37)" rr.er.tos o Aer.:sérios para Lubrifica- ro 153.295. - 'registrado sob odre&
ob!etee pera peeteleria ta deeriN.° 443.5C8 - Ccrnércio de Má- ., Ltde. - Cumpro a weeencia.
rnierr) e das eepreasões "eu coramos". quieta Agromerilie Ltea. - Pro.erireeztrede sob dona..
Terralarrit
NP 5E9.424 - Cio. Industr'd e
ro
158.5C9
de
propriedade
de Temetem:itera
co-o
cone:ecrzndn
erece.
erer.ral
de
rtettos
ee
Ferro
Ca.
'
N.° 443.018 - 443.d/9 cel.:reit Ltd'. - tettbeiecido na In.
443.C20 - r,. 1*. r Pent de Ne- iramee-to de m.etccultura e enchi- moi - Cumpra a ter!er:meia.
g:aterre e em Layer de Tecaron Brarncers Ard Cemr.eny - Free:dera-d. ; indo inapleme.ntal (a (1:cri:ai:eu) orN.° 539,4C5 - • C.a. .Inetratrier e fileira do Autepeçe.s Ltda.. estale°.
o eaeido sarmento para tet-idee em gr. , de:e:deres mertericoS (el. 6) e 6r- Mcrcantil - de „Arteletos da Ferro Ci. Lecieo
no Bre-til. - Aves/sere-se os
. a03 de máquinas eerico/es.
rei
mel - Cumpra a exigência.
controtee de exploração.
NP
443.620
VIcterio
Seccoletto
N.° '443.021 - S. A. Ph'I'ps do
N.° 559.426 - 589.487 - Cia.
Feremnusrd.da 0 1/CTISC? Os centran
- Protrian-re: eecurideranee - Preeeireece, ree/adndo "henjerne" Indurtriel e .Mercantil de Artefrtes
to. ee erplereçõo (os mascas "T."
(m.
da
teree'ro)
e
isolantes
(a
diaires:latente di reivineica eie das erti.
ee Ferro Cimel - Cumpra a exi- regi:tarda sob ndencro: 162.130
crite.'"-r finelidede).
gra as erpre=2es "de tedoe os Vryns"
gencia.
161.533 e 157.626 - de propriedade
N° . 443.599 - Victorio Saccoletto
N.° 443.027 - VJeldenis P:ula
N.° 590.313 - Blemco Importa- . de - Tecelernit Ltd. - eatrahe:eceProa-len-se.
cecluindo
"e.lavancas
Frr."tes Sento, - Proadeeere. cone :deecra e Exportadora Ltda.,
Cum- do na Irglaterra e em favor de: -re-do cemn "enterrecre's rara jirkti- de eérnbio (cl. 6).
Teeclon BreeiTeira de Autopeees Li.
pra a exigência..
cr" o rue foi reivindicado terce "exrnitede - Eateberecido no Brasil
N.° 443.565 - Editora Ouro VerDiversos
Averbem-se os contratos de exi;derae,
tertcres" e ecm exclusão- de balara- de Ltda. - Prossiga-se também na
çes (cl. 8).
cl 33.
Porcelana Real S. A. - na Ditei çao.
r N.° 443.063 - Barreheft 8S, Pilho
Foi necedade avertsar o contrato de
N.° 443.541 - Geraldo de Olivei- reção de nome ao regiztro 89.201
▪ Prosrige-se. conriderende corto sor- ra Farto - Prossiga-te como requeri- - O presente real:Aro já ettá em no- erp/oreção , da merca Silcnt Hoist
me de Porcelana Real S. A., nada Kerri-Go - reei:Arado sob ndinere
Ser tcs rerhadoe ne fio.. Cementes e do..
há que deferir, quanto ao pedido de 230.484 - de propriedade de Silent
!Cites de borracha sintética relvindlE N.° 443.546 - Semp - Rádio e cnetação.
ceeos.
Hoht as Crane, Co, Inc.. - eetabele.
riTelevir'áo S. A. - Prossiga-se. subseido nos Estrdas Un'dos de América
Eeech Net Life Sevem Inc.
I' NP 443.070 - Megnue Filmes L1-1 . titidndo detraias por máquinas falanno ped:do de transferência das eles- cio Norte. em favor de - Cio. Na.»
tniteda
Prossign-te, o pedido n°1 te.
ca: xénnero 145.525 - Tender em cloncl de Gxindectes - ettetelecido
el. 8. concidererdo'reveredos os lirN.° 443.547 - Semp - Rádio • vista os pareceres da Seção Legal TIO Brasil - Averbe-fe o contrato de
anca cinemetográficos reivindieedes. Televirao
S. A. - Prossiga-se. ex- no processo número. 28.986, nada há r exploração.
11 N.° 443.078 - Semp.Radio e Te- cluindo eretrola por máquinas falan- que, deferir.
Ria, 8 de julho de 1963.
levisão S. A. consi- tes.
Tárme
11.0
370.232
Oirionida'derando
~medrio*
a gera foi eeivindl- N.° 443.610 - Tadeshi Rindo Assinei e encerrei 40 laudas do e».
.!
dee Vita Ltda. - Proa.iga-se com pediente décte Departranento.
' Içado conto pertences.
Protsiga-se. considerando como °One- ()a neves eserapleres retificado por
N. 442.961 -- Afetei/aio Técterle re de negócio" o que- coacta este es
ISsatan
te/ saldo cone incorreç8es no Bale- ,i leriron AlVins Xnvies
,i aelesi Lado. Pteratip" ~0~ IlitT111 ame Nistboati%
de B. 4trpos:a_arentriçéo.,...lima tt_
e_d
_Ls 2tt dttjulbe 41,t 114U

reivindicado coe "aceso6rice.
N. 442.962 - Indústria de Pape/
"Guaiencece" Ltda. - Preosigaese.
cem exclusão de mata-borrão (c).
17).
Eittebio Prossiga-so tomo reN.° 442,971 - Emi/e H. Staub
tpti,rido.
S. A. ReprecenteeZee e Comercio NP 443.435 - Semp.prosslaas.
Rádio e
,t, Proztige-re, sem exclusividade de S
Teievisiio S. A..
simstiluinda e:etrota, per máqu.na terce.
N.° 443.025 - Helérta Rubinstein,
fa;:inte.
roveko ProeUtca dn Eeleaw S. A. -No 442 . 523 ___ J..
ge-se, cenaiderando ri:lel:tu:da a exProzsiga-se excItiindo os ara- pre-rão
cerne" por "a :abar". •
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MARCAS,DEPOSITADAS
À.

Puialicaçao feita cia aceirdo cora o art. 120 do Código da Propriedade Industrial. Da data da putileaçâo C0111~á a
~me o ;faz() da CO dias para o deferimento do pedido. Durante éfse prazo poder ai a:aresentar SURS oposições ao Der-artssinestkl
aduleianna do Nordednde ladasstrial aqueles çue se jalgarem I.rejucueados cem a e,oheessLo do registro maleita
' 1•••n 111nn••n••••
•

Têrmos as. 537.725 ti 537.726', de
:44-9.7155.3
Piel Roce" Indiz,:trizi de Usticos Lula.
(^

Classe 23
Para distinguir: Arteiatos de material
p.asticos e i.e nyloa: Ueçi e.4es iabricaCus de material p.astica. stsiest.ttiontos coalecciuna..os de suttiacias anima:s e vegetais: Argolas. .1.0.icaiel:os,
exaMes para óculo... bile:. bandejas.
bases para teleloaes, ba..ics.
cada. carteirs.s.
para ter:dineatas e uurisilkm.
caixas para aconclicuman.tawc de da.
mentes. ca . LOS de mate-uu p.a.alco
para baterias. coado.es. .:41:).,s c Ine;os,
colheres, cunhas. :esta pare pão. cestinhas, capas para albuns e p ;rd ilvros,
calices. c:st..s. Castiçais para V e.as.
casas para uarda .artu.N.s.
coadores para chã. descailso para matos. copos e copirdius de pia-tico para
sorvetes, caixinhas de p:a a:cu para sur.
vetes. cullierinhas. pas.ti.las

todos os esportes. brinquedos em forma

11MM, 1•••••••‘•

Tê'rmo n.° 537.715, de 24-4-1963

de ananais. ua4es de brinquedo, Unis
Regina' Bebidas Ltda. .
res. Drinuueclos met:amuos. orinquedos
.. Minas Gerais.
CM, turma de instrumentos musica.s
REGINA.
BEBIDas a
urinquodos era torma de armai, .br.a*
2.TDA
zuedos de borracha com ou seta as:.o.
vio. carrinhos. carrocinhas. caminhões
Classe 33
unas de jogar, chocalnos.
para. esporte cartões para loto. CAS:
alias GR brinquedo. casinhas de anuiu,
Térrnos as. 537335 à 587.737, de
caleiras de brinquedo, carteiras i eu
21-4-19a
velopes cum tõlhas para recortar
Regina Belaid-aa Ltda..
armar. ca.çi.dos para bonzcos. cordai
Minas Gerai.,
para pular. clavinas para tiro ao d vu.
REGIRÈ,
copos de dados. caixinnas de inti:•..d,
ind. Brasileira
dados. dardos. discos, dutn.nos esp rigarcas de arinquedo, espingardas cie
Classe 42
vento, estaquinhas psra n jogar. efluirias
Bebidas alcoólicas e fermentas
engenhos de guerra de brinquesu ie.
Classe 43 .
cintam clt engomar, ferramentas p.a:. Refrescos . e tguas n..:.turaes e artificiais
manos. vaiada de aves e an.ma.s.
Termo n.o 537.738, de 21-4-1953
figuras pa ra ji:go de xadrez, logoet
Francisco Pereira de Freitas
rogau•iiior de l,,,,quedus. 'i..gos de
tuteboi ir ruesa. t 1 eiras
1' I. _ias Geraia
espui
ganchos pa a pesz r. gu.sus- para
12AbT.C.Oto.t.)
14 leses iscas à:Ralhe
L pRsitiLs
para pisa 10gOS de damas jogos ae
dominó, jogos de nitquii . te. linhas oara
C'aszes: 33, 11 e 50
pesca luvas para bua para esgrima
Titulo
para lojador de soco, mascaras cari,,
valescas. mesas de bilhar de campista.
7e...wo n o 537.740, de 1.-).1-1953
de roleta. de xadrez. mob;lias de brinCapor.ni Ltda,
quedo. min.aturas de tire:mil:os domes
São Paula
acus. patim. patinetes. piões, pi.-recas
r NETINHA
planque •as oura ginastica, peças de
Ind.. Brasil.eirà"
logos de danas distamo, e xadrez pelo-

de plast.cos para sorvetes. turminhas
de ',nisch.° para sorvetes, discos de
mesa. esto,os. esto;os para N n U103, embalagens de material pasto para sorvetes. estojos para objetos, es imunas de
nyloa, esteiras. enfeites para autuniovás. es‘oa.:ores de pratos, nossas antirinchas, tomas para duces, tinia iso.an.
tes, filmes virgens. tios de celulose, tas. pianos e outros instrumentos musi,
fechos para bolsas. Lacas. uaaraiço:s, cais de brinquedo. pisto:as de atrai
guarnições para chupetas e ei..madeirus. tlexas. papaga.os de papel, panelinhas,
guarnições para porta-h1:3:Am. guarni- quebra- caaeç,as em turma de artua•,
ções para liqu.dificadores e para bate- raquetes, redes de pasca. redes pua
deiras de trutas e legumes. guarnições
jogo& rodas de CORtilS, revólver de
de material p.astico para iti'eneilais e °rinque:1
.o, soldadinhos de chunitai. ta.
objetos. guarruções para lausas. ga:los. bo:eiros 'para logos. taços
de iniba:.
galerias paraicortmas. jarros "nados
tambores para crianças, tambure..z
plásticos." lancheiras, mantegueiras. matainboretes. terns de mesa. cern. e VIAS
las. orinó s. prendedores de oupas, pu- térreas para
bringUCCOli. var." para
xadores para moveis, pires, orarus. palipesca. vagunctes e zepeiins
teiros. pas de cozinha. pedias umis arporta-pZio, pulsei ras pura relóTêrmo n.° 537.732. de 24-4-1963
gios, 'protetores para docGmentos.. puCerâmica 1:agiria Ltda.
xadores do agir, para uso arsnest.co ,
Minas 1::.ais
porta-copos, parra-fique is. porta- n.eas
REGINA
porta-documentos. pacas. iodiLTDA.
sihas. recipientes. suportes, suportes para
ladri:hos e adesivos para azulejos,
Classes: 16 e 33
peças. carretéis para teze.autm e guiar!lições de material p'asti..r. para Industria testi!. colas usadas nas indústrias.
Tèrmo a.° 587.733, de 21 - 4 - 19ó3
guardanapos. saleiros. tudus. tigelas, Columbo ladostria e Comerru• Lula.
tubos para tanpo:as, tubos r. ira ie r• r
Minas Gerais
gas. travessas. r.pos de material p
tico, sacolas. sacos. ssquin'ios. vasAtis
Ines para acondicionamento. vasos locaras. coas a trio e co:as ano incluirias
Cm outras classes. para borPacha. para
Classe 41
.curtumes, para marcineiros. pr.ra cara a
terras. para vidros. pasta adesiva para
Re
trescos e :iguas minerais naturais
correia. pasta e pedras tara atar.
esmeril em pedra. em pó. em disco.
Termo n.° 587.739. de 21-9-1963
em pasta para atiar. moer t desgastar. Colombo Indústria e Conserd ()Lula.
rebolos, adesivos para ca.:ti-1, adesivos
Minas Geral
de calçados
PABRICA 3
Classe 49.
zXERIDAS CO
jogou, brinquedos, artigos desportivas e
itiassatempoa. a saber: álbuns para re-

;autue&

Clazce 12.

torta, e armar, aviões. automóveis
leoa argolas, beicinhos, homens, bom%
eact berelboi di umse, boba ps

Casses: 33' e 42
rude

Ina.nra
rtA,Taajirs
Calçados, camisas, cuecas, cintos', eaen
teiras e roupas pa.a cavalheiros c
vianças
Termo a." 58/.7oS, de 24-4-1963
t horrogaçao)
Companii.a Austro-alrasdeira Aços j
n:czia.0
Guanabara
IPROTint.ljAÇA0

it-citmenA Autreo-nusarisi
1ILPI Ire-zton

• Nome Comercial

Termos as. 53/.75O á 57.758, doi
(Pror.‘niaão)
Haarmann j Reaner

4.Vemanha

PRORROGACÂO

Farenal

Aguardente de cana
Termos as. 587.749 à 587.751, de
21-9-1933

Comercial de Valeu:J..4
"Agrotil"
nora Transparte e Agricultura
Limitada

B:casielra
Classe 47
Carolina, óleos lu_nri,ienates
com:ia:ativeis
C.lasse 21

art
ais
óleos cszeLt

ou

Classe lb

etérlcos

Preparados pau lavar e branqueai
5.11.1...0 comum
-1d

Substâncias odo..autes sintáticas; perfilo
martas; p.uautus de beleza kcosinetilos

São Paulo

e

leos

Automóveis. cr_m_ali.aes, ónibus e

veiculas utilitários
' Classe 7
Arados, grades, maquines para cultivar
escalcar e tratores
Termo a.° 587.752, de 21-9-1953
Consuutora Menta c.,e Casas Populares

Srio Paulo

eus]; saouoetes perturbados

lesma a.' 587359, de 24-4-1963

Stabigruaer, Uit 4J.ucr j, Coa'
, Alemanha

TIP
Classe 1

Preparado quiza,..a para consérto
pueumaticos de VeiG.11.US e esteiras
trausportaouraa

Termo n.° 587.761, de 21-1-1963
Walter Jakob ilarciaardsgruttei,

Indc.°0323.ei-rí

6..
10,,

Têrmo n.° 587.754. de 24-4-1963
leites Ltda.
Sao Paulo
Classe 36.

zrasileira
Classe 16
Areia para construções, blocos de cimento para constru‘ões, e pedra vara
construções

Termo n.° 587.753. de 24-4-1964
Silvio ilorsari

São , Paulo

IMIGOMOJ
•pAl . .

Ciais** 41•-Carnes isigodicad.

•

Sâo Paulo

FI

'Indústria BrasileirJ
Casse 28
Artefatos de produtos acabados de 043
gem animal, vegetal ou mineral. adta
incluaJos em outras cvlaases; aretatoe

ele substancias quImicas na oinclualoo

em outras classe: inclusive artefatos
matéria

DIÁRIO OFICIAL ,(S eç ão III)
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Termo a.° 587.766, de .24-4-63
Velha Sabia — Móveis Ltda.

r4rmos na. ' 587.'iot) ã )81.763. aia
• Utast jacohi

Guanabara

Asuilagaasli414'
saaascaalc
Aiemanaa

Térmo n.• 587.773, de 24 -4 -63
Panificadora Poro Pão de Ouro Ltda.
São Paulo

_
0).ultot rfi:cice de Outa

VELHA BANIA

•

Julho '

.1963

•

Tênmo n.° 587.777, de 24-4-63
Emco-Embu Comercial Ltda.
São Paulo
EMCO-F..MBU COMERCIAL LTDA

MÓVEIS lida,

, Classe 41
". Nome comercial
Balas, bombons, ()embocados, biscoiTermo n.° 587.778, de 24-4-63
tos,bolachas, bolos, ,bolos gelados.
bala-s '-de mascar, caramelos, chocola- Centro de Estuos da F.scalização da
• V'ennc; n.° 587.768, de 24-4-63
Impdsto de Renda
•
tes, cacau, confeitos, • crocantes. drops,
Parrnoquirnica S. A.
São Paulo
e
doces
'de
leite
siinples
compostos,
Guanabara
doces , de frutas em conservas . preparadas em massa, em carda em conCEFIR " REVISTA DE
•servas,: em compotas, e em geléias.
"doces, doces gelados, doces de amênIMPOSTO DE RENDA
.T
AN
...
S
RI
doas, de amendoim, de nozes. de castanha, e de frutas secas zoertos coas
Classe 32
chocolates, frutas secas. passadas e
Urna publicação impressa
cristalizadas. geléias, goma de mascar,
Classe 3
prai,nes, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos,
Termo n.° 587.779, de 24 - 4 - 63
Um produto farmacêutico indicado como
pudins, panetones. sorvetes. torrões
Companhia Brasileira de DivulgaçãO
descongestionante nasal
torradas
do Livro
Termo n.° 587.769, de 2S -4 - 63
•
Guanabara
Termo n.° 587.774, -de 24-4-63
Laboratório Capivan Ltda.
Aderson Laia Mutran
Rio de Janeiro
Pará

Classe 8
Aparelhos de limpeza aparelhos 'de umpesa mediante sopro, meaiante as i aração e aparelhos combinac,os ae suprc, e
aspiração para limpese de maquinas
texteis. assim como aparelhos de lirapesa especialmente para lilatorios.
piradores para fiapos teXtels, coei dispositivo de parada automática . e para
limpa-estiradores para aspo:as
Classe il
Tubos e bocais de meti, aspiradores e
aoplantes; caixas de metal; oe tiarar
com ou sem ventoinha
Classe 28
Tubos e bocais ae macerial tempoplástico, aspiradores e sor-an o...a ca.xas de
material termoplástico, ae nitrar com ou
Classe 3
sem ventoinha
Um produto farmacêutico indicado no
•
Classe 39
taatamento das convalescenças e estados
1
tubos e bocais cie borracha ou tecidos
de desnutrição
contendo borracha, aspiraao-es e aoTermo n.° 587.770, de 24-4-63
plantes, caixas de borracha ou tecioos
Sociedade Anónima Lameiro
contendo borracha, de riltrar com Ou
Guanabara,
sem ventoinha
. .
•
qt. PRORROGAÇIO
Termo n. o 587.765, de 24-4-1968
Ptraquara S.A. Indústria de Tecidos
e Plásticos
ULTRADERWINA
São Paulo

S.A.Lanielro

*VELUPOR

Rio de Janeiro

Termo n.9 587.767, de 24-4-63
lastitulcão Predial Econécnici $h.
Guanabara

Classe 48
Uni produto para o tratamento da pele

Termo n.° 587.771, de 24-4-63
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Ceresit-Werk G.m.b.H.
Alemanha
MORROGACQW.

ro v

o

Classe 16
Matéria quicnica para aperfeiçoamentos
de preparação de beton ou de beton
acabado
Termo a.° 587.772, de 24-4-63
Ceresit-Werk G.m.b.H,
Alemanha
\RORROGA019

(i
Casse: 32

1 . • klelfila

PARA

Nome comercial
Teimo n.° 587.780, de 24-4-63
Sul América Cap:talização S. A,
Guanabara

Classe 41
Café torrado e moído

Gonçalves Lêdo'

Termo n.° 587.775, de 24-4-63
Cuido Pierfelice
São Paulo
•

Classe 33
Titulo

TRANSPORTES

ITALO—BRASILEIRO.
:lasse 33
Titulo
Termo n.° 587.776, de 24-4-63
Comercial Santo André Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 587.781, de 24-4-63
Cacique Materiais de Construção Ltd4
Rio de Janeiro

Cacique Materiais

r-

de_ Constão Ltà.'
Nome comereial

Corpos moldados e presados de matéria plástica, revesticos de tilameaios
IML

Adírson Lima "Mutrasi
SÀO J010 DO ARAGUAIA

TROK

Indústria Brasileira
Classe 28

•

YAVI.

Companhia Brasileira
.de Divulgação do Livro,

Classe 16
Produto químico para cottáttução, especialmente para ser adicionado a ar.; gamassa. checais) ou beton oara melhonentonba das nas amaiidadss IMINMICSMI
•I

Inüstria Brasileira:

Termo n.° 587.782, de 24-4-63
Artefatos de Metal Brasiport Ltda.
Guanabara

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amorClasse 5
tecedères, alavancas de câmbio, barcos Aço era bruto, aço preparado, aço doce,
breques, braços ara veículos, bicicle- aço para tipos, aço fundido. aco
tas. carrinhos de mao e carretas, cami- cialmente trabalhado, aço polido,Paraço

nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, _chassis, chaas circulares para veículos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veículos, direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elev.acaores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos le direção.
4reios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para velculos, selins, tricicles tirantes para veículos, vagões, velocipe.
des. varetas de controle do afogador e
acelerador.; tróleis, troleibus, varaes
amenna, ~Ma pau weepais

refinado, bronze, bronze em bruto arames lisos e farpados, bronze de manganes. bronze em p6. em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado. couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto off parcialmente
• rabMhado km) em Isarra em chapo,
r,Indido. maleável. manganés. gusa, velho, gusa, temperado, ma:eável. %fulminas para fechaduras, funis. furadores.
latão em vergalhões. alumínio alpaca,
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas. IIMZ•
lhas. magnésio. metais não trabalhados
ou parcilmente trablbados. niquel. ouro
páldio. papel estanho, platina poeira
, de zinco, prata solda. tungstênio,'
;taco. corrugado. 'zinco liso I1
....
tekha___.
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Timo n.9 587.783, de 24-4-63
arara Amaro
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seçio 111)
Termo 33,* 587.789, de 24-4-63
D. Raul:leal S. A. — Casa dos Pneus

São Paulo

Termo n.9 587.794. de 24-4-63
Biscoitos Apmoré Ltda.
Rio -de Janeiro

Julho cli'1963 24511
Termo n.9 587.799, de 24 -442
Biscoitos Aymoré Ltda.
Rio de Janeiro

Malfufãturas Eletfõiiicas
\do Brasil Ltda.:,

Palito Aymofè
PRORROGAÇÃO

Classe 8
Titulo

Fiütif-'16tit
\V_Inclástriz;,-Brasileirai,

Classe 41
Biscoitos e bolachas

PRORROGAÇÃO

Termo n.9 537.734, de 71-4-63
rar. as Lima
Ado/lo d.s Cr
Guanabara

n•nn••n•n

Classe 11
Biscoitos e bolachas
•
Classe 50
Artigos cia classe

'Termo n.• 587.800, de 24-4-63
Biscoitos Ayrnoré Ltda.
Rio de janeiro

Térmo n.9 537.795, de 24-4-63
Biscoitos Amoré Ltda.
Rio de Janeiro

Térraa n.9 537.790, de 24-4-63
Consul Propagancla — Consultores c
Acesso:as Técnicos Lida.
Sãa É:anjo
PRORROGAÇÃO
Classe 11
Biscoitos e bolachas

Classe 20
Bolas e flutuadores (de plástico e
outros materiais)

PRORROGAÇÃO

Térrno n.9 587.785, de 24-4-63
Sociedade de Eri:sloraç33 de Sucos Ltda.
(Succx)
Guanabara

Casse 41
Bisco:tas e bolachas

Tè.rno n.° 537.80/, de 24-4-63
Biscoitos Arnoré Ltda.
Riu de Janeiro

Térmo n. 587.795, de 24-4-63
Biscoitos Aymoré Ltda.
Rio de Janeiro

•,SUCEX,

PRORROGAÇÃO

nrIOCST RI A BRASILEIRA
C
' lasse 50
Artigos da classe

Classe 43
Para distinguir e proteger. sucos de
Ti:rano n.9 537.791. de 24-4-63
frutas cai geral
Importadora e Coma:dal Mário Peasoa
Ltds.
Tèrmo n." 537.786. de 74-4-63
Sito Paulo
Cooperacvn dos Produtores de Leite do
Estado da Guanabara
Guanabara

0).e4/45.0a;

reAMPINHO
Classe 41
Leite, arcana,- manteiga, queijo, e doce
de leite
Térmo n.• 587.787, de 24-4-63
Sem i kron Sid?nericana (Comércio e
Indústr.a de Semicondutores) Ltda.
Guanabara

(SEMIKRON
aasse 8
Aparelhos elétricos domésticos
Termo,
587.788. de :4-4-63
Carlos de Si Bezerra
Guanabara

'111\10USTRIA BRASILEIRAI.

, Cg? 11
Artigos da classe

• Classe 41
Biscoitos e bolachas
Têrrno n.• 587.302, de 14-4-63
T.pografid e linprescora Alvorada Ltdeu
"Tial"
Paraná
Casse 41
Biscoitos e 'bolachas
TC-rla a.° 587.797. de ?4-4-61
Bisco'tos Amoré Ltda.
Rio de janeiro

g

Classes: 32, 33 e 33
Titulo

Térrao n 9 .587.792. de 24-4-63
Biscoitos Amoré Ltda.
Rio de Janeiro

Tê-mo n.9 587.803, de 24-4 63
Auto Mecânica Nova Ltda. — Aumaad
Paraná

ANHO
Ca-aes: 11 e 33
• Titulo

73r5)
PR(TR.Rflf; AÇÃO

PRORROGAÇÃO
Classe. 41
Biscoitos e bolachas

Classe 41
Bisco:tos e bolachas

Térmo n 9 587.798, de 74-443
Biscoitos Amoré LidaRio de laneiro

Térrao n.9 587.713, de 24-4-63
Baco-tos Amoré Ltda.
Rio de Janeiro

:rirmo a.9 587.804, de 74-4-63
Elicoval Vaie-iça %Lutos
Pernambuco

IACQUELINE
indústria Brasileira
Classe 36
Calçados para homens, senhcmis C1
crianças

e c io & a et a ual,
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns 'moressos. •artaces, catálogos. jornais "adi,
nals e estrangeiram. publicaçbes tranr,ssas. ;revistas. Propaganda em radto
televisno. jo-nals. pregratnns radioform
CON peças , teatrais e rirralatocláticas
e- revistas impressa*. •
;
.

boo rana e imprusora
Alvorada

Térmo n.9 587.805. de 21-1-63
Norion Publiodade S. A. •
• Pernambuco:

PRORROGAÇÃO
•
,Classe 41
• Lu:oitos e bolaãiat

-

- IliR9()ÇAÇÃO
__
.
41,
Biscoitos t bolachas •
--_--

O Melhor Negócio
Terra é a Terra Mesoli
Classes:* 32 e 13
Flue r ;PrODalaidi

.•
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Termo ta° 587.806. da
D. Magalhães
Pernambuco

24-4-63

MAbEST1C
lodústr ia Brasiletra,
Classe 41
Café em grão, torrado e em pó
n••••

Têrmo n, °587.807, de 24-4-63
Construtora lbeica Lanitada
Paraná,.
to opstr ptera

menta

Classe 33
Tituio

Têrtno na` 587.808, de 24-4-63
Francisco Gonçalves Pedrosa
Paraiba

Dl RIO OFICIAL (Seção 12)
Termo n.° 587.811, de 1 4-4-63
(Prorrogaçaoi
eerbaott i.saoo, aio les
Estacam Unidos cia aimerica

R IA P I /

ABBOTT LABORATORIES
CHICAGO- ILLINOIS-E.U.A •
Classe 3
Produtos farmacêuticos

•

Termo n.° 587.812, de 24-4-63
(Prorrogação)
Brandão, Comes 6 Companma Limitada
Portugal
GMES & CIA., LDa
Classe 41
Oleos comestíveis e tôda a espécie de
conservas alinentales
——
Termo n.° 587.813, de 24-4-63
(Prorrogação)
The Procter & Bamgle Company
Estados Unidos da America

Julho

u;a:õ„. mantas, mandr:ão, m.uuttinas; pa-

Antlá, palas, permear, ptuovei, pe,enuas,
peugaa poucnes, pouswas, pijamas, pia
mios, perneual, qui/sonos, rega,"
ruoe de chamara, roupao, soaretuau.s,
atepensunos, saidas de amiba, sumulais,
asseaters, shorts, sungas, atolas, soueCi..5 paias, pennuar, puicivet, peierwas
vestidos
Termo 11:' 587.818, de 24-4-63
Construtora Engeiberg 6 Mahier Ltda.
Sito .raulo

FDIFíCIO
PRINCE-ARBE1:\

Classe 41
Café em grão, torrado e em pó
—
Termo ne 587.809. de í:1)1-63
(Prorrogação)
Ne Singer Manufactaring Company
Estados Unidos da fesnéeca
O NOME GARANTE O PRODUTO

.Ftg,C; A.1,0

Classe 46
Sabão comum e detergentes sintéticos
usados corno sucedamos de sabão

Classes: 6, 8, II, 12, 26, 31 e 40

Termo na 587.815, de24-4-63.

Tareio ne 587.810, de ,2a-4-63
(Prorrogarão)
leOreal
França

Bantam Books, Inc.
Estados Unidos da América

Frase de propaganda

)0PÂL
Classe 48

Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral! Alaeiscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda.
água de colônia. amanhos, água de
gama, água de rosas. anua se, alfazemas, amónia perfumada Manda em pó,
em pedras, para banho. arilhananas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele. carmins.
cheiros em pastilhas. em çaeletes. eia
lentilhas, em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental.
depil atórios. desodorantes, dissolventes,
essências, extratos. estolos Je perfumes,
creme para limpeza da pele. e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, caiem* roucas
tesos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para e cabelo.
para maquilagem, lança-per:lanes. loções, líquidos dentifricios. em pasta, em
!geléia de petróleo perfumada. lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente.
bxas para unhas, (agua. lacas para o
Cabelo, pasta e pós para derres. perfumes, petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas. pon-pons
para pó de arroz. papé:s perfumados.
amainados, e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezaMersto da cutisa pon-pons, pó de

(Prorrogação)

BATM
Classe 32
Livros e publicações impressas

São Paulo

ARGEN-TRICOT
INDÚSTRIA BRASILEIRA
C.lassj jt5
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: agasamos
aventais. alpercatas. anáguaa. munas
botas, botinas. blusões, boinas. baba.
doures, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacao coletes, canas. chalra
cacheco!a; calcados, :ha péus. :avais
cintas. combinações. corpinhos. camas
de senhoras e de crianças, carções. cal-

Industria
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica.
da no tratamento das in çecções estafe°.
estreptococica, gonocócica, pnetunocós
cica e meningocócica
Termo n.° 587.825, de 24-4-1963
Laboratório Biopan Ltda,
Guanabara

(1111f0SIEROt
Industria Braaaelra.
Classe 3

Uma especialiclace larmaceutica
da como medicação tônica e nos
estados de desnutrição
Indústria itr a-

sileirec

Classe 16
Material de construção em geral

n.° 587.826, de 24-4-1963
Laboratório Biopan Ltda,
Guanabara

Termo

PRORRCGACÁO

Termo n.° 587.820, de 24-41963
Calçados Fica Bem Ltda.

OCIOBROMINA

Guanabara

9:uz?, 2edoft
7l

Indústria Brasileira
•
Classe 36
Calçados em geral

Têrmo n.° 587.821, de 24-4-1963
Decorações Decoratex Ltda.
Guanabara

Classe 3
Lima especilidade farmacêutica indicada no tratatuent orla tupe,tens,o actertal
e dos estados espasmódicos e suas

manifestações

Urino n.° 587.827, de 24-4-1963
Jornar —Participações, Administração,
Comércio e Indústria S.A.
Guanabara

O 'fui

•

rens teRçãO

Têrmo n.° 587.817, de 24-4-63
Malharia Argen-Tricot Ltda.

SULFOCOCCINÁ

Termo n.° 58Ï.819, de 24-4-1963
Cinco -- Comércio Indústria e
Construções Ltda.
Guanabara

Termo n.° 587.816, de 24-4-63
(Prorrogação)
Grant Advertising, Pubacidadc S. A..
Guanabara

Classe 32
Um programa radiofônico escrito podendo ser ou não irradiado

RORROGAÇA

PRORROGACÃO

Classe 41
Oleos cotnestiveis. gorduras e margarina

Tênno ne 587.814, de 24-4-63
(Prorrogação)
The Procter Ei Gamgle Company
Estados Unidos da Aressica

Termo 0.0 587.824, de 24-4-1963
Laboratório Biopan Ltda.
Guanabara

Classe 33

PURI CA

Indústria Brasileira"

de 1963

Classe 33
insígnia

Termo n.° 587.822, de 24-41963

"Lerrico" Industrial e Comercial S.A.

Classe 50
Impsessas
—
Termo n.° 587.828, de 25-4-63
Metalúrgica Mirbe Ltda.
São Paulo
.
/VI
Ind. Meileira

Guanabara

,

4;etsdegt,
Indústria Brasileira'
fenor

Classe 41
Laticínios em geral

Termo ne 587.823, de 24-4-1963
Arnaldo Ferreira de Oliveira
Minas Gerais

•PROVIM

ças. camisa& camisolas. camisetas, cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiro& tiras,
Classe 41
casacos,' chinelos. dominó& echarpes
fantasias, fardas para militarese coles A base, de provitaminas vegetais, mel
miam fraldas, galochas. grav atas, 90a• de abelhas, extrato de malte glIcerinado
roa. iogos de angarie, ¡aqueças: lesmes:
constitue alimento raconsatutnte em
lavam, heaa, knçoia, waaacéa, nau.
qualquae Idade ou mude, de saúde

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos e para molas. a;0 instrumental e rápido, aço fundido, aço
patcialmente trabalhado. brcrize, mimganes, bronze em pó, bronze em barra.
em tio, chapas de metal chumbo em
bruto, ou parcialmente trabalhado, co.
ara em bruto ou parcialmente trabaa
Medo,

couraças eletrodos, ettanho em

bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra e em caspa, fert, fundiria,
fetro maleável, terr omanga.," jdZil
em bruto ou parcialment -Lauatharlo,
gaza temperada, stuza maleável.
nas ae metal, lata em fõlhae latão em

telhas e eia abapas, latão an vergaihees. ligas maralicas. limalhas, tuagn,!..
3 o mangans. metais não traaelhaJos
Ju parcialmente trabathados., metais eis
massa, metais estampados, meta.s para
sceeas. niquel. ouro paladio, sia 'cl de
estanho, platina, poeire de zinca, peei

ta, sucata, soldas, ligas paca soklar.
barras para soldar. zinco co:tagada
sanassem° e zinco aso em itolaas

)
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Tê.-r_a a.° 537.333, de 25-4-63
Restaurante 1 Czatena:.o Ltda.

guarnições para porta-bloaos. guarniTiarno n.° 587.843. de 25-4-63
ções para liqu,dificadures e par a ba •aAlua Macau:a:a CIL:avalies Ltda.
Sio Pau:3
deIras de frutas e le~t. auarnições
Sao Paulo
dr material plástico para usensilios e
, IV CENTENÁRIO
Têazio n.° 537.829, de 25-4-63
CHEVALIEg
ob)atos, guarnições para acabas. garfos,
Ind._Brasileira
Bar e Lanches Criato Rei -Ltda.
tnd. Brasileira
calarias para cortinas, jarros, ias:lanadas
São Paulo
Classe 50
plásticos. lancheiras, naaat.g.seiras, maCasse 53
kap:e:aos
las, oriráa. prendedores le roupas, paImpressos
xadores para mia/e:5..0. es. pratas, pali- aras--P.
ISTO RI
nitC3 a.° 537.3:.4, de 25-4-63
Tê:mo a.° 587.844. de 2)-4-63
teiros. pás de cozinha, pedala pomes ar!nd, Brasileiro
- Cerâmica São Pedro Limitada
bela:s, porta-pau, puLseirmt rara . reló- Caxnercaal e Impor:adora de Materiall
São Paulo
Elétricos Ve:a Ltda.
gios, protetores para documentos. puClasse 50
São Paulo
xadores de água para uso doinest:co,
PEDRO
Lapeeszos
'ind. Brasileira: .
porta-copos, paeta-mqueis, porta-notas,
, —VERA
porta-documentos, pacas, ri.bitaa metiTêrmo a.° 37.80, de 25-4-63
.Ind. Brazileira
15
altas. recipientes, suportes, suoartes iara
Orgaaizaçao 13 Vendas e Kepresenta- Para distinguir:Classe
Artefatos de porcelana. ladrilhos e adesivos para int.:cias,
Clame 53
Vias Ltda.
faiança, barro e terracota louças vaira.. peças. carretéis para tece:agrai e guarhap:cmos
Sio Paulo
das para uso caseiro, adornos. fins ar-. nições de material plástieo para indúsTêrraa a.° 537.345, de 25-4-1961
tisticos e instalações sanitárias: artetztos tria sutil, colas uasafas ras r.adalatias;
Josall Coméscio e Indústria Ltda.,
de ceramica para uso caseiro, adornos e guardanapos. saleiros, tubo;. aga/as.
leira
i
s
a
I n a . nr
S33 Paulo
fins artisticos, alguidares. aseutarizes. tubos para ampolas, tabas ora se:inassadeiras, barris, bules, bidês, bacias, t:as: travessas, tipos de material piasbebedouros, biscoiteiras, oomtamieres. acta sacolas. sac.os, saquinhos. vaalbaOSAPLEX
Classe 50
andejas, a:Il .:eiras, copos. 'conscass, cal- mes para aroadicionercenta vasos • stIma:ascos
Ind.. Brasileira.
de:rões, cantaros. cadinhos coires, , caras. coxa a trio e colas lã; imitidas
Tê no n. 9 587.531. de 25-4-63
cubas. compote:ras comedores para aves, I em outras cl is s es, parri\norracha, para
Class:. 38
' Cianercial Cal:ta Ltda. ••
caçarolas. canecas. centro ae mesa, des- curtumes, para marcinetros. aara cara aPapel carlzono
San Paule
cansa - talheres, escarra :!eiras. to:dias. fil- i:aros. sara sadros. pasta adesiva Para
tros, graus, g!obos, larraç. taalineiras. correia, pacta e pedras paia at.ar
CAVISX
Tiasno n.° 587.845, de 25-4-1963
1icoreiros. leiteaas, la vatonos tnante- esmeril ara pedra, cm ou. cm d.sco
Br23.tioirl
Josali Camercio e Indasaia
•
guelras, morinjas, cno.heras. nichos pi- em pasta para afiar. mace e desgastar
Sio Paulo
res, p:atoz, pilões. pratos :ftara ornatos, rebolos, ajcsivos para mear, adesivos
porta.
-fo:ns.
9otes,
parta
pias,
p.nora
•.
cal;adas
Classe 11
Ferragens em gerai: Arribas. ancinho toalhas. parta-papeis h.gieaucat sopeiras.
sa:ndeiras.
saleiros,
serviços
para
537.357,
de
2-463
9
Têrra3
a.
brr p nites, argolas. arruelas at,ridores de
refrescos, serviços para trios, chá e Coferatier — Cosafecla de Vel iO3, Aços
/arcas srma•.ões de metal arames hsos e
jantar.
travessas, talhas. taças tojelas.
e De:ia:alas Ltda,
farpados, arpões de carregar. arames
vasilhames. vasos sanitários, xica7as
Sao Praz:o
metálicos bola de aço, almotolias. .a.
C
affERAISR
deados
correntes
chaves,
cremones
cri.
Tênna'n.° 5'.2.8:5, 3e 25-4-63 xis de metal para portões. colunas. ca .
Edito:a Aca-ar;atara Ltda.
•Id. Bx:.-Isileira
nas de metal cabeares. .carreeto.lbas
São Paulo
C!::sre

sn

cabos de nivtal. chuveiros comuns. crivos. cruzetas. curvas, catracas. charrories. de. metal campainhas caixas -Ittotta
para aparelhos senitarius. estacas. petoienãs fechaduras, chapas. centro de
!tina, distintivos , clubradicas, esferas. es-

I AGANGAT
and. Brasteira
Cl..r.Je 32

Almanaques, anila:aos, boletins. boletins
impressos. crónicas. Ionizas, revistar.

Irr.psezzas

T

51-2.178. le 2-463

Silv.° Pir.:lei:o Ce-juros Ltda.

PINteIERO
guichos. extensões. ferragens para apa- pe ç a s cinematográficas. peças teatrain.
Ind. Brasileira
relhos de facies facas. canos, fivelas. ta- programas radiofónicos e programas
de telev:são
chas .para malas 'e pastas. ' achos de se•
'usança para portas e 1.----zetas. terroihos.
Tèr g na n. 9 537.3:6, de 25-4-63
ferrolhos, ferragens para aparelhos de
Tè.•rno n.° 537.3?-9, de 25-4-63
bidés. frisos. ganchos, guarnições de l'soza Indústria de Artefatos P:ázticos
Comércio e 1;:ntia Ac..plex Ltda.
• Ltda.
Instai para banheiros e bidés. gila-noSão Paulo
Sf:n Paulo
ções de metal. ganchos . para •guadro&.
YSORA
grampos para emendas de correias,
't.nrl. Brasileira
ICOPLEX
guarnições de metal para magusnas. ;rotad. Brasileira.
tas. grampos para andaimes. curvas de
Classe 23
eekir;o, grelhas: ladrões letras e núPara
distinguir:
Artefatos de material
• Ciarse 6
meros de metal, luvas para bombas UB:cas de ar
sam morsas, marretas, malhos. matei- plásticos e de nyloa: Itecip rates batites. martelos. mulas para portas. telas cados de material jaástico. -evestmendá 25-4-63
..rérmo n.°
metálicas, tubos de metal. maçanetas. tos conleccionados de subsrancias aniJoão
,Lus
Legnial
Argolas.
"açucare.ros.
mais
e
vegetais:
machadinhas, molas de vae e vem. asa
Sio Paulo
las para cadeiras piratonas. matrizes. armações para óculos, bid a..s band-as.
33
perta-toalhas. presilhas para malas e bases . para tetetoaes. baldes. bacias.
Titulo
pasta pregos, pra lusos, porcas. oras - bolsas, caixas. carteiras, a l iaaas, cates
chaves. rotetores para calçados, placas. para ferramentas e utensilioe cruzacas.
Te rno n.° 587.841. de 25-4-63
postes de metal, pilares pequenos. pon- caixas para acoralicionainenic, de aliEmprês aDifusara mi.. Lavro
mentos.
caacas
de
mate
r
ial
p
l
ass
co
teiras, roldanas, ralos para pias, raspa- para baterias, coadores. cop, ns. 'canecas,
Ltda.
deiras, sacarrolhas. sitijes. suportes. roSão
Paulo
conchas, cestas cará pau cessetas, teniates, telas de arame, tesouras. colheres,
- Classe 32
e pera livros.
tinhas,
capas
para
álbuns
trilhos para portas de correr, torneiras. Cálices, cestas.. castiçais para ve'as,
ARNET BANCÁRIO
trincos tanques de metal, trilhos para
para guarda de obleass cartuchos.
DO, LIVRO'
?lavadores, tubos, tubos conduite. tubos ca:xas
coadores
para
chá.
descanse
para
praencanamentos tranquetas. tubos de aço tos, copos e c'pinhos de plástico para
saldados sem costura, uniões, tubos de sorvetes. caixinhas de plásaco para sorFrase de propaganda
Freio (parte intcaarnte do veiculo). vetes. colherinbas. pasiabaa garLahos
metal e Mos
Te
n.' 587.842 de 25-4-61
de , plásticos para sorvetes, tortairthas
de plástico para sorvetes, discos de Edoiusiro Empre's aDiftssora ao Livro
Térano n. 9 537.832. le 25-4-63
Ltda,
mesa. estojos, estojos para óculos. ine
emPanif,cadora São Domingos Ltda.
São Paulo
balagens de material plásti:o para sorSas) Paulo
vetes, estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites para autonsóSIO DO/ZINCOS
tARNET BANCLRI0'
veia escoadores de pratos, massas antiENCICLOMDI/
qd. Brasileira
saldos, formas para doces, fitar isola:à: tes. filmes virgens, fios de celulose.
• Classe 32
fechos para bolsas.- Lacas. guarnições.
• • ct-ms...50
impressos

, staanxições para chupeta& e mamada'

Classe 38

Sio Paulo

ite!ee de PeePagende

Papel carbono

•

Tirrao n.° 587.847, de 25-4-1%3

josali Comércio e larlasala Ltaaa
aa3 Paulo

Classe
:n1. .3:8 ai
Térrto n.o 587.848, de 25-4-1963 . •
)(nat.. Comércio e Indústria Ltda.,

São Paulo

a.-._

Classe 38

Papel carbono
Térnto a°° 587.849. de 25-4-1963

Indústria de Objetos de
Adórna Ltda.

Ese

São Paulo.

5,g

eirt.à)
—
Classe .50

Alteei dê dem

2456 3erta4eIra 12
'vtirancr a.° 587.850, de 25-4-1963
. Bar,e Café Ouvidor Ltda.,
São Paula

N BAR E CAFÉ
OUVIDOR

Classes: 41, /.‘2, 43, 44 e 50
Titulo

Termo n.° 537.851. de 25-4-1953
Indústria de Pla:taaos Apla Ltda.
.52o Paulo

•
APLA
Ind.. Brasileira
- Cause

r

DIRIO OFICIAL (Seção III)
pos, logos bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas para camas panos para
costnha e panos de pratos toalhas de
rosto, e banho, toalhas de .mesa toalhas para jantar, toalhas para dai e
cate, toalhas para Parmlerils, guirm.
ções para cama e mesa foalliinuas
• (cobre paç
Termo n.9 587.853, de 25-4-1953
Indústria e • Comé:clo 'Noniotex"
Lima-ca
São Paulo

MONIOTEX
Ind. Brasileira.,

Para distinguir: Artefatos dt• aratarial
1,
plásticos e de nylon: necipanaes tabridleos
de
qualquer
especie
para flumi•
cados de material p!aatico. t-evestanentos confeccionados de substaacias ani- -nação, aquecimento e 'lua:dir.:ação. Pemais e vegetais: Argolas a uca-eitos, tróleo refinado. semi-ret nad e n3u
armações para emulo% bu'es. °end. ias. refinado, com ou sem a ?instara de
bases para teletones. t t ba..as. óleos minerais., animais ou 5.egetals.
bolsas, caixas. carteiras, ..fiapas catais para a iluminação , aquzaimento. dari•
cruzaras, licação ou combustão, e si ra x a s Pio
para ferramentas e utensi I
dutos e óleos combustivcis proveniCaixas para aconclicionemana. de
entes de petróleo
mentos; caixas de . mater'ai plasmo
para baterias. coadires. c-yos cana:as.
Terra on.° 587.84, de 25-4-1953
colheres, conchas, cestéis rara aAo. cesSete — Serviços Técn.cos 'de
tinhas, capas para álbuns e p ,ra livros.
Engenharia Ltda,
cálices, cestos. castiçai s pa, e veias,
São Paulo
caixas para guarda de t)°. •'
coadores para chá descaa'r para pratos, copos e copianos de p!á a.co para
sorvetes, caixinhas de pá-tico para sorvetes. colherinhas, pisinh .s gart,n os
de plásticos para 'sorvetes torminhas
de plástico para sorvetes, discos ale
IlleSa. .estolos, estojos pa ra 9C1.:103. em' de material -Nara sorbalagens
vetes, estojos para objetos. ..t,emas de
nylon, esteiras. enteites am.a automó veis. escoadores de pratos. 'lassas andClasse 16 .
tuidos, formas para " doces, `iras Isolantes, filmes virgens, tios -I. , celulose. Para distinguir: Mater:ais para . consfechos 'para bolsas: Facas guarnições.' truções e decorações: Arnainassas. arma.
guarnições para chupetas e mamadeiras Ia, areia, azulejos, batentes nalail- s
guarnições para porta-blocos . quartil . I blocos de cimento, blocos para pavi,
cões para ..liqu.dificadOres e para bate- mentação, calhas cimant a cal, cré
deiras de frutas e legumes. auarnições chapas isolantes, caibros. citailhos, co
de material mastim para ti tensikos e tunas, chapas para cobermias caixas
objetos, guarnições para iaasas garfos. d'água, caixas de descarga para lixo.
galerias para cortinas. !arrua. :moinados edificações prernoldadas esraaue
plásticos, lancheiras. mana cheiras, ma- são de, base astáltico. era .as esgua
las, orinó:s. prendedores de roopas. pu duas, forros. frisos. gesso. aradas. ia.
*adores para móveis. pire ,, oratos pali- 'nelas. estruturas metálicas para construteiros, pás de cosinha. prdaas ;armes ar- ções, lamelas de metal la ak:hos. lambalais, porta-pão.. pulseir para ceio- bris, luvas de , ¡unção. iageotas
gioa, protetores para docaMentos. pu- material isolante contra érha e ca.,xadores de água para list, aornéstco. manilhas, massas para rev-ar anent o, de
porta-copos. porta-na:Mas .nata ao:as. paredes, madeiras para :on,tri-ções. mo
porta-documentos. paras. rebites, todi- salcos. produtos de base -o táltico trionhas, recipientes. suportes. aanu ama para dutos para totrnar impermeabilizar:tas
ladrilhos e ad as i VOR para azule-los, a sargamassas de cimenro e cal buiráupeças, carretéis para tecria,urr e guar- uca. pedregulha. pro lato betuminosos
nições .de tnateria ! p'ásri :e para indús- inipermeabilizantes auLi-Jos ^n, sob nutria textil. colas usa-as ias indústrias. tras formas para revest mentos ;Atros
guardanapos. saielros. tubo', tigelas usos nas construções. per. anas. ,,lacas
tubos para aMpo!as. tubos rara aerin- para pavimentação. peças ornamentais
gas, travessas, tipos de Mater:al °lãs- de cimento. ou gesso para -a-us e pare.
tico, sacolas. saebs. sacailanos . vas:1' , a- des. -papel, para forrar caaas . massas
(nes para acondicionamento vasos' at- parquetes portas. po r ^ões pisos. so
earas, colas a frio e colas ata. incluidaa anti-ruidos para uso nas construções
em outras classes, para ho raitéha para leiras para portas, 'tijolos 'urnas de coo..
aentilaçãomatames, •para marcineiros. part. carolo- creto telhas, tacos, tubos
teiros, para vidros, pasta .adasiva para tanques de cimento. vigas vigamentos
vitros. venezianas
correia, pasta e pedras nara afiar.
esmeril em pedra:. em ,aór disco.
Termo n.° 587.855. de 25-4-1963
em pasta para afiar, moer e desgastar
- Confecções Fabi-Nete Ltda.
rebolos, adesivos para taaos adesivos
5.,`ao Pr a ' a
de calcados
.

SETE

col?tes, capas, chatas, cachecols, fugas, • rotativas, de deslocamento e 41
calçados, chapéus, cintas, combinações. pistão para todos os bus, anates.
corpinhos, calças. calções, camisas, ca- deras e turbinas,injetores para cal.
misetas, camisolas, vielas, ceroulas; cal.. de,ras, válvulas e transportadores au•
ças de senhoras e de crianças, colarinhos, tomáticos de alta e baixa- pressão.
cueiros, casacão, dominós, echarpes. prensas- hidráulicas, martelos mecânicos
traldas, galochas, gravatas, gorros, Ia. e maquinas =adoras. maquinas opera.
quetas. luvas, ligas, lenços, leques, trizes, rotativas ou cortadoras para uai,.
mantos. meias, maillots, mantas, mau.. na; tarro, aço e bronze, maquinas para
drião, malhas, paletós, palas, .penhoar. indústrias de tecidos, teares. urd.deiras,
peugas. puioveres, ponches, . palermas, encanatórias, espoiadeiras torcedeiras,
polainas, pijamas. punhos, robe de meadeiras, rolos e roletas. bruniaorea
chambre. sobretudos. suspensórios. sou.. I paar cereais, maquinas para tabrIcar
tens. tailleurs, toucas e vestidos
papel e maquinas para Fabricar papel e
maquinas de impressão, cirnamos e
Termo n.0 587.856, de 25-4-1953 •
receptacuios
Inc.:list:ia Moageira Multimares Ltda.
São Paulo
Termo n.° 587.861, de 25-4-1963
Jan Strebinger
São
.J
cos.

INDÚSTRIA MOAGEIRA
MULTIMARES LTDA.

ROVEN.

IND. BRASILEIRA
Classe 11
Espátula para ap:icação de massas;
Termo n.° 587.857, de 25-4-1963
Indústria Moageira 1Vlultimares Ltda. massas, para pintura, funileiros e outros
empregos
Sa.."o Pr al )
Nome Comercial

MULTI MARES
I

IND. BRASILEIRA

Classe 41
Peixes, peixes e mariscos em conserva,
em salmoura, em extrato, em calda, em
.
• pasta e em geléias'

Termo n.° 587.852, de 25-4-1963
Corsa'
Comércio de Artigos
Elétricos Ltda,
S:a) Paulo

CORSA
IND. BRASILEIRA

Classe 8 1
Aparelhos de ar refrigerado e condi.
codos, aparelhos fotográficos, acendedores automáticos, aparelhos deterilizadores, alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigoríficos, balanças, barbeadores . elétricos, condicionadores. de
au automáticos de voltagem, exausto.'
res, extintores de incêndio, estufas. to.
aões à lenha, à gás. .elétricos ou
tuerozene, gravadores de som e de lusagens, isqueiros, irradiadores de "rio ou
-ator, lavadoras de pratos e talheres.
Casse 23
lavadoras de roupas, máquinas de laTecidos em peças em geral: Algodão, var roupas, máquinas de secar e passar
cânhamo, linho, juta rami, caroá. pacopaco seda natural e ralon tecidos plás- roupas., microfones, refrigeradores do.
mésticos, comerciais e industriais resisticos e tecidos impermeáveis
tenciaa elétricas, restriadores, relays
Areies), reguladores de voltagem. refriTermo n.° 587.860, de 25-4-1963
geradores a compressão e absorção,
emilio Papai
sorveteiras elétricas, transformadores de
São Prala
voltagem termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos 'doVICENTINA
mésticos, comerciais e industrias
Termo n.° 587.858, de 25-4-1953
Comercial Santalice LimItada
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes rir
máquinas para todos os fins Industriais:
Máquinas de rosquear. serras mectini.
cas rnOtores elétricos. aiternadores Ferramentas e placas para tornos, geradores para correate continua e alternada plainas; máquinas de furar e centrar tornos mecânicos, prensas mecáni•
cai, máquinas =assadeiras. misturado:
masdistribuidoras
e
edconcreto e
Jidrra. máquinas compressoras. .nágui.
nas ada ptadas na construção e cansar
aaço de estradas. mineração, corte de
Termo o.° 587.852, de 25-4-1963
t -deka. movimento de terra. carretos
Bordados Finarte -Ltda.
e outros fins industriais, elevadora máS'ç.o Pauli
quinas desecnpalhaddras. descasca toras.
ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
•FINARTE
IND. BRASILEIRA
ventiladoras moinhos, para cereais,
Ind. Brasileira
maqu.nas secadoras. trituradoras pulClasse 37
verizadoras fresas. politrizes. tranchas.
Classe
36
• tesouras 'mecânicas, matas. máquinas de
Rooraia brancas.' . para cama e ,mesacolchoados para camas, colchas. zo- Para distinguir: Aventais, blusas blu. libro chavetas marteletes ventiladores
estregetea. fronha- guardaa- aões, boinas, botas, babadouros, casa- dexaustores para forjas bombas centrt.

FABI-NETE1

Julho de 1963

Têrmos ns. 587.863 e 587.867, de
25-4-1963
Construções Eletromecant.
CEBRA
cos Brasileiras Ltda.'
i Paulo
Si

ANfeEB:
AUU%Aj
Classe 21 Carros de tração. empilhadores,' carro.
caminhões,
reboques, tratores, troles,
carros com guindastes, carros com dis- .
positivos, elevador de carga. reboque%
automóveis, veículos,m-a metas, triciclos, propulsores para veículos, embarcacões, carretas, carrinhos para trans.
portes, carros pa-a caril e carros de
tração

Classe 7
Pulverizadores para ag ricultura e hora&
cultura e máquinas agrícolas
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altivos de ignição elétrica para motores.
dínamos, dragas, desna ra&itas pare
manteiga, discos, desfibradores de cana
e forragem. máquinas deseinpalhadoraa
máquinas debulhadoras, aescascadoras,
máquinas distribuidoras de concreto e
, ME-CO
barro, espulaaeiras, eixos re direção
- Classe 17
eixo
de transm.ssão, embreagens, enPastas, arquivos, pastas para
araxadores, centrífugos pais todas. en"dossier"
genhos de cana. exprernadaras para
Ind. rasi eira!
manteiga, engrenagens pa..a 'eixos de
Teérino n.0 587.865, de 25-4-1963
LAgi;
manivelas, engrenagens de • paratusos,
Classe 36
Jacobo Bryt
Ind. brasileira ;
sem-fim, engrenagens de distribuição:,
Para distinguir: Artigos de vestuática
Uruguai
engrenagens multiplicadcres. elevadores,
e roupas feitas em geral: •Agasaiiios
Classe 5(5aventais, alpercatas. anáguas. blusaa O timbre da sociedade a ser aplicado hidráulicos, escadas rolante esmeris,
,
botas, botinas, blusões, boinas. bacia em papéis de correspondência e contabi- espulas, máquinas encanatórias. máquidoures, bonés, capacetes, cartolas. ca ra- lidade, nos seus veículos e anúncios nas ensacadoras. elevadora: máquinas
Classe 8
de esculpir, máquinas para estaleiros
Aparelhos elétricos para assar, torrar e puças. casacão coletes, canas, chwes
Tann° n.° 587.879, de 25-1-1963 • sotas, carretéis, máquinas arava:leira',
cachecols. calcados, chapéus, cinta,
grelhar
máquinas de estampar, máquinas de esSerraria Paraguaçu Ltda.
cintas, combinações. corpinhos. cai;a•
ticar, máquinas para escava;ae de terra,
de senhoras e de crianças. caiaões. caiMato Grosso
Termo n.° 587.866; e 25-4-1963
máquinas para extração de Meca filtro,
Comercial Sasichez Ltda, ias, camisas, camisolas. camisetas, cueEditóra
MIAMO
r'
filtros para óleos. foles de todas mácas, ceroulas, colarinhos. aleirais. m as
São Paulo
Ind.. Brasileira
quinas para furar e centrar. ;ornas para
casacos, chinelos, dominós e -hai•res
tratamentos térmicos, macia nas de tatartasim fardas para callitaresc co ebrrcar papel, máquinas paia c fabrico
irais fraldas, galochas. gravatas. gos•
Classe 4
'SAN CHEZ
de fumo, máquinas para tabricar gèlo,
'os, logos de llngerle, laaae fsa, leques:
luvas, ligas, lenços, manais. .taias Madeiras serradas e polpa de madeira máquinas para fabricar tetas de arame. •
Classe 32
guilhotinas, guindastes gamares para
sanas. mantas. mandrião, ai malhas . paAlmanaques, agendas, amadas. boletins peugas, pouches. polainas. pijamas: pu- Tênnos ns. 587.880 à 587.882, de corrente contínua e alternaia gerado!moi-assoa, crônicas, folhetos, jornais, re- nhos perneiras, caia:nonos. regalos,
25-4-1963
res de eletricidade. gazedicadores de
vistas, peças cinematografia*, peças robe de chambre, roupão. sobretudos. CBE
Cia, tárasiieira de Extrusão liquidas combustive.s. guincho.'. guarniteatrais, programas racholõiacos, pro- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
ções. máquinas de impressa ' ', máquinas
São Paulo
gramas de televisão e revistas
insufladoras, juntas universas para consweaters, shorts. sungas. atolas. sou;
dutos de água de motores e máquinas
tiens, slacks, tater, toucas, turbantes
Têrmo n.° 587.858. de 25-4-1963
laminadoras a frio e a quente para aço
ternos, uniformes e vestidos
Jan Strebinger
e outros metais, lançadeiras lubrifica..
São Paulo
Têrmo n.° 587.872, de 25-4-1963
dores centrifugas, máquinas amadoras.
Durga G41a de Mascar Ltda,
maauinas de lavar pratos e rou,las.
•
•
São Paulo
máquinas lixadoras, macacas, manca s
tratores elétricos. mineração meadeisas.
I NDUSTRIA BRASILEIRA martelos mecânicos, moinarss para es.
DLIEGA
IND. BRASIEIRA
Ind.. brasileira l
reais. mcarocas, motores de ~Mista°
Classe 6
Classe 41,
Interna, motores diesel. macei os ama
Classe 11
Para distinguir: Máquinas para indús- biccas, macacos de roscas. d- narafams
Goma de mascar
Eapatula para araicaçao de massa para
trias téxteis em geral: máquinas e suas e hidráulicos, mancais de "metes atolas,
partes integrantes para fins Industriais: magnatas para motores, malas iniação.
Mamo n.0 587.873. de 25-4-1963
pintores, funileiros e outros emprêgos
Parid Haggi 6 Cia. Ltda.
máquinas de pressão; motores e suas mecanismo impulsionador iterene'al.
Têrtno n.° 587.870, de 25-4-1963
partes; acessórios para automóveis: ala- multiplicadores, maquinas unsturadoralt
São Paulo
"ESCORE" Escritório de Comissõaa e
vancas, alternadores, alimentador para de barro e concreto, máquaias para ma.
Representações Liva.
carburador, anéis de pistão, anéis de lhana, máquinas para ma/ Imanto de
PAULISTI
São Paulo
I nd. Brasi eiral
óleo, anéis para facilitar c arranque terra, máquinas para moldam-In oinhaes
dos motores anéis obturadores. anéis de motor politrizes, prenso, aunçõ
ESCOEI;
'f
de sgmento, auto-lubrificadores, anates: plainas de mesa, plainas. amador-is.
tna. Brasileira
Classe 41
aparelhos para rn,stura de ..sxnbustiveis placas para tornos pontes g.printes
Manteiga
Classe 17
de motores a explosào, máquinas amas- •
limadoras, pedais de aiavanca de
sadeiras, máquinas arnassadeiras de con- embreagens, planstárias le parafum
Para distinguir máquinas e Instalações
Têrmo n.° 587.874, de 25-4-1963
creto
e
barrai,
máquinas
de
abrir
chave..
sem-fim e de rodas, poliae máquiras
Para escritórios e desenhos em geral:
Produtos Quimcos Lablanc Ltda.
tas, máquinas afiadoras para ferratnena operatrizes, máquinas para :faria, más
Arquivos pára correcponclêacia. almoSão Paulo
tas de corte, máquinas para arqueação quinas pulverizadoras. máatanas o 'fadas para carimbos e para antas, abride embalagens, máquinas d aatarracar. polir, receptáculos. rolos. Po leies, res
dores de cartas, arquivos, apontadores.
batedeiras, bielas, braços, burrinhos, blo.. saltos. repulsionadores de rolanientos e
, LABLUTC
berços para inata-borrão. botas:lias.
cos de 'motores, bronzInas, DiOCOS, bar-- rolos-rolamentos, aparelhos adutores de
Iria. Brasileira
brochas, canetas para desenhos. cortaras, ombas de ar comprimido., bombas consumo de gasolina, retentores de graa
dores de papel. colchetes. aaainbadores,
de circulação, bombas de combustivel xa. de óleo e de cilindro, adutores stClasse 1
cestos para papéis e correspondência,
para motores, bombas de óleo. bombas lenciosos, máquinas de rusgaras. máI lidrosulfito de sódio
classificadores.( clips. coiadores canetas,
de água e gazolina asara automóveis quinas rotativas para usinar ferro, aço e
compassos, cofres, canetas tinteiros, ca- —
Termo n.° 587.875, de 25-4-1963
bombas: bombas hiaráuhans, bombas bronze, máquinas para rotulai regulanetas esferográficas desenhadores. data- Pinas Comercial e Construtora Ltda. centrifugas, rotativas de deslocamento e dores, serras mecânicas. salgadeiras
dores com minas, descansas para lápis
São Paulo
a pistão, bambas elétricas; bombas- para para manteiga, segmentos de pistões.
e canetas, esquadros. espátulas. furadolíquidos. para pressão hidráulicas e para engrenagens e parafusos sem-fim. silenPINUs
res, fusins, fichários. fitas para máquicompressores, bombas elétricas para ciosos, satélites silen'ciosos. saparadoreft
Ind.
Brasileira
nas de escrever, fichas para arquivos,
pneumáticos. máquinas brunidoras, má- de graxa, óleos e cilindraa máquinas
máquinas para escrever. calcular, e soquinas para bordar Máaulasas betonei- secadoras, máquinas para serra. teares
Classe •16
mar. fitas gomadas, má:rimas para
ras, cruzetas. cilindros, câmbios, cabe- turbinas, torcedeiras. tesouras, rotativas,
' rtigos da classe
. A
grampear. goma arábica . gomadores,
çotes, camisas, caries de embreagem tesouras mecânicas tórnos 'evolver torgrampeadores, grampos e aanahos rara
easter de motor, comutadores, cubos de nos, tipias, tranchas, tirantes transpor_
Termo
n.°
587.876,
de
25-4-1963
escritórios, gls. godets. Instrumentos de
placas, de embreagem, culatra de cilin- tadores automáticos para nua e baixa
Indústria Paulista de
IPAL
escrever e de desenhos. láais. fapiseiras,
Adornos-Ltda.
dros do motor, caixas de lubrificação. pressão, tuchot de válvulas máquinas
'acabadores. tnata-borrão. tvaqu:nas e
São Paulo
carburadores, cabeçotes de cilindro. para tecidos de tapeçarias. máquinas
apetrechos para apontar ¡anis. mapacoroas. canelas, cadeias, cortantes trituradoras, máquinas térmicas máqui.tecas, metros para escrifarios e para
para
entalhar canos, maquiaras de cos- nas de trançar, máquinas urdideiras.
desenhos, papel carbono. perfuradores,
rasileira
Ind,D.9OR
tura, máquinas adaptadas na construção válvulas para motores, válvulas para
pastas para escritórios. cera fechos de
e conservação de estradas, corte de descargas. válvulas de aspiracao. veias,
Ciasse 40.
metal, pastas para escritórios com femadeira e correm máquinas para cortar velas de ignição para mataras. virahrechos de metal. portaainremas. portaquina, ventoinhas, máquinas venlápis, porta-canetas. parta carimbos. Acolchoados para camas e para mó- e moer carne e legumes. máquinas das..
tiladoras
veis,
almofadas,
aparadores,
armários
sificadoras,
máquinas
de
tantrar,
má..
porta-cartas, porta-blocos. moias, prensas, pincéis, prendedores A. papéis. per- balcões para venda, -para móveis e quinas para cortar, máquinas compres..
Classe 7
cevejos, réguas. stencis. separadores berços, biombos, cabides, cadeiras, ca- carneiros hidráulicos, máauinas para Máquinas e utenalios para serem
para arquivos: sinetes. tintas para es- mas, canapés, catres, colchões, colchões fabricar cigarros, máquinas para tirar dos exclusivamente na agricultura e
cortiça, distribuidores de gasolina, dis- horticultura a saber arados abridora'
crever, tiralinha. tintas pa-a carimbos, Ide molas, cómodas, conversadeiras,
~ g rades, acabelo., cã- positivos de arranque, diferencial, dispo- !ricos, contadores' de rotação, caixas
.Lkateis para duplicadores, tintas para iraTimo p.° 587.864 de 25-4-1963
Jacobo Bryt
Uruguai

0AUCHO-GRILL

ESPKTULA MAGICA

pressão, tintas para desenhos, aparalhos - tantas, gabinetes de telefone, guardapara tirar cópias, pastéis de antas para cômoda, guarda-roupa, mesas, mobsalas
escrever e desenhos, maca:h:as de en- de sala de jantar. mobílias de quarto.
poltronas, prateleiras, sofás e
dereçar, máquinas regiatradoras
sofás-cama estotados
Termo n.o 587.871, de 25-4-1963
Confecções Niobel Tex Ltda.
Têrmo n.0 587.877, de 25-4-1963
Lage S.A. Incorporadora e
São. ,Paulo
Construtora S.A.'
NIOBEL
São Paulo

2458
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de sulcos, adubadeiras. *nababos meai. I poro revelação de papéis moltográt'cco.
nicos e ,enapilhadores . combinai:los j calmaras ampliadoras. compresso-r%. máarrancadores ' mecãmeos para agncultU-'., quinas cinematugráficas. instrurnenta‘
ta. batedeiras para cereais. borratas ne calcular, chicotes para ai:amoveis
para adubar. ceitadairas. carpideiras, cronômetros, carrilhões. aparearis ais
matados para altos, charruas para +rara copiar. tutogratsas. aparelhos ca l 'ia :a.
cututura, cultivadores. debulhadora-a, -es aparelhos cinematográticui aparede coarrôle cinematogri cos ria,.destocadores. dasentegradores. esmagade contriae de sons, apa r aaas da
dores para a agricultura. escarnhaado- relias de
•i., res. enchovaderras. tocas para matam:- convinicaçao tramam. discos gravados
: atlas agricolas. teriadeira.s. .gadannos, duas. diafragmas para fotogra ci r. das.
: garras para arado, grades de distais -noa:alma enceradeiras expsemadore.
esquaou dentes. maquinas batedeiras pa.a elétricos, estufas, eslareill:adorea.- imensur
agricultura. máquinas hisetitugas. asa dros de aço. esquadras de ny
de incandlos. aparelhos para
. (pluma vaporizadaras. máquinas de extintoras
espremer trutas e legumes amirelhos
tnuiagir. máquinas ,niveladoras de reata estercóscópios.
escalas, indicadoras ca
• maquinas oer'uratoras para a agricul- maré, eletrõeactros
de quairantes. estura, máquinas de plantar, azoto:bar- pectroscópios. aparelhos
de c-Clamada e
ruas. maquinas regadeiras, máquinas de medida, exaustores, estojos
pira filtros
roçar, de sanear. para . sulfatar, de can torne.ras.. aparelhos eletrônicos em
tosquir. de triturar, de esfarelar terra geral. equipamentos eletrõrucos e rádio.
para irrigação. para matar tornagar a técnicos, fogões, tornos e togareiros eléoutros insetos, para burnfar e puiven- tricos. faróis, ta:oleies lias para ele.
zar 'desintatantes. para adubar, rara triciclade. tios terra. aparrlhas totográ
agitar e ' espalhar palha. para coaitt bicos. ferros elétricos de enganar e pila.
algodão. para colher cereais, maquaao sor; ferros cantais a carvão ferros eléamassadoras para fins agi-molas. ee tricos para sodar. fervedores. lesivas
atinar árvores. para espalhar. para ca. almas reveladas, finas matizas. latos
p.nar. máquinas combinadas para Pe- et óleos para marotas aparelhos de
rnear e cuatirar. de ciesbanar, para (ti- tregilancia modulara. máquinas torrara
snar. má q uinas e moinhos para torra Iscas, filmes agidos, tonógratos fitas
gens, miquinaa toscadoras, oraenaao metricas. instrumentos tisicos, localiza
res nieLanicus..raladores inecenn.os, ro- dores para calmaras foroaráticas gelalo" compre orei para • a agram .. ra. r:eiras. tarrafas tramaras geradores au• sachadetras- semeadearas. segarieiras. tomáticos. geraaoras eztáticos e e:érto
soaadores de terra. frisadores de (d 'o- n coN de alta frraiiial 'ia. que turict(maic
can válvulas para aquecimento por
,tiad, traturrs asincolas válvulas para
ma imas a g molas
dielétrico e indução. ritas magnércas,
aparelhos para gas engarrafam- e apa.
Classe 8
relhos de inversão hellográtos.
Para distinguir: Artigos e aparelhos e/a- metros. ho!ototes para automóveis In
. talcos e elatramicos, em geral: apdreinus terruptores. aso:adores, impressores. a p ae artigos para i nstalaçõeyalétricas e relhos de intercomunicação. imitadores
arc,raulicas: conjuntos de- pzças (sacas de nivels irnans permanentes para ra
óticas formando diversas aparelhos de dias. aparelhos de gás nron gravacio
ótica: instalaçõas elétricas e artigos ele• res de fitas gravadores da d:sras nin•
tacos e eletrõamos _para aetemóvea: monas impressoras.. totografiras
aoare.hos e acessórios de rádios: apa :antes elétricos, instrumantas nanem:ai.
relhos e instrunantos daláticos: instru- cai e didáticos. instrumentos tisicos. I somentos de precisão: instrumentos cien- ladores de corrente insta/mantos de
titicos; acendedores. acendedores e:e. calcular, instruriorrus náuticos aviam
tricos. acumulador es elétricos, apaos, mentos para md.cla e contr.'ke para
aspiradores da pó. aquecedores. arma meCãmeos, intermediário pari fjrn es
loars. alto-talantes. antenas. acumulado- lâmpadas, lunetas liquidiacaricras
res amplificadores. anemômetros, ~pra
larnpeõas. aisrres. lentes. aaaelhor
rónietros. assadeiras elatricas adaptada' luminosos, aparelhos de luz fluam:same
res de microscópios. agulhas para toara limpadoras de para-brisas, noneraas
gratos, aquecedores de acabienre. apa- ourapeis e lana-ruo de mão. :mus traSAicroscáph s. in:
relhos de contrôle e medida aparelhos :eiras tara veia.'
de expurgo de contróle e medida. apare- urinemo. manõmetros. moira:aios mos.
lhos de expurgo utilaado na limpeza e maiores de rádio. microtonas medidodesintecçâo de sentinas, mictórios e res de rimcas, medidores de anarvalos,
outros °cais aparahos de igações para aparelhos para mediçao miras de qualligações para banheiros. .aparelhos
quer graduação. massaricos. normagraar refrigerado. aparehos de ar condi- Las. uiveis ue ferro, nivets c1 . 3gua Para
cionado. aparehos de ata tensão. apare. caidetras. óculos, instrumentos át.eos de
bar automáticos para descarga de água, observação e medida, aparelhos de on
aparehos de aarrne.. aparehos de aque- duiação permanente, objeitva para arncimento central, aparelhos de . aproxi- pliadores. misturado:as para banheiros.
snaçao, aparelhos para arqueaçâo de painais de carros. para-ratos. ;aluga pavolurneá. balanças. bateamras. aatedel- nelas elétricas, panelas de pressão, pis
ras para refrescos. batedeiras para IP tolas de pintura. pick-ups. pilhas sacas
quidos e massas binóculos, bules fletia- alatr.cas. prumos, pantóg rafos. parente' cos. businas, baterias, baterias elétricas. mos. panuarnetros. pirómetro. lastra
barómetros. bússolas, bobinas. .benia- mentos de precisão periscópios prole
mins. balcões frigoríficos. aparelhos tures cinematográficos. pince-nez. aoa
para bordar, aparelhos para banho. d- relhos de refrigeração, refrigeradores
ar quente. chuveiros relatos, coquatsa réguas de aço. radias, refletores, reatoeiras. campanhas eétricas. chaves dl! rea relays. receptores, regadores autoantenas, e fios terra, bobinas para mancos, relógios, relógios de ponto e
tricas, chaves-automáticas, chaves para de viga. redutores.- resis r;acias elétricas
rádio e televisores, chaves de alavancas. registros para água. registros para cachaves de tomadas. ccanutadores, caie. nais e comportas, receptores de sons,
temas elétricas. compassos, danaras tr. reatores para luz fluorescente. reostatos
s çorificas. caixas de descarga , para va- registros para vapor. registros paa bidé.
rais sanitários, aparelhos • para moam paia banheiros, aparelhos bebedouros
paca. cafeteiras autornát.cas, a'Amara' para lavatórios e para pias, secadores
fotoamáficas e cinematográficas, chassis. para cabelos potenciemetroa aorvétei.
condeamadores. -castiçais, conaeratadares
sincronizadores. g estantes Med*
para asapora colimadores..aparaanar eus • siscI tyres, Libes. sereias de alarme. arpaIam para soldar, • aoquetes, abolevos,
rubro, ais_ ,eloa, _ ea baa. . eentiutores

(5eçao rt)

Têrtnos na.

587.883 à 587.885, de
BI-az:leira de Extrusão
Sara Pau"

C.BE — Cis.

' NDOSTRIA 6RASII.E1RA
Classe 6
Para distinguir: Máquinas rara indústrias titxteis CL' cera: josacrunw e suas

1,h:h° dei1963

corrente continua e alternada gerado.
de eletricidade,. gazeihcadores de
liquidas combustivers. guin - bos, guarai.
çaes, máquinas de impressão, máquinas
insufladoras, juntas artiversms para com.
ctutos de .água t.te motores máquinas,
laminadoraa a frio e a queam para aço
e outras matais lançada-iria lubrifica..
dores centrifugas, zná.quinas limadcras,
naqu.nas de lavar pratos e toaram,
mág111.1.3b
.•
fixadoras, macacoa 111i§3:d.:Sq
ratares elétricos. marseraçaa adei-zs,
n artrioa raecanicoa, tacanhoa para cea
reais. mcarocas, um:Cores de combuslão
interna. motores d.esel, maaacos para
brocas, macacos de roscas, da paraissos
• tadráulicos 'mancais de ro aras maus,
magnetos aura motores. naaas igraçãa.
ir.acansrao impulsionador de diferena'al,
mit:paca:irar'rs, cal:quinas aia:tu:adoras
de barro e concreta, traiguinna para knaa
tr-içainas para ama-manto -de
terra. na:malas para xulda.j,cii. pinhaeg
de motor, ao:armes, prensa. punaões.
plainas de mesa, plainas. urIddo.4%
placas para tornos .pontes gi gantes pia
nos. amadoras, pedais de a es anca de
eznarcaaens. planetárias - .1e r.drafusos
scr.) . !xn e de rodas, policia máqui
opa:atares. máquinas para clana, máquama pulverizadoras, maa.anas arra
pear. raaeptaculos, rolos, toletes. rraa
saar.s. re p tasionaaores de rolamentos e
res

partes integrantes paia LAS tilLit1Stri2i5:
máquinas de p.-e.r.sao; matares e suas
partes: acta-sio:os para autoasiaveis: alaalimentador para
vancas, alar
carburador. ané...s de pistão, anéis de
óleo, anéis ?ara arzilitar o arranque 1
dos motarcs.. 'anás obturadores, anéis
de sgmente. moo-luhrilicadores. ariairs.
aparelaas pra ia..a.tura de aubastiveis
de mormes ii eaplazaa. niárannas amassaaeirás. nanaranas amaszadeuaa de concreto e barro. tu.. .qui:ias de abor chave..
tas, :aramaria aais.doras para terramentas da corte, traga:nas para arqueação
de eciaaagras cl.tq" as ae atamacaar,
batera-iras bielas. bia,os. burrinhos. b:oaos de mote, es. bao=inas, blocos, bar.- ro.oz-ro.rmentas, aparel'ans ndutores de
ras, omaas de ar comprimido.. bornaas coruja-no de gamlina. retrai VWS de gaa...
da cacuazaao. bombas de .oasbastival xa, de aleo e de clinaro, ,ecutores
para rnaroresa bonams os ama ' bambas .er.ciozos, fraquians de ranuear, ma..
de agua e gazolina para autanaveis. vi vi:N-1s rotativas para usinar terro. aço e
bombas, bonasas hiaraulicas. 'bombas tronze. máquinas para roariat regula..
centrifugas,: rotativas de deNiecamen:o e eores, serras mesa:nicas, salgadeiras
a pista°, banaas elétricas, bombas para I para manteiga, segmentos de pistões,
liqu:dos. sawa pressas" hidráahcas e para"' engrenagens e parafusos tem tini, silencan pressa, es. banhas e:érricas para cloros, satélites silenc:osos, .'i-paradores
pneumáticas, máquinas brunido:ris. aia- de marta, óleos e clindr ai. máquinas
quinas para borda:. máquinas batonza I secadoras, máquinas para aerra. teares,
ras, cruzetas, cilindros, miara:os, cabe- tarbinas, toreedairas. tesouras, rotaavas,
çotes. camisas, carter de ernbreag:m.1 tesouras mecanicas. tõrnos "r%OiVeT. tora
cariar de motor, comutadores cubos dei nas. tpias. tranchas, tirantes. transPora
pacas. de mi-lb:cagam. culatra da cilia. 1 tadoras automáticos para te e baixa
aros da motor, caraas de .abriticaçãa., pressa°. ambos de vá:vula .s. Máquinas
cilir ara. para tecidos de tapeçarais. máquinas
carburadores. cabNozes
carialas.•• cadeias, curta:1:2s' tr turadoras, maquinem térmicas. mágui..
core
para entalear canos, maqiinas de cos. nas de- trançar., maquinas urdideiras,
tura. máquinas adaptadas na construção válvulas para motores, valviaas para
e conservação de estradas. corte de descarnas, válvulas de aspiração, velas,
maaesa e correos. Máquinas para calmar velas de igniçáo para rnotores, virabre..
e moer carne e legumes. maquinas Ciasquins. ventoinhas. máaainas vem,
siacadoras. máquinas de centrar, mataadoras
quinas para cortar. máquinas compresCiasse 7
soras, carretéis. máquinas cravaaeiras,
carneiros hidráulicos, máquinas para Ma:atinas e utens lios para serem asa.
fabricar cigarros, máquinas para traí dos excluxivamente na agricultura:
aortiça. distribuidores de gasolina. dis- horticultura a saber: aratus. abridora
positivosde arranque, diferencial, dispo- de sulcos, aduhadetras.. ancinhos maca.
sitivos de ignição elétrica para motores, nicas e empilhadores . comblandos
dinatnos. dragas.. drsna . aaetras para arranradores mecânicos
para agriculta.
manteiga, discos. desfibradoies de cana ta, batedeiras para cereais.
boruont
e forragem. máquinas desempalhado:as. para adubar, ceitacleiras, carpideira*
máquinas debulhadoras, deseascadoras. reitados para alfoz, charruas para agra
máquinas distribuidoras de concreto e culutura. cultivadores debulhadores,
barro, espuladeiras, eixos de direção. d estocadores, demente:-adores. enruga.
eixo de tranan.ssão. embreagens, en- cores para a agricultura. escarriticadca
graxadores, centrifugos. para tortas, en. res enchovadeiras tacas
ganhos de cana, expremedeiras para Das agricolas ferradeiras. gadanhe
.manteiga, engrenagens para eixos de arras para arado.
de davam
manivelas, engrenagens de parattisos. ou dentas, máquinasgrades
batedeiras para
sem-fim,' engrenagens de distribuição.1
maquinas insetitugas. mut.
engrenagens multiplicadores. elevadorea.; agricultura.
h.dráulicos, escadas rolantes. esmeris.j 'intima vaporizadoras.. máquinas de
espulas, máquinas encana tórias. máqui.' mungir, máquinas niveladoras de terra.
nas ensacadoras, elevadoras máquinas máquinas peratradoras para a agriculta
de esculpir, máquinas para estaleiros, luta, máquinas de p lantar. motorbar.
máquinas de estampar, máquinas de es- ruas, máquinas regadeiras. máquinas p+6
ticar, máquinas para escava;ác de terra. 'roçar. de semear. ,para sulfatar; de
máquinas para extração de óleo, filtro, tosóir. de triturar. de estaralar terna
filtros para saleta foles de aortas. zoá-, para irrigação, para matar kirmigis
quinas para furar e centrai.' tornai para outros insetos para nua-rifar e pulveria
tratamentos térmico*. strá guMas ) de fa- tar desiotetantes. para adubar. nata
bricar papel, máquinas para o fabrico, agitar • espa)ha n palas, para tolhes'
algodão. para colhera carreara ,mamilaati
de fumo, máquinas para fabe:car
máquinas para fabsicar telas de are,1 airáisaadoros Para tiink oarbitoba,
gailbotivaa, guiridaittes, gerassorea
pata ténis- 'árvore*, 'pari espalhas, ¡ara to.
-

a:a:asa?

rpinai', máquinas sombinadas para Pemear e culturar, de desbanar. para :a, silar, máquinas e moinhos para breagem máquinas toscadoras. ordenadorei HaeCalliCO3. raladores mecânicos. ro•
Iku compressores para a agricultura.
sachadeiras, senacadeiras, segadeleas
.
locadores de terra. to,sadores de grata*, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agricolas
•
Classe 11
•
. Para distinguir: Cutelana, acessórios a
artefatos de metais para veiculas: Ar.
ruelas, catracas. curvas de reforço. em' eanatne.ntos, ferragens para capuz de
automóveis, ferragens para tetos de cabine de caminhões, ievantador par.
vidros de caminhões, automóveis e para
veículos em geral, porcas, peças para
acnOrtecedores de choques. paratusos es
pedais, peças para arras de tensão. ter
: minais, peças para freios, parsfuso
especiasi para regulagem dos freios
peças para mecanismo de partida, botões
, de metal (start) parafusos alongado
para afixar o motor de partida, peçàa
' de metal que protege e envolve o motor de partida, pecas para moias dianteiras e trazeiras, grampos, folhas de
metal que envolve as molas e protege
contra o pó e ferrugem, pinos excêntricos para veiculas .pivô), pinos de
direção, pinos de molas, cabias, peças
para ponta de eixo d.anteiro, retentores de metal, suportes para vidros, aliCates cortantes, abridores de latas, corta-arames, canivetes, ferros para cor.
bar capim, facas, facões, foices, lâminas,
navalhas, tesouras, alicates, alavancas
arruelas, arrebites, correntes chves de
parafusos, chaves de tenda, chave inglesa, dobradiças, chaves. calotas, grades, super-capotas, irmos, en feites d
metal, engates, maçanetas, roscas, estri
bos, fechaduras. malas . para portas
parafusos, porcas, travadeiras. trincos
matrizes, terminais de metal para bar.
sias de tensão, ficando expressamente
excluídas quaisquer artigos que selam
partes integrantes de vetculos e máquinas
.

Termo n.° 587.886, de 25-4.63
Manta S. A. — Balas e Caramelos
São Paulo

'Mulo a.° 587.888, de 25-4-62
Importaçao, Exportaçao e Representa,
ções de Relógios Naná Ltda.
São Paulo
SÃNIC
Indu c...t. ri a Bral 1

Termo h.° 587.893, de 25-4-63
"IVIasa'co" — Arquitetura e Conatruçes
Ltda.
São Paulo

Tèrtno n. 9 587.897, de 25-4-63
Eduardo Thuma
São Paulo

P N "

MOSAICu

•
Classe 25
• Classe 50
Para
distinguir:
Proj:tos, plantas e Propaganda de urna expasraao industrias
Classe 8
croquis para construçes
—
Para distinguir: Relógios, despertadonano n.° 587.898, de 25-4-63
res, cronômetros •
.
Termo n.° 587.894, de 25-4 63
Eduardo Thotné
Refinaria e Exploração de Petróleo
São Paulo
Termo u.° 587.889, de 25-4-63
"União" S. A.
Sete Instalações Modernas Ltda.
Guanabara
São Paulo
/a GRANDE EXPOSICIO NACIONAL

PRORROGAÇÃO

Capuava
!NDÚSTRIA BRASILEIRA

IyousTRIA BRAMEM

Classe .40
Acolchoados para camas e para móveis.' almofaans, aparadores, armários
balcões para venda, para móveis e
berços.- biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas, cômodas, conversadeiras, coxins, divagas, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guardacómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto.
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
Termo n.° 587.890, de 25-4-63
Sete Instalações Modernas Ltda,
São Paulo

'

BTE INSTAÇDES
t•IODZRNAS LTDA.

CONTA PESSOA.
Classe. 33
Expressão de propaganda
Tema° Irt, 587.892, de 25-4-63
"Ifosabo" — Arquitetura e Construçes
Classe 41
Ltda.
São
Paulo
Para distinguir: Balas, bambons, corameios, chocolates e doces
Termo n.° 587.887, de 25-4-63
Fábrica de Copos de Massa Para
Sorvetes e Biscoito Coníexpress Ltda.
São Paulo
.•

MEDITERME0
Indústria Brasileira

e
4544

G6'

..kcP
-

ft" G
.

<

•

;giz:raiareis:á

na

PL X3TICO NAYLON - BORRACHA DO MÉSTICO E I N DUSTRIAI "
Classe 33
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 587.899, de 25-4-63
Votecipa
Comercial de k digas DoClasse 47
mésticos S. A.
Combustíveis, lubrificantes, substâncias •
. São Paulo
e produtos destinados à iluminação e
ao aquecimento: Álcool motor, carvão
a gás, hidrozarboretos, gás metano, bittano e pimparia, gás engarrafado. gás
'liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificanDÚSTRIA RIASILEIRA
tes, óleos destinados à num:nação e ao
aquecimento, petróleos e querosene
Classe t,
Abaixa luzes d elamplão, aualoura,
Termo n.° 587.895, de 25-4:63
acumuladores actinômetros. amocrómeVaidade Ltda.
tros, amortecedores de rádio e freei:aoGan
abara
aia, anemómetros, aparelhos de televisão, aparelhos para iluminação, incluPRORROGAaG
sive os considerados acessai los de' veículos, aparelros para emir' los mediaicos, aparelhos aquecedores e medidores.
aparelhos cromográticos, aparêlhos de
barbear elétricos. aparelhos registrado
res e medidores de distancias. aparelhos para purificar água. aparêlhos de
sinais lampejantes. aparelhos reguladores de gás • aparelhos de gaivanoplastia,
Classes: 12, 13, 35, 36 e 37
aparelhos didáticos, aparêlhos cinemas
Título de estabelecimento
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás. aparelhos para
Termo n.° 587.896, de 71:0} 63
separar café, aparelhos para aquecer
Indústria de Artefatas de Cimento
edifícios, aparelhos para experimentar
Blotex Alto da Moóca Ltda
dínamos, aparelhos para destruir inseSão Paul'
tos, aparelhos náuticos cientificos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadores, aparélros para aquecimento de
(./jua, aparelhos geradores eletroguimicos, aparelhos para recepção, reproduA
ção de som e sônicos aparelhos atrotnáticos eléetricos de passar. aparelhos
para espremer trutas e legumes, aparetwnúsietA BRASMI1c•.
lhos de alta tensão. aparelhos de Pimraça° assatra acidente de operários,
aparelhos afladores 'cl eferramentas,
aparêlhos distribuidores de sabão e de
Classe 16
desincrusaantes para instalações sanitáPara distinguir materiais para constru- rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
ções e decorações: Argila, areia, ba- e instrumentos usados na engenharia.
tentes, balaustres. calhas. cimento, cal. agrimensura geodézia. aparelhos gasetcrê, chapas isolantes. caibras. raixilhos.
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha- ficadores, aparelhos de análises, aparepas paa coberturas. edificações premol. lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri.
dadas, estuaue, estacas, esquadrias, for zadores, aparelhos reguladores e estabiroa gesso, frisos, grades. janelas, lame- lizadores da pressão e do fluxo de gala._ de metal ladrilhos, lambris, luvas de ses e líquidos aparelhos para salvafunção. laje. !Muitas, madeiras para mento' e para sinalização. aparêlroe
construções material contra fria e calor, para escafandristas, aparelhos para limmosaicos, produtos de base asfáltico. par vidros, aparelhos .para combatei
produtos para tornar impemieabilizantes formigas e cetras pragas. aparélhos auas argamassas de cimento e cal hidráu- tomáticos acionados pela introdução de
lica. pedregulho, placas para pavimen. molas, aparelhos para picar, cortar ao
tação. peças ornamentais -ie cimento ou reduzir comestivels. aparelhos espargi- •
gesso para tetos e paredes, parquetes dores, aparalhos e instrumentos de cálportas, portões, pisos papel para forrar culo, aparelhos, para, observações sismicasas, soleiras para portas, atolas. tubos cas, aparelhos tesmoatatos, aparalhaa
de concreto, telhas, tacos, alhos de ven- Para natação, - aritonômetros, aspiradores de pó aerômetros. .acendedores elétilação, vigamentos: veneziaans e
mia" alto-falantes;. iacalificadores *14vitróe . •
r•

Teimo n.° 587.891, de 25-4-63
Casas Pirani S. A. Comércio e
Importação
São Paulo

Classe 41

Julho de 1963 2459

ra

Nome. comercial

1 Pare dtstinguti: Do-es em geral, bis-i
I *aos,' bolados' • frutas cristalisaidaa
•

z

DI, RIO OFICIAL (Seção, El)

Seida- feira 12

IN

BLOTEC ALTOT
D
MOOCA LTD

_

VOTECIPA

2460 Sexta-feira 12

DI RIO OFICIAL (Seção III)

tricas. amassadeiras. antenas, batedeh
Temo 2.* 587.901, de 25-1-63
elétricos. ,ait.essadeirm Associação Natonal de Clubes de
Invearánent A
ail:enas outedeiras, balaNs comum
Guanabara
• elétrica. larárnetrua bateria.) de acuam.
laltres. 1) .x:óculos. ban l as h tinas. xx.
• binas de s dução, x ea;--¥ra fins cura
• tvos, nc. Les de ra-lpairnat elétrica
"Associação Brasileira
botznaa et lidoras bus i aas 1 Casotas. b,s
toa caixas de de Clubes de Investimento
• talas . 'etricas, bule..., c
iísaTia . aS
It't !fi cm. e kg
gráficas. catpaInhas elétriraJ. chassis de
Nome civil
. rádios, chaves elétricas, anematégratos
Térzno n.° 587.902, de 25-4-63
cronogrates. cronômetros. combustores
de gás, cidometros. cristais de rádio - Associação Nccional de Clubes de
lnvernneatis
condensado-es, cortadeiras o , lia totogra.
Guanabara
•
•fias, chaves de alavancas "naves auto.
mancas. capecitores de blosí telt). ca:Pa).•-.c.rores eletrolincos. calibrara. tis-os
Associação Nacional
;.para teletoncs. discos gravacos.
despertadores, enceradeiras et. , tricas en- de Clubes de Investimento
. ganho de assar carne. esp.: ...os óticos
.; esticadores de luvas, espelhos de p ás.
No:ne civil
ticos para eletricidade. es.eril.zadores.
.xtintores de incêndio. ferros e étricos de
Termo n.° 587.903, de 75-4-63
soldar, Filtros e aparelhos h trames. til.
;..tros para óleo. filmes t aos. togões. Companhia Persr.m •Jucana Ia Papéis e
Ares Gráf'cas
e., fogareiros. tusiveis. taióis acesséi.
Peraranbuco •
rios de veiculos para sinahn -. ão e para
Purninaçáo em geral. filiai, : revelados
• • f5rmas 'n'tritas, fervedores rrigoriticO.s. , Gusa Informativo da Industria
....foteenctriás, t.us elétricos. limos de In.
teric; rencia , totaigratos. gara..ias técnicas. 40 Comércio e Profissional N
geladeiras. globos para la'at:,"as. globo!
•
Classe 32
para lanternas. ghbos terreatres para
Uma pub:iceZo irntressa
„. .ensino, gravadores. holofote.? •ncuhaàoTermo n.' 587.904, de 25-4-63
res indicadores de vácuo. u.strumentos
Murillo Parco
, de alarme. interrupto.ea. .invadas naPaulo
.; candescentes, lâmpada: . cari: . at. lentes.
liquiditicadores maçari ,-s nem soldar.
caldear e cortar, má:Ni:ris de taze:
caie. mostradores para ral . c. cno.atina
de café transformaz'ores. toetale:ras. Cri.
pés para Fotografias, válvulas para ráIndústria Brasileiri
dios válvulas de descarga, t álvulas de
•reduçào. vacuômetros, we'st elétricas.
•
válvulas de vácuo e ve..illadores
Classe 43
Terra° n.° 587.900. de 25-4-63
Aguas gasosas, naturas ou artigciais;
- Roncas' — Auto ncnita Limitada caldo de cana, caldos de frutas guaaaGuanabara
. ná; refrescos,. refrigerantes; soda;
xaropes para refrescos
,".an.p g licadores

).)

g

Termo ei.• 587.907, dg 25-4-63
rz.tao:e Lasivaom
Riso oe laneiro

.4.4ho de .1963i

,TeAno sl.° 587.911, de 25-

Diacoltos Ayznore Lzattedes
Rio de 'Janeiro
Pi lei

• PRORROGAÇÃO

Classe 41
Biscoitos e bolachas
Térmo n. • 587.903. de 25-4-63
Bisco.tos Aymore Latitaáa

PRORROGAÇÃO
Cl-m,e 41

Blscoi:os e bolachas
Térmo n.• 537.912, de 25-4-63 f
Idisco.tos .iyinore L.tnit.‘'e

Rio de Janeiro

Rio de- Janeiro

PRORROGAÇÃO

Casse 41
Biscoitos e bolachas
PRORROGAÇÃO

Tê ' no a.' 5371913, de 25-4-63
Biscoitos Aymccé L tratada
Rio
janeiro

Casse 41
Biscoitos e bolachas
Te_rao n. • 587.909, e 25-1-63
Idisco.tos Almoré Lauf. aa
Rio de Janeiro

n. • 587.935, de 25-4-63
' Biscoitos As tnoré L alteada
Rio de Janeiro

--"Tèrmo

PRORROGAÇÃO
•
Classe 41
Eliscoizos e bolachas
.1121)

Termo e.° 587.914, de :15-1-63
Biscoitos Avotoré Lmitada
Rio de laneirr

Indústria Brasileira
PRORROGAÇÃO

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas Partes
Integrantes: Aros para bicicletas. automóveis. auto-caminhões, aviam amor.

Classe 41

»tecedores. alavanras de ca.:3161o, barco,

.breques. braços ara veiemos, bicicletas. carrinhos de. mo e carretas, raminhonetes. carros ambulantes, caminhões.
: carros, tratores carros-berços, carrostanques. carros-Irrigadores carros, carroças. carrocerias. chassis. chaas circulares para veicules. cubes de ve.s_loc,
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veicules, ¡-eção. dealigadeiras. estribos, escadas rotant.m. elevadores pani passageiros • para carga
engates vara :..artos. eixos :te di.e.át.
freios, fronteiras para veiculo% gwdzs.
locomotivas lanchas. motociclos moias,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ónibus. para.choaues.
para-lamas, para-brisas, pedais. pontões.
rodas para bicicletas. Mios 'Para bicicletas, reboques, radiadores' para veiculo:.
rodas para ,velcu ips..sOns; trlac.les. tirantes_ para yeiculos„vagões. velocipe-i
* des. Yarrzla ctf. CPMr91é. C.1 0. al090d6r
vamo dei
ficelerador. tOleisr
s i ntrroor ~1'0, Pme,,.çaft°,
.',;.;3

&,•1'; •

;31v;

• PRORROGAÇÃO

Classe 41
Biscoitos e bolachas

Biscoitos e bolacnas
Térmo n.° 587.910, de 25-4-63
Bistottus Ayrnoré L.nitad3
Rio de Janeiro

PROItliouAçÂo

Classe 41
Biscoitos e bolachas
Termo a.' 587.915, de 25-1-6,§ • ,

Termo n. • 587.936. de 25-4-63
Biscoitos i" • •
catada
ji.
••n•aitas,

Biscoitos Ayraore I.a.uuada
Rio de janeiro

PROn'a
•-•00AÇA0
Classe 41
Blsoiioos bolazhat
*
;

Classe 91 ",
1313c91Foi
)

PROIIROZIA-('ÃO
1313C0it(34 1 e bolachas
-

Sexta-feira 12

Termo. n.° 587.916, de 25-4-63
Biscoitos ymore
Rio de Janeiro
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Termo
- n.° 587.921, de 25-4-63
Biscoitos Aytnoré Éamitaaa
Rio de janeiro

Termo n.° 587.926, de 25-4-63
Comércio Indústri Revestiam:Á-a
Pinturas Plásticas Ltda. — Cirpp
Guanabara

•

COmf:t.Cio Indústria Revestimentos
•
5 Pinturas Plásticas
Ltda.: CIRPE5
e
Nome comercial
Teimo n.• 587.927, de 25-4-63
Comércio Indústria Revestimentos e
Pinturas Plásticas Ltda. — Cirpp •
Guanabara

PRORROGAÇÃO

•
Classe 41
Biscoitos e bolachas
Termo n•° 5871917, de 25-463
Biscoitos A ymoré E. mita da
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

Classe 41
Biscoitos e bolachas

rermo n.° 587.918. de 25-4-63
Biscoitos Aycnoré L ra4taau
Rio de Janeiro

Ten:no n.° 587.923, de 25-4-63
Química Farmacêutica Mauricio yillela
S. A.
Guanabara
'
PRORROGACh

Classe 2
Produto veterinário destinado ao tratamento da a ftose
Tênias n.° 587.924, de 25-4-63
Indústria Farmacêutica Ortros Ltda.
Guanabara

termo n.° 587.919, de 25-4-63
Biscoitos Aycnoré Lanhada
Rio de Janeiro

PROfiffeGAÇÂO
/ LETRAS BRANCAS
BRE FUNDO PR

DESENHO EM PRETO
PRORROGACÃO
Classe 41
Biscoitos e bolachas
frermo n.° 587.920, Je 25.4-63
Biscoitos Ayrnoré
Rio de lalairo

Cla'sse 3
Especialidade farmacêutica irdicada no
tratamento das tráqueos-btonquites e
suas manifestações sob a forma de
gotas
•

Termo n.9 587.925, (de 25-4-63
Durateit S. A. Indústria e Comércio
Sào Paulo
PflORROGACÃO

li RORROGAÇ A' O

Classe 41

aklaatétea • bolachas

Termos ns. 587.928 a 587.930. de
25-4-63
Eletrônica Industrial S. A.

Classe 2
Produto veterinário destinado ao tratamento da aftose

IFTOCILIN

PRORROLIAÇÃO
Classe 41
Biscoitos e bolachas

Indústria Br-asileirei

Termo n.° 587.922, de 25-4-63
Química Farmaceutica Mauricio Villela
Classe 1
S. A.
Substancias e preparações químicas usaGuanabara
das nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas. Substância . e preparações químicas anti-corrosivas e
PRORROGACM
anti-oxidantes

nOtISIN
• PRORROGAÇÃO
Classe 41
Biscoitos e bolacnas

ic I

si'• a .1
Classe lb '
Chapas, rolhas e pranchas de fibras
prensadas de polpa. ,de polpa e fibras
prensadas. , isoladores termo. acústicos.
para comer/Ara° de.'édrades, tetos, soa-

Classe 6
Aquecedores de água de alimentação
r .1 ar.. máquinas de cortar-frios, bombas de ar para pneumáticos, bombas
para gazolina, de incéndic e elatricas,
betoneiras, brocas elétricas burrinbos e
instrwuores de ar. buchas quando par.
te de máquinas, caldeiras a vapor. carburadores, carimbo de tôrtio, carneiros
conhidráulicos, cavadeifas p .1 .m
traiaores de Cirno p .1.in . chumaceiras
ou mancais de ant a-fricção, coletores
de dínamos e motores, compressores,
condensadores, eixos quando parte de
máquinas, êmbolos quando parte de
máquinas, engenho de serra, engenho
de cana, engrenagens quando parte de
máquinas, freios quando parte de má.
quina, guinchos de fricção, guinchos
para caçambas de arresto, guinchos de
transorte aéreo, geradores a gazolina,
guindastes, limadores de cano .1.m.,
máquinas de irnrimipr, lubrificadorer
quando arte de maquinas a vapor;
máquinas de lavar roupa, máquinas de
costura, máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de -latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e
máquinas tésteis, máquinas de tirai
coreaça, máquinas de limpar e afiar facas, molas para máquinas, máquinas
frigorificas, máquinas de rotular, martelos a vapor, moinhos e mós não
agricolas, motores de combustão interna, elétricos e a gás, motores para bi.
ciciAlas e motocicletas; pentes quandr
parte de máquinas, penteadores de teares, rolos para estradas, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita,
tônsos mecânicos teimeis de revólver
tOrnos automáticos, tórnos verticais
turbinas, tubulações para caldeiras:
vela* de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando parte de
máquinas
, Classe 11
Para distinguir: Panamenses manuaii,

de metal comum, da toddetria e cornér.
Cio da requerente, a saber: rarraahan
e machos para fazer rosca. braçadeiras.
artigos de metal para [anelas portas
escadas e cortinados, ailadores, aldra.
,vas. alavancas, alicates, d..itnot‘was.
ancinhos, anéis pa-u chaves, chav...Iro..
tachas, argolas. armações de toldos.
aros, rebites, ameias, atiçadores a zei:eiras, lâminas e navalhas de barbear
brocas, buris, bainhas, baldes, bacias
ba'naázios, bicos, ilhóses e oontas de
ata: adores para sapu'ors. bianagas, porCh5, borboletas. laaões. oaxad.res. "braças para cabides e prateleiras canivetes, clumfradores, cortaaores, cravaisores, cunhos, cabides, cabos. aaçaroim,
cadeados, caldeirões, canos e tubos
cantoneiras, alças, pegadores. puxadores
ilntas para caixotes, coadores, colheres, cotovelos, cunhas cuspideiras. des.
cacadores. debruns, dedais, enxós escariadores, elos, enxadas, escumadeiras.
espátulas, esticadores, expremedores.
lacas. facões, ferranientas cortantes.
perfurantes. desbastantes e alisantes.
toices, furadores. fechaduras, ferroihos,
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados. funis, ganchos, graminhos, abridores de latas jarras. logos de chaves
de parafusos. lâminas e tôlhas de serra.
limas, lampiões, latas para comestiveis
e para lixo, charneiras e doaradiças
machadinhas, martelo, pequenas moias
terragess para peças de mobiliária.
cinzéis, escarnadores. punhais pás. per
nelas, parafusos. pinos e contra pinos,
rasteio', rodlnhas. roletas. sacarroihaa
serrotes. ferragens para malas, tenazes e
tesouras
•
Classe 8
Abaixa luzes d elampião, aba loura,
acumuladores, actinõmetros, amperônietros, amortecedores rádio e freguesaaia, anemômetros, aparelhas de televisão, aparêlhos para numa:L. 4o, incitaSive os considerados acessórios de vaiculos, aparelros para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores.
aparêlhos cromográficos. aoarelhos de
barbear elétricos, aparelhos registrado.
res e medidores de distâncias. aparelhos. para purificar água, aparalhos ds
sinais lampa (antes, aparelhos regulada.
res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
aparélhos didáticos, aparelhos cinemar
tográficos, aparelhos automáticos para'
acender e regular gás. aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios, aparêlhos para experimentar
dinamos, aparelhos para destruir Insetos. aparêlhos náuticos cientiticos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadares, aparêlros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquimicos, aparelhos para recepção, reprodução de som e Fônicos aparélhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para* espremer frutas e legumes, aparelhos de alta . tensão, aparêihos de proteção contra acidente- de operários,
aparelhos afiadores d eferramentas,
aparélhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitarias, aparelhos esterllizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia,
a...para-a-ara geoclézia, aparelhos gaseia
ficectores, aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparèlhos pasteuri.
zadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos aparelhos para salvavento e para sinalização, ar arêlros
para etcafandristas, aparelhos ç ,ira limpar vidros, aparelhos • para cembatet
formigas e outras pragas,. aparthos automáticos acionados pela introduCto 'de
moias, aparelhos. para cotim. os

jerragsaamsalatia e museu animos mime cottaativsli, aparam espargi*
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Ammuseemmw

flores aparelhas e Instrumentoe de esgIrtnac 12.9 587..933, 4e 25463
(Prorrogação)
tai% aparelhos para ob.servaa sea ismr
eas, aparélhos tesmostatos, aparalhos I ndtistria. de Tintas Lo . Na:in Ltda.
Rio Grande do Sul
para nataçao. aritonómetios, aspiradores de pó aerómetros, acendedoiaa
tricos, alto-talantes, amlificadorts elearicos. amassadeiras, antenas, batedei/amplificadores elétricos, a.nassadeiras,
aracnis. batezleiras. balanaa a ocaaa e
: tlétrica. tarannetros. baterias te acun:a.
}adores, hinácu'.0.1,. bitolas. t.Aatitus. "—
binas aa aiduçáo. se a.ara tios cura.
eattraas,
t . vos, t a tões de c ...a. • tt
'INDÚSTRIA
laainaaa medidoras. au
•
os caixas le
teria eiertieas.
a -a a aa
Cla:sa. 1 •
ra C toa)3, C&fl3Xd
Tintas, eraaaa_ai e vernizes
gráficas. calpainhas elétriaas .hasus da
• radios. chaves e:atacas, cr.a aaaajgrales.
Termo n.° 537.91, de 25-4-63
crunôgratos. cronometres. cambestores
(Prorro:Jação)
• cie gas, cidõmetros. cristais de raio,
Socirte
candeasadores. co:tadeiras ravat anima14:naço
l:as. chaves de. alavancas. •:haves amo-

Temo

PRORROGAOY

ciáticas. capazitores de olu

•CarJ-

!RORROCAÇÃO

citures eietroliticos, calibradares

para te/elorics, discos „iracaaus.
despertadores enceradeiras e:eulcas engenho da assar carne. eel..us ótiziux.
esticadores de luvas, espell.os de p ás- .
il.zadores,
ticos para eletrandade,
Ca:ze, 43
actintores de incêndio, ferros e i etr.ces de
p- man .
soldar. filtros e aparelhos librawes, til- o-os os pro-t...oz
de roilete
boartes e
tros para óleo, filmes tai idu. s, to jeles,
fogareiros, tusivels, ti:6S cç cio acessóTêrmo n.° 537•Ç35. de 25-4-63
rios de veiculos para sinall , .c.so e para DadaS
Intlustr;n1 y
ockclad
i !Lninaçic em ru1, fihu.a re‘ela..es.
Financaara
feacias elétricas, fia vedores ;vigera:cos.
Arcznt.na
fetixnet r es, i.r e:etricos -izios de ia,.
terterencia ;:ruigratos. gaw tas télnicas,
geladeiras. globos ;iam lánigo,as, globos
!PRORROGAÇÃ-0
para lanternas, globos r.e.,,•:.ircs para
ensino, gravadores, hoiut :azubadores. inaicadores da vácuo instrumentos
de a:arme, interruptores, li..rpa:.'as in-

r$-CUSLrtiÈíiTir

candescentes. lâmpadas carnans. lente.,
liquidificado:as, maçaricos rara sulaar,
ca!d?ar e cortar, rnagurns de fazer
cala. mo:arado:as para rádio intanhas
d.. cate. transformaaoras, tost . ,:ras. ti• pes para fotografias. vá'vules para rá.
dios válvulas de descarga válvulas de

tedueo, vaciiõmetros,

ANDREZO
r Ind. Brasileira
Clasae .38
g . 1a rdan Ppos de papel
afilutinadcl.s. Atuns (em tranco). álbuns
pra retratos e autagralos; baleas (et
teto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos.
blocos para anotações. botinas brocouras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarres, calcos de tipografia Ge
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão. cadernetas, cader-

Aros para

nos caixas de cartão. caixxs para pa-

pelaria, cartaaas de visitas, cartões comerciais, cartões indicas. contata cartolina. cadernos de papel inelimettacio
e em branco para &seni s °, cadernos

escolares, cartões eia branco. cartuchos
de cartolina, chapas planegrá`leas, cademos de !Jrnbranças, carretéis de papelão; envelopes. envOlucros para cnarutos de papel. encadernação de papel
ou papelão. ettiquetas; hálhas tociices.
tolhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papellnos. papéis de estanho e de alumiai°.
papéis sem impressão. papéis em brAnco
para impressão, papéis tantasia. menos
para 'torrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão. papel encarneis.
papel tagiénico. papel imperai:aval
para copiar, papel para desenhos. papel para eruarulho impermeabilizado.
papel para encadernar, papel para escrever, papei para imprimir. papei parafina para ebbrulhos. papel CCIOTCCe
papel celulose, papel de linho, papei
absorvente, papel para embrulhar 'Jactas de papel, rótulos de papel. rolo.

vem., eMricas.

-

I

PROOGAÇZU

Cfrare 42

Viaaas
Tê :ao n.° 537.936, de 25-4-63
Fernando Carvalho Gemes
S:0 Pal.11.0

11 E IV 13
=ncrustria Brasileira
I 'Á N

ESPACIAL LTDA

Classe 32
Classe 42
Aguardente. aniz, aperitivos, bagaceira. Almanaques, anuários, álbuns Impresbatidas, brandy, bmer, cachaça. cerve- sos, cartazes, catálogos. tornais nade
jas. cidra, conhaque, extrato de malte na:s e estrangeiros. publicações impv-sfermentado, fernet. genebra. gangibirra sns, revistas. Propaganda em radio
g.n. ginger, kirsch, kumm ., 1 licores. • televids. jornais. prc:grainas radiufi 'til
marasquinhos. nectar, pipe:mint. pon- cos. peças tratra:s e cinematografias
ches, rum. SUCO de frutas com álcool,
e revistas impressas
vinhos. vodlza e wh:sky

Termo n.° 587.932,

25-4 -63

¡Prorrogação)

Armazem 'Rio G:andelse Ltda."
Rio Grande do Sul

;PRORROGAÇA

Larmazerg
• DEGBANDES
Catem t4/. 12. 49.
nilki

587.941, de 25-4-63
CKuitecçõzs Agamur Ltda.

25-4-63

Urino a.'

Andrezo Ltda.

Sio Paulo

o.Pauo

válvulas de vácuo e ve..thatiores
Têrmo n. 0 537.931, de 25-4-63
(Prorroacçaia)
S. A. Friacrif.co Aaglo
Saci

lu* 587.938, da

Gálica

o

Julho, de 1963

•

Classe 36

Artigos de vcstuanos, roupas faltai,'
semi-confeccionadas ou sob medida,
para homeas, ' senhoras e crianças, .41
saber: Agasalhos tatos de peles natua
rais ou artiticiais. anáguas, aventais
batas, babaaores. b:usas. blusões, "bote
nas. bonés, boleros. aurninações, casas
cões, capotes, calças, calça-saias, ch.ne,
los, cintos. cintas, camisas. camisetas
ca.,çeas. carto:as. coletes, corpinhos, cea
rou:as. cuecas. colarinhos, cueiros. chaa
paus: dolmans; echarpes, estolas; fardai:alentos: gorros. galochas, gravata
guaraa•ma impermraveis: jaquetas: teta
çcs. leques, lançaria, ligas, libres.
cnantas. meias: palas. palatos,
.pantufas, paanias. paignoirs. punho
aa--as e peitilhos para camisas. pelar
nes. polainas, ponahas, puilovers: cara
monos. quep:s: regalos. roce de chama
faie. roupas de brim para o trabalha,
roupas leiras para crianças, roupões da
banho: salas, sapatos, sanclaaas, sola
deos, shorts. sungas, slacks, suetereth'

suspensor.os, sout;ens. sobretudos;
les. ternos, toucas. tailleurs, turbantes
uratannes, onda:m:3 para ampregaaasa
vestalos: xales
.t'érino n.° 537.9a2, de 25-4-1963
Mariangcl Divulgadora Cultural Ltda.

Sao Paulo

nariorat
Caaize 32
Livros tropreszaa. ja.nals, revistas é
álans impressos
farm° n.° 587.943, de 25-4-1963
Indústria de Cf. ,.tveis Tatin Ltda,
Saa Paulo

-

TATIN

rie papel transparente. sacos de priori.
a Ind. brasileira
serpentinas; tubos postais de cartão.
Classe 40
tubetes de papel
Acolchoados para camas e para mó..
VCiS, almofadas, aparadores, armários,
Térrno na' 537.939, de '25-4-63
balcões para venda, para móveis •
Pedro 0.iwaldo 13;etter
berços,
biombos, cabides, cadeiras, caSão Paulo

;RAUPORTES

iTAYIRECtãE
Case 33
Titulo de estabelecimento
Térmo n.° 587.9a0, de 25 - 4 - 63
Metalúrgica Jamari Ltda.

São Paulo

mas. canapes, catres, colchões, colchões
ae molas cômodas, conversadeiras, coa
aias, dvns, enxegões, escabelos, astantas, gabinetes de telefone, guarda.
conioda, guarda-roupa, mesas,
de sala. de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
)
sofás-cama estofados

—a
Ulmo n.° 587.944, de 25-4-1963
Ga Pereira Dilata
São Paul"

ODSAC
nd. brassileira
Classe 50

Termo n.' 587.937, de 25 - 4 - 63
Comércio e Indústr.a - Moraes Ltda.

Impressos

São Paulo

Tarmo ra a 537.945. de 25-4-1963
Manufatura de Utenciaos de Ah:mulita
Nend Ltda.

CASA MORAES
:Ind. Brasileira

Saca Pauli)

L
Ind. Brasileira
rara

Classe 23
Pira distinguir: Tecidos eia reral, te..
ridos para confecções em ae-al para
tapeçarias e para artigos da cama •
lusa: Algodão, alpaca, acalanto ce
dr IS em peç as, luta. feriai Pana. nsdon.
um . carafa casimiras. faze-atai, e tecidos

AGAIR1R

Classe s

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tbda esaEaka

15/1Aq1J1nns e suas partes integrantes para cutelaria fel geral e Oti , 108 artigos de
fins industriais, motores e suas partes; metal, a saber: alicates. a,aaancas,
alavancas, alternadores, aridez, bm. mações para óculos. arrodas. argolai,
paco-paco, perealina, ratai rayon seda •bae centrifugas, brotos. brocas
aldravas., Armações de men, abridora*
natural. tacteada plásticos. t.o ridos impe". eas, caixas de graxa. para eixos. cria. de latas, arame liso ou tarpudo assa.
j ratts110, *st dos de gfrom._eemsek,
$M% ~ria. mustoreak Irem ar delias, açucareiros: broca, Naaarans, bain'
radasa t_madeak, t,ossalk traidsa, .bst
_Lebsts
_À

' casdera, bules: cadinhos, %alçados,
tlçass, colhera para pedreiros, correntes. cabides. chaves, cremares. chaves
de paratusas, conexões para encana..
Incuto. colunas caixas da ramal para
portões, canos de metal, cissiaes de tenda, chave inglesa. cabe, •,, canecas,
copos, cacheputs. centros d. mesa, aoquetelemas. caixas para 'acondimoria.
mento de a: mantos. calara:isca caçarola., chaleiras, caleteiraa, aouchas, coa._
dores, d:stintivos, dobradaas; enxadas.
enxadões. esteras. engatas. -..auichas enfeites para arreias, as:ilhoa este as
para arreros, ezpumadairas, tormões,
foices, terso para cortar .apta, ferro:
lhos taras, tacões. fechaduras. tetro comum a carvão. truterras, luras. fôrmas
para doces, tre.os para estiadas de
feno. trica:leoas: ganchos, ?ninas, garfos, gancnos para quadros. ar azos para
carruagens: insignins. landa, laminas.
coieiros. latas de lixo. 3tras. machadinhas. molas para portas. moias p ira
vsnezianas, ma:talos. -ar-a-Nona matri.
tes, navalhas: puas, pás. 'açama P arai LUIS plebes. parta-celó, r..o•• n iias Portapac. porta-lá:as pal.teir
eaaelas: roldanas. ralos para pias. regadores, serviços de cha e :a l ai serras. serrotes. suchas. sacarro:has, tesouras, taIherrs, talhada-iras torquezea, tenazes,
travade:ras, telas de arame. torneiras,
- trincos, tubos para encanai:rei ros. trilhos
pa, aportas de correr, raças tavessas,
tutibulos: vasos vasilhames, verrumas
Térrna n.° f."37.943, de 25-4-1953
Tecidos Cr.za rancia Ltda
São Prado

FLEX-.TEX
Ind. tsrasi leira
arace 40
fico:aficadas para camas e para móVels, alaro:ada-s, aparzecres, arraálios,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabidea, cadeiras, camas, car.apes, catre:, cal:h:tem colchões
de molas, codas, conversada:iras...coxins, d:vâns, caaersaões, escabelos, estantas, gabinetes de telafone, guarda
cómocla, guarda-se:asa. mesas, mobilias
de sala de jantar. mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras. sofás e

sofás-cama erta:cdos

Térmo n.° 587.917, de 25-4-1963
Instila:ala e Camar:lo (:2 noupas Dois
Hermia:na Ltda,
SZ.s o Pau:o -

DOIS flE RNIOS

7

Ind. Brasileira\
Classe 36

Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
abes. 'adulas. botas, babadouros, casacos, coletes. capas, chales, c.a:h:coas
calçadas, chapéus. cintas, combinações,
corpinhos. calças, calções, caraims, ca.
misetas. camisolas. nulas, ceroulas, cal.
ças de sen:uras e de crianças, colarinhos,
cueiros, aasai •ão, dominAs, rcharpes
fraldas, galochas, gravatas, gorros. jaquetaa, luvas, ligas, lenços, leques.
mantós meias, maillots, mantas, man.
drião. malhas. paletós, palas, pe.nhoar.
perigas, puloveres, ponches, ptlarinas,
polainas, pijamas, punhos. rcbe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
Lens, ta:Neuss. toucas e vestidos
Termo n.° 537.943, de 25-4-1963
tístema Com:co e Administração Ltda.
S3o Paulo
•
SIãrrEn

gind. orasileirj
-Classe 50

Ingumi
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Termo n.° 587.949, de 25-4-1963
Bor-Ma Impo:taça) e Comercio Ltda.
São Pau:o

I

Termo n.° 587.953. de 25-4-1953
Bar

e lamches ralecna de Ou-o
São Paulo
EE.

n.° 537.95J, de 25-4-1963
Fe:má Ltda.
São Pau:o
"

Termo n." 58/.9a4, de 25,4-1963
liar e Lanches Alagar L4tda,
Sao Paulo

ANGU

INDUSTRIA DE
• OVEIS E S-1 ' OPIIDOS •
•
•
rUREMA
Classe 40
•

Titulo

Ind. BrasileirA

•

,

-Classes 41
Lanches de mo.tac.e.a, presunto, queijo,
salame, sal-sia:ias,
.churrascoa e
cz;e era liquido

=Mu,

Termo n.° 537.931, de 25-4-1963

p; •,..13 .-,12;cu:z.; e Artaártos de
Dna:acha Ltda. ..
Sd.a auLo

PAR
I nd. Brasil eira

Termo n." 587.9.:US, C.a 25-4-49b3
Grassi Administradora S.A.
Sao Paula

MOTONAVAI,
Ind. Brasileira
'1.---sae 6
C.
1VIoto.as ma:almas •

Cesse 39
Para d:stingair: A:te.catoa cie .borracha,
Lor.a.r.m. ::::::raos C: borracha para
ve:cu:os, artz:atos cio borracha não inCuidas lel outras cosars: Arruelas. argoos, amoateccdarcs, assentos para ca- .
aziras. borrachas para aros. batentes de
cole, bacaas de aso:S.ta:a-ler buchas,
buchas para jurnalo, batente de porta,
bateate te chassis. bicos pura mamada.braçaisiras. bramira bases para tela:oram. borrachas pra-a caoria'ros incluse:a:a borracha para amortecedores,
bainhas da borracha para taaeas cochina
de motor, c:ma:as de ar, carapetas, corc:õss rnassiacs de borracha, cabos para
fern mentes. chuveiros, calços de borracha, chaaas e cezaros de mesa, cordas de barra:ha. cepau:a.s tia borracha
para centro de mirra, calços da borracha para maci ainas. copos de borracha
para tre:os, dcdc;ras, da.sairti.p.deiras,
discos de mesa. dezzarzo para gratos.
encostos, Zoai:mios. esguichas. estrados.
espor3;as de borracha em auebrajacto
para torneiras, fios de' borracha lisos.
!armas de borracha. guarnições para
móveis. auarniaaas de our.-acha para
automóveis. ouarniçCes para veiculas,
lancheiras para escolares. árninas de
borracha para degraus. listaa de borracha para janelas e para >arras. lençóis
de borracha, mano:Vás. maçanetas. pratetores para para-laMas, areie-ores de
paru-choques. pedal da acelerados. pada: de parti-'a. paras atua bus nas,
pratinhos parimáticas. paraas de Larraassiça.s. rodízios, revcat mentoa
borracha, rodas de borracaa para móveis, sanfonas de vácuo.' ¡aportes de
racha' para btmaalas e mulatas rodas
motor. saantas co ardal de breque, sesambalo e iso:rdor, =artes, semipaeumfOlcos. suportes de g:timbira sanfanas de parada. rialto. solas s solados
da borradoras:adi:las de oorracha para
aplicação aos f:os telzgráfaos e telefônicos, travadcres de aorta. tigaiaa
tubos. tampas ae borracha para contagotas, tras de borracha par i elahoração
de substâncias qui:ricas
—
Termo r
C7 .V52, da 25-4-1963
IVIetaltezt Cia. Brasileira de Ensaios e
Indastrial
Sacs Paulo

„
MULTITE01,
.Ind. orasilei rã'
Classe 8
Guribiee

REI DO APERITIVO)
,Ind. Brasileira

Calzse 50
impressos

Classe 50
Impaezzos
13arge

Limitada

Sao

OURO
FLECRA
Ind. Braeileiraí

BOE.-15A.
Brasileira
Técio

Térmo 1.° 687.962, de 25-4-1963
e Restaurante Rei do Aperltivtii

Bar

Termo n.° 537. 4;33, de 25-4-196a
Fabzica e liautica,3 Lacrava Ltda.
Sao 1.au!,3

ERODVA

ind. 13rasileir8
Classe 36

Saci:as
'1 e-saca II.°

53/.9.3, de 25-4-1963

Indústria e Comaoc:o c;e Laminaaas
Via-ao Ltda.
Sao loaulo

VISÃO

rnd. Bracileira,'
Cizir..ze 8
Luminocos

Tédio n.° 537.958, de 25-1-1u4I

Lasse St)
Impressos
Termos as. 537.953 it 587.965, e
587.933, de 25-4-1963
Metaltest Cia. Brasileira de EnsaloS
Industrlial

S:.o Pau:o
9Ff

In .Agefeiri
Classe 50

kap:assas ..
Classe

•

S'Or's comum laminado. trabalhadd
em tealas as formas e p.eparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro indus.
Ciai coar telas de metal ou composta
i çairs er.pec.r.is . azipo:as. aquários, as.
sadeiras, a:mota:az:s, bandejas. cube.
, tas. cairohos, cântaros, cálices, centro
de mesa, captadas copos, espelhos, asa
carme:iras, frascos, formas Para emes.,
fúrina para lórnos, tios de vidro, gar.
ratas, garralaas, graus, globos, haste,
jarros, jardinai:a-s. lIzorcisos, usamodel.
ras, mantegtieirns. pratos, pires, porta.
jo.r.s palitai:as, patas, pendentes, pe.
das:ais. salades,
asi serv.ços para :elrescos, salr.iros. tubos, tigelas, traves.
sas, vasos, vasilhames, vidro para vi.'
draaas, vidro ça: •ii relógios. varetas.
vidros para cuatasgotas, vidro para
automóveis e para' para-brisas
x iearas

Classe 8
Garre:as te:micaS
•
Classe 28
Chapas, cabas pa.a ler:ementas e tiiejw
ditos e guzmi.Azs
material plaatice
para automóveis
Termo n.°537.936. de 25-4-1963
Styal Entalharia Ltda,

Sao Paulo

(.3:aria 13atia Ltda.

Sao Paulo
•

BUTIA

ind. brasileira,

•
(. tTTAL
, ;.nd. Brasileirtt

Classe 16
.Tijoass e talhas
Termo n.° 537.99, de 25.-4-192
Baltort Mater.ais para C.onstrucoas
Limitada

5_3

1-V-11:0

ind —r;
r Stlei ra
r.B.T'2

Classe 50

Impressos
Térmo n.° 537.967, de 25-4-1463—\

Fábrica de Brinauzaos Duquesa Ltdai
São Paulo
19
DUQUESA

Ind. brasileira'

Classe 50
Impressos

Térmo n.° f.:87.9CO. de 25-4-1963
Nains Ninai

São Pauto

CONFEÇO22)
SEDANAIA

Classe 50
Impressos
Termo n.0 587.93,9. de 25-1-1963
Teasi 0:ganização Te.nica de Azai&
téncia e instalaçõei Ltda..
São Paulo

ASI

4LndT.E Braai

leira]

Classe 36
Classe 50

Impressos '.

Termo n.° 587.931 cie 25-4-1963
Jose de Souza
S:o Paulo

IFIRERW

Ind. rasileirà

Pugnam
•

Classe 32
radiofónicos. p rograma 411a

miga

Termo n.° 587.970. de 25 1- )961j
Santa Rita Lanches Ltda. ..'

São Paulo

.

.,1

• SANTA RITA"

gitrid.
•

Classe 50
laapeameall '

s.4

..•
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Termo n.° 587.971, de 25-4-1963
Grassi Administradora S À.
São Paulo
;•

• CRASSINIAR
Ind. Brasileira
Classe 6
Motores maritiraos

Tèrmo n.° 587.972: de 25-4-1963
Materiais Para Construções Cladosa
.
Limitada
São Paulo

CLADOSA
• •-

Industrie. Brasileira

dutos para totraar kapermeabilizantes açucar, azeitonas, avela, atum, amena se.rgamassas h cittientn e cal tudrau- l doim, anuo, balas, bombons, biscoutos.
lica, pLdregulho. tu-mimam Pr. uminosos bolachas batatas, bananada, bolos, baJmpimmeabilizantes. mtu . los ou sob ou- calhau, banha, canela, chouriço, chocotras formas para revestMentos e outros lates, caramelos, coalhada, camarão, carusos nas construções, per' anas, placas nes, carne de baleia, confeitos, cacau,
para pavimentação, peças ornamentais
cebolas, creme de leite, creme de
de nimento ou gesso para tmos e pare,. cereais,
milho, condimentos, crustáceos, chá, crades, papel para • forrar casas. massas vo, café, cangica. mico, castanhas, coanti-ruidos para uso • nas construções.
parquetes, portas, portões, pisos, so- minho, cangiquinlia, conservas alimenfrutãs, Sm
leiras para portas, tijolos. lutos de com. tícias, doces, drops, figmla,
,
' creta telhas, tacos, tubos de ventilação tas secas, frutas em .caldai,
frutas cristatanques de cimento, vigas, vigamentos lizadas e 'frutas 'compotas, féculas, figa,
viLsól, venezianas
•fermento, farinhas, fava, ' farelo, fubá,
gomas
Têm° n.°.587.975, de 25-4-1963
, para mascar, geleias, goiabada.
Loja Toyo Ltda.
gorduras, grio de bico,- glaces, glicose,
São Paulo
baunilhas, extrato para doces, extrato
de tomate, ervilhas, enxova, extrato de
carne, flocos, essencias para balas, da
ces e alimentos, gelatinas, granulos, herva doce, linguas, linguiças, leite, lombo, leite condensado, leite em pó, leguIND BRASILEIRA
mes, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas
mortandelas, manteiga, mostarda, marisco, moluscos, molhos, margarina, masClasse 50
sas de tomate, melado, nós-moscada,
• ',momos em miai
óleos comestíveis, ostras, paios, pesse• Tênno a.° 587.976, de 25-4.1963
gada, peixes, pescada, pickles, patês,,
Distribuidora de Carne Limeira Ltda. patilhas, pós para pudins, pralinés, pães.
São Paulo
pimenta, presuntos, polvilho, queijos.
quirera de milho, rações balanceadas
requeijão, roscas, sagii, salames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de
frutas, salsichas, sal, toucinho, trema
ços„ tirgo, torta, 'torrões, torradas, taIND. BRASILEIRA
maras. tapiocas, vinagre e xarque

Julho de 1563

Têrmo a. • 587.982, de 25-4-63
Importadora e Exportadora Esmeralda
•
Ltda. •
São Paulo

ÊSMERALDA
Ind. Brasileir
Classe 41
Para distinguir: Frutas frescas em geral,
frutas etn, caldas, frutas cristalizadas e.
doces de frutas

Teano n.° 587.983, de 25-4-63
Entregadora Rápida "oGmes" Ltda
•
São Paulo

COlkS5

Ind. raBileira

Classe 50
•
Classe ib
timbre
da
sociedade
a ser alicado
O
t
distinguir:
Os
seguintes
mate.
Para
,
em
papéis
de
correspondência e con'tais Para construçõe's e decorações:
tabilidade, bem como, nos seus veículos
Produtos de base , asfáltico material
Isolante contra trio e calor tijolos,
Ten-no n.° 587.984, de 25-4-63
produtos para tornar Impermeabilizantes
Condomínio do Edifício Rainha
as argamassas de cimenn. e cal hidráuGuilhermlna
lica, tubos para concreto, argila. areia.
Guanabara
pedregulho, gesso, estuque chapas isolantes, placas para pavimentação, tePRORROGAC-A-0
lhas, estacas, cal telas de metal perto
'construções, postes de concreto, cimen
EDIFICIO
to, peças ornamentais 4e cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
taetai. Madeiras para construções, solei;RAINHA. GUILHERMINA''
ras para portas viga mentos e caibro&
taixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
Classe 33
Janelas. batentes, colunas. balaustres
Título
ladrilhos, azulelos, mosaicos. manilhas
forros, lambris, frisos portas, portões.
Termo a.° 587.985, de 25-4-63
grades, esquadrias, calhas, tubos de
Comercial Sete Quedas Ltda.
aentilação. luvas de junçâo. .chapas
Paraná
para coberturas, corrimão, estruturas
Termon.°
587.980,
de
25-4-19ó3
metalicas, grades Ou telas de arame
Classe 41
Laboratório de' Hidopermia
para !urros ,ou armações para
Carnes em geral, linguiças, lombos,
"Hiplex" Ltda.
construções
mortadelas, paios, presuntos, salames,
São Paulo
xarques, aMm, camarão, baClasses: 33 e 41
- Termo n.o 587.973, de 25-4 1963 salsichas,
calhau, mariscos, condimentos e conTitulo
Granja Gaio de Ouro Ltda.
HIfLEA
servas alimentícias
São Paulo
Ind. Brasil etra
Tcno ti..° 587.986, de 25-4-63
Termo n.° . 587.977, de 25-4-1963
Delta — Engenhara e Comércio Ltda.
Escritório Pires Germano m• CorretaParaná
Classe 3
gem de Câmbio e 1itulos Ltda.
pree
Substâncias
químicas,
produtos
São Paulo
umo BRASILEIRA
parados para serem usados na me-licina
ou na farmácia,- especie.tmente soros

LIMEIRA

11.

._Courcfal Sete Quena;)

GALLO DE OURO

PIRES GERMANO

Classe 19
Têrmo n.° 587.981, de 25-4-1963
Classe 5d
Animais vivos inclusive aves; aves em
Aços Finos S.A.
Impressos
para
uso
em
cheques,
dupli
geral
São Paulo
catas, envelopes, taturas, notas promissórias,
papel
de
correspondendia
e
rec.Tèrmo n.° 587.974. de 25-4-1963
boa, impressos em cartazes, placas taTERPA
Terraplanagem e
FINOS
buletas e veiculas, bilhetes impressos
Pavimentacão Ltda.
I nd. Braeiieira
São Paulo
Termo n.° 587.978, de 25-4-1963
Classe 5
Ancora Companhia de Indústria e'
Aço em bruto, aço preparado, aço doce
Comércio
aço para tipos e p ara molas a:o insSão Paulo
trumental e rá p ido, aço fundido, açe
NÁILON
pardalmente trabalhado, brarize. mang
Ind. ,i rant1etDP
I ND ERMSILEIRA
ganes, bronze em pó, bronze em barra.
Classe 36
eia fio, chapas de metal, chumbo em
bruto, ou parcialmente trabaihado, coCalçados em geral
bre em bruto ou parcialmente trabaTérmo 12 g 587.979, de ;5 -4 - 1953
lhado, couraças, eletrodos, estanho em
Classe 16
Marcos Estanislau do Amaral
Para distinguir: Materiais para cons..
breto ou parcialmente trabalhado, ferre
São Paulo
truções e decorações: Argamassas, argi..
em barra e em chapa, ferro fundido.
la. arria. azulelos. britentPs balaustres.
fruo maleável, tem omanganes, guza
blocos de cimento, blocos para pavieut bruto ou parcialment emabalhado,
mentação. calhas cimento. cal. cré
cima temperado. guza maleave',
chapas isolantes, caibras. csixdhos, cona. cb, metal, lata em -fõlhae latão em
lunas, cha g as para coberturas, caixas
iálhas e em etapas, latão em verga.
d'água. caixas de descarga. para lixo.
liaões, ligas amtálicas. 'Malhas magnéedifeações premoIdadas, estuque. emulsão de base asfáltico. estacas esqua310 mangans, metais não trabalhados
drias, forros. frisos, gesso. çaades,
ou parcialmenre trabalhados, me..ais em
nelas, estruturas metálicas tmrs construamssa metais estampados.- metais cara
Oes, lamelas de metal ladilhos, latasoam. níquel curo, paladio papel de
beis, luvas de função. lanes, lageocas.
estai tio, platina, poeira de zinco, oramaterial isolante contra f ria e ctv.o.
' m. sucata, sacias. ligas pira soldar,
Classe 41
manilhas, massas para revettmentot de
paredes, madeiras para cons • -ucões, mo. Pari ,dtstingutr: Amendoal', araruta,'ai barras para soldar, zinco corrugado
UI" produtos de base ‘adáltteo, pra, P iatee` avebij amido; 'laicizas;
• • tuagsteaio` a' zinco lha' eCla falai

TER PA

ilelta-Ingenharii
Cortitrtio4'
Classes: 16 e 33
_ Titulo

Termo ri.° 587.98, de 25-4-63
Germano Fleischfresser
Paraná-

Joalheria leria
Classe 13
Título
Termo n.° 587.988, de 25-4-63
Germano Fleischfresser
Paraná

BÍrtà
Classe 8
Título
Têrmo n.° 587.991, de 25-4-63
Edgarda Carlos Monte
Rio Grande do Sul

PUBLI-STOP
Classe 50 '
bapressos

Sar.tta-fera
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-1
Iram tmeabilizantcs ifteiiilo ou sob ou- I hcralculas, sanitários e veterinárinia
Temo ti.° 587.995, de 25-4-63
Termos ris. 587.989 e 587.990, de
Rochedo Inc.,áztr:a de Roupas Ltda. cras imanas para revest 0120.."4 e ou r .s* sulfatos, supartovsetnateos,
25-4.-63
nos vaci n as par(
usos nas construções. pesa'anas, placas aves e animais,
São Paulo
Banco da Famil.a 13rasileira Sociedade
contra inseto
para pavimentação, peças ornamentais
Cooperativa Limitada
animais e hervas dadinhas
de cimento ou gesso para tesos e pare.
- Rio Grande do Sul
des. papel para forrar Usas massas
Termo ri.' 583.000, de 25 -4-63
anti.rutdos para uso nas construções.
Neto Brandflo 6 c'a.
Va
parquete:, portas, pomba% pisos, soGeará
(2.9rhecile)
:eiras para portas, alolus, tubos de coo:reto telhas, tacos. tubos 10 ventilação.
I PRORROGAÇÃO,
tanques
de cimento. vigas. vigamentos
BRASILEIRA
¡aluas. veneziatura
Classe 1
Casse 36
Para distinguir: Aventais. blusas, blu. Para distinguir. Absorventes. acetona,
sós-s. boinas, botas, babadouros, casa ácidos. acatamento e coloração de ficos. coletes, capas. chMes. cac'necois. bras, tecidos. couros e celulose; água
calçados chapeus, cintas, combinações. raz, alcool, albumina, anilinas, alurnen,
corpinhos. calças. calções. camisas, ca- alvaiade. alvejantes Industriais, aluma
misetas. cem:salas. cuelas. cerculas, cal aio em pia amoniasci. a iti-Incructantes,
os de senhoras e de crianças, co:arinhos. anti-oxiclantes, anti-corro..avos. anti- decueiros, casaco, dorn:nós, echarpes. tergentes. azotatos, água acidulada Para
fraldas, galochas, gravatas, gcirros. ja- acumuladores, água odgenada ara fins
quetas. luvas, ligas lenços. leques industriais, amnla; banhos ara galvana
mantos, melas. rnaidots, mantas. man zaçao. benzina, .brazol, betumes, bicarCase 32
Classe 41
Almanaques. anuár,os, álbuns fmn ses- drino. malhas. paletos. palas. penhoar bonato de sódio de otázsio: cal virgem.
Biscoitos e =asas alimenticiaa-rs'"
'
sos, cartazes, catálogos, jornais nado penas, puloveres, ponches. palermas carvões, carbonatos, catalizadores, celta
Tézmo n.° 533.031, de 25-4-63' :.:
na:s e estrangeiros. publicações Imo:es- polainas, pijamas, punhos. robe de lote. chapas totogralicas; composições
sas. revizms. Propaganda em racho, chambre. sobretudos. suspensórios, sou. estintosas de incénd'os, cloro, corrosi- Industrial Frigo-Ar Importadora Ltda." 1
Guanabara
tens. tailleurs. toucas e vestidos
tel p visão, jornais, programas radix.,fanivos, mantos, corantes, creosotos: des
coa, peças teatrais e -cinematograticas
corantes:
desincrustantes
dissolventes.
- Te:Mos as. 587.995 a 587.999, de
e revistas impressas
emulsões fotográficas. enxofre, éter, es25-4-63
Classe 50
maltes, estcaratos: Fanal, almas sensibiCasa do Azfaito S. A.
Classe 8
Impressos
lizados para fotografias, fixadores. Nu- Aparelhos de refrigeração, suas partes
Sr.a Paulo
dos para freios, formol. foa gatos indusintegrantes e acessórios
Tiarao n.' 537.992, de 25-4-63
triais. fluoretos, fundentes para solda•
EcoFedemi
de
Datenvolvanento
Da.
Tirano
n. • 533.002, de 25-1-63,
galvanizadores. gelat:na para litografias
nômicoandara:ato, Credito e
Sequeiros.
Lopes 6 C.a. Ltda.
pintura,
giz,
glicerina;
hidra:os.
hidrae
lavestanatitos
•
Guanabara
militas; impermeabilizantrs, ioduretus;
Rio Grande do Ske
Clrase 4
lacas: mascas para pintura, magnésio.
Substanciais e p:odutos de origem ani- mercúrio;
nautrali a adares, nimal, vegetal ou nanzial, em bruto ou trocelulose;nitratos,
óxidos, oaidantes, óleos paparda:men:e preparados: Abrasivos era
ra pintura, óleo de linhaça; produtos
bruto, argila reLaitaria, asfalta:o eia químicos
para impressSo, otassa indusbruto, algadCo em bruto, borracha ena trial. papeis
emulsionáveis, para a fotob.uto, bauxita, benas.m, breu. cânfora,.
papeis de turnesol. Papeis helaa:
cavam. chikres, ceras de plantas,. Ceras grafia.
gráficos e reliocopista, peliculas sensiCasse 6
vegetais de carnauba e aricuri, crina
papeis para fotograflaa e análises
-- Máqufnas para lavar. etc.
de cavalo. crina em geral. cortiça em veis.
OS
bruto, cascas vegetais, czpato, ervas de laboratórios, pigmentos. potassa.
Tèrmos as. 583.083 a 588.007, de
metálicos para a composição de tintas.
medicinais, extraaos oleozos, estopas, preparações
25-4-63
totogralias, produtos
enxofre, falas. f.11,:as vegetaiz, tiaies para niquelarpara
Sequeiros, Lopes ei Cia, Ltda.
e cromar, produsecas, grafites, gama em bruto, granao tas para d.luir pratear
Guanabara
tintas, prussito: reativos.
Casse 33
em bruto, kiezeirahur, liquidos de plan- . removedores, reveladores;
sabão
neutro
Ireigm'a
tas, laaex em bruto ou parcioluiente
salicilatos, secantes, sensibilizantes,
preparac:cs, tu:W:1os mancos madei- •
silicatos,
soda caustica, soluções quina587.993.
de
75-4-63
!Termo ra •
ras em harto ou parcialmente trabaCaalin ei Filho
m
de
uso
industrial. solventes sulfalhadas, era taras, serradas e aplainadas
tintas em pó. liquidas, solidas ou
Rio Grande da Sul
mica, mármores em bruto, óxido de tos:
para madeira, ferro. parechs,
manganes, óleos de cascas segetais. pastosa
8
cons. truçaes. decorações, couros, tecidos, Aparelhos de Casse
rf-dio e televisão, '4Iiey
óleos em bruto ou parcialmente prepa- libras. celulose, barcos • e veiculas. talrados. plumaagina -cm tauto. pó de co industrial, thinar; vernizes; zarcão
Classe 9
Instrumentos
municais e etc.
mu:c:agem para fundições, pedras briClasse 2
Classe ri
tadas, piche em bruto, pedra calcária.
(odústria 13rasilei'm
Substâncias
e
reparações
químicas
Sovelas, etc.
plantas medicinais, pedras era, bruto.
- Casse 43
resinas. te. usadas na agricultura, na horticultura,
quebracho.
raizes
vegetais,
Classe 41
Móveis em geral de metal, etc..'
sinas naturais, residuos texteis, siliciu, na veterinária e para re- sanitários,
Vinagre
Classes: I a 50
seivas, talco em bruto. xisto, xisto a saber: ' adubos, ácidos sanitástas;
•
águas
desinfetantes
e
para
fina
saniTitulo
e
silicato
betuminoso
rerrno n.° 537.994. de 25.1-63
(Ge
;s,
tários.
apanha-moscas
e
insetos
Viáveis Estofados "Ltanir Ltda.
Classe 16
Termo n.° 588.008. de 25-4-63
goma e plapel ou papalao),
Paraná
Para distinguir: Materiais para cons- bactericidas, bara.ticidas. carrapatied.as , Associação dos Repórteres Potográficog
do Ra) de janeiro
truções e decorações: Argamanas. arm- cresol, creosotalina. creosoto. desodoGuanabara
o •areia. azulejos. basentea. balaustres rante, desinietantes. defumado:as. -exblocos de cimento, blocos nata pavl- terminada:as de pragas e hervas dani4
rmntaçõo. calhas. c:mento, cal. cré. nhas, esterilizantes, embaacações para
chapas isolantes, caibros. co- animais, enxertos. farinhas de ossos,
Indústria Brasileiral
lunas, cbanas para coberturas, caixas fertilizantcs, foslatcs. f•ormicit:as, banid'agua. caixas de descarga para lixo. gantes, fungicidas. glicose para tias
Classe 33
ed ficaçaes pramoldadas, estaque. emul- veterinários, guano. harbicidas. insetoClasse 40
Convenções,
etc. s.
Acolchoados para camas e para mó- sãe de base astáltico. esta aut, es q ua- das, insedugos, larvicidas, microbiciTermo ri.' 533.009. Je 25-4-63
veis. almofadas, aaaradores, armários drias. forros, frisos, gesso, grades. ja- das, medicamentos Para animais, aves
batatas para venda, para móveis e nelas. estruturas Metálicas p ara constru. e, peixes óleos desinfetantes e veteri- Associação dos Repórteres Potográficiall
do R o de janeiro
berços. biombos. cabides, cadeiras, ca- ções, lamelas de matai, tad:a:hos. Iam - nários, petróleos' Sanitários,' e desinfefins. luvas de- ¡Unção. tauea incutas
Guanabara
tantas. papel furnegatorio. pós inseta-timas. canaaas entres, colchões, colchões material isolafite • 'contra trio "e • ca
de molas atm aelas, conversadairas, co- matilhas. massas para freveat oirnto- -de das, paraticidas, tuagicidaa e datastetantas, preparações 'e produtos insitixins. diváns. ellSerOCS. eseabelos, es- paredes madeiras para ..cons • aniles
tantes. gabinetes de telefone, guarda 5.1:aos produtos deabase rofáltico, aro- Oas, germicidas; desinfetantes e vetecómoda, gim sda-roupa, mesas, mobilias duros ,para formar , appermeanilizantes rnárlos. raticidas., remédios para fins
. ala • .
•
de sala de jantar. mobilias de quarto,
Classe 11 .`
• Sarfi.frias.,Li s cie eiment . 't cal , ';idar.1- veterinários. sa,bõéa Viterinários, e de•
poltronas, prateleira; MU
00/guili%tjdbet,uiósots aluI etantesa 'sais paia .flna
ds• s fi
•
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Têm() n.° 588.017, de 25-4-1963
rerrno n.° 583.010, de 25-4-63
Associação dos Repórteres Fotoaráfiaos Labs. liosban S.A. P.a.ds. QuimicoFarmacêuticos
do Rio de janeiro
Guanabara
São Paulo

Te-ano 0.0 588.023, de 23-4-1963
SIEL — Soe. Instaladora de
Escrit•.órios Ltda.
Guanabara

E X F,

F_ O T Oy

Cla.sse 33
ExposiçI1o. etc.

.Ju!ho de 1963
' Classe 8
Aparelhos fotgráficos, aparelhos cinca
matográficos e filmes revelados • ,
Classe 28
Filmes virgens
Termo n.° 588.030, de 25-4-1963
Fábrica de jersey Tip-Top Ltda.
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Um produto farmacilutneo indicado no
Termo 'n.° 583.011. de 25-4-1'463
tratamento de germes sensíveis a
Assodação dos Reportares Fotográficos
•tetraciclina
do Rio de janeiro
Guanabara
Tèrmo n.° 588.018, de 25-4-1953
Empresa Grica "O Cruzeiro.' S.A.
Guanabara

tOTOCINEXP
• Classe 33
Exposição; etc.

ÉLES SÃO DE MORTE

nn••n

Termo n.° 588.012, de 25-4.1963
Associação dos Ilepórtercs Fotográficos
do Rio de janeiro
Guanabara

'ZUNZUNZUM

Classe 32
Una arevista
Têrmo n° 588.019, de 25-4-1963
Instituto Scientifico SZo jo:ge S.A.
•
Guanabara

Classes: 33 e 40
Insígnia
Termo n.° 588.024, de 25-4-1963
SIEL
Soc. Instaladora de
Escritórios Ltda.
Guanabara

rartORROCACZO

Classe 32
Revistas, etc.
Termo n.° 588.013, de 254-1963
Associação dos Ilepartercs Fotográficos
do R:o de janeiro
Guanabara

Classe 40
Móveis em geral
Termo n.° 588.025, de- 25-4-1963
Revista do Rádio Editóra Ltda.
Guanabara

ARFEG
asscciaçãO dos Repor:ores • Fatograficoa

do Estado da Guanabara
Classe 3
•
- Um roduto farmpaceutico de sua lndasTermo n.o 588.014 de 25-41963
tri ae comércio, indicado como tónico
Associação dos Repórteres Fotog-áficas
•cardíaco nas hiertertsões
do R:o de janeira
Termo n.o 588.020, de 25.4-1963
Guanabara
Somotor Auto Peças Ltda.
Guanabara

fOTOCONCINE
Classe 33
lnsignia

Têrtno n.° 588.015 de 25-4-1963
, Cooperativa dos Paoprictários de
Granjas de Pernambuco Ltda.
Pernambuco

COGRANJAS
Classes: 2, 19, 33, 41 e 45
Titulo

Termo n.o 588.016, de 25-4-1963
Aureliano Machado Lima
Guanabara
-

PRORROGAÇÃO À

, X9RNANCO A VIDA*

24AIS FACIL E FEUZ
. Classe 33 •
61.?»,1: nnn

Fraset •tle • r°afgan9i1 .-... P
;.!

Tèrmo n.° 588.031, de 25-4-1963
Parson Importação e Comércio Ltda,
São PatO.o
PERSON

Classe 33
Titulo

•

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas. bItt.
abes, boinas, botas, babadauros, casa,
cos, coletes, capas, chatas, cachecola
calçados, chapéus, antas, combinações,
corpinhos. calças, calções, camisas, car
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas. cala
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros. faa
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantós meias, maillots, mantas. mana
driáo, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas. punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, ema
tiens, baleara, toucas e vestidos

)

INDISTRIA BRASILEIRA
Classe

Abaixa luzes de lampião, abalOW11.
acumuladares, actinõmetros. amperómetros, amortecedores de rádio e trequen.
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.o 588.026, de 25-4-1963
Silêzia Engenharia e Comércio Ltda.
Rio de janeiro

cia, anemômetros, aparelhos de t?levi-•
são. aparèlhos para iluminação, inclusive os considerados acessarios de; veí-

culos. apararas para anúncios mecha!cos. aparêlhos aquecedores e medidores.
aparêlhos cromográlicos, aparelhos, de
barbear elétricos, aparelhos registrado.
res e medidores de distâncias, aparêlhos para purificar água. aparèlhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladoClasse 6
res de gás aparêlhos de galvanoplastia.
Máquinas e motorea
aparêlhos didáticos, aparelhos cinemar
tográficos, aparêlhos automáticos para
/Indústria Brasileira
Termo n.° 588.021, d e23 -4 - 1963
acender e regular gás. aparelho para
Produtos Nobel Ltda.
Classe 16
separar .caté, aparelhos para aquecer
Guanabara
Sancas, florões, "gradis, tacos, portas e edificlos, , aparêlhos para experimentar
janelas basculantes, ferro para constru- dínamos. aparelhas para destruir inseções, asfalto para construçõea de es- tos. aparélhos náuticos científicos. apatradas, madeira preparada para cons- relhos de ótica, aparelhos pulverizadotruções, caixa de descarga, cal, cimen- res,. aparêtros para- aquecimento de •
to, palra para construções e areia água, aparelhos geradores eletroquimtClasse 3
Térmos na. 588.027 à 588.029, de cos, aparelhos para recepção. reprodução de som e. sônicos aparèlhos autoUm produto farmacêutico in:Iicado no
25-4-1963
máticos eléétricos de passar, aparêlhos
tratamento das hipovitaminoses BI,
Agia Aktiengesellschaft
para espremer frutas e legumes, aparêNeurite e nevralgias
Alemanha
lhos de -alta tensão, aparêlhos de proTêrmo n.o 588.022. de 25-4-1963
teção contra ' acidente de operários,
,PRORR.OGACÃO
SIEL -- Soc. Instaladora de
aparêlhos afiadores d eferramentas,
Escritórios Ltda.
aparêlhos distribuidores de sabão e de
Guanataa?
desincrustantes para instalações sanitárias. aparelhos esterilizadores. aparelhos
e instrumentos usados na engenharia.
Et-5C. INSTAIADORA—DE—ÉSCRI13RIOS
agrimensura geodézia, aparêlhos gasei.
Classe -1 •
andores, aparêlhos de análises, apare-.
Substâncias
'
e
' p reparaçaes ' quirnicas IhOs bzonizadores, aparélhos Rasteurt- ,
Classes: 33 e IQ
usadas na fotografia, ti/mes sensibill- zadores. `tiParelhos reguladores t e estab.1..,1
,
. pápéla • fotoáraficoa
. • lizádores da.priessão e do Uca de
.(f

5O

Agrapitoto
,
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ses e líquidos aparélos para salva- de raa'..as, camoaas, conversadeiras, co- arpões de carregar, arcos de serra:
mento e para sinalizaaao, aparalrus x .r ns, cav..".ns, e:lacra:ias, era-abalos, es- brsxas, bi g urrus. ba.xelas. bandejas
para eacalandristas, apare.hos para lim- tentan, aabluc•acs cr teleloac, guarda- abridores ae latas, aramas usos e :arpar vidros, aparelhas para combater côrrio::a, gim:c:a-roupa, nicas, mobilas turmas para doces, e bolos, trigiae.ras
formigas e outras pragas, aparalhos au- de saia c'.2 Jantar, mobilias de quarto trureiras, fivelas e foehos para malas
Ira:nata:os acionados pela introdução de
poltrouraa pruri:aras, solas e
Tarmo n.° 583.037. de 25-4-63
molas. aparelhas para picar, cortar ou
soras-cama estolados
Tool-iam 6 Wcsterinann A/5
reduzir eemestivels, aparelhos espargiDinamarca
Tarma q.° 563.04, de 25-4-1963
dores. aparaMos e instrumentos de calArquaatu:a Construcaes
cuaa apa,calos paca obsersaçÕes saatii• ArcoplanFiam:jamanta Ltda
cas, aparelhos tasinuatatos, aparélhos
kl 1 D E lep
Guanabara
para natação, aritonomeaus. aapiradores de po aerômetros, aaendeaures eaftricas, alto-talantes, amliticaaores elétricos, amassade iras, antrnas. batedea
acniall.cador e3 Cie man. ita12 Saio dei 1 as.
atILeiii.S, cte eras. ba.alaça coziam. t
eletiaca, aarcrmetrcia bateila• de avulta.,
• ..., t.tQoCLl4S IV Ia,, lacaanas co
bulas via lialusau ts . et.. pare tina cic.
c i em. a
tivos. L does de ca.i..aula
laxai:as aadiduras b
Ias-solas. aa
tarais • ealiaS,
calZda

.11 tr) .Cc:
. : t. Lar
g -aricas, catp,./7.has eletrac, I s, ,thissis de

radais, chaves e.ctr,cas. .ana.aarogratos
crunagratus (anona-dos. zainbustaies
de gaa, cidoaatros. crisaa i t de ir.d4u.
fada cisavas ae alavancas :heves
caiavas. capaanures
Dl"- •elo. caaaciaaes co aos caba:aia. -es á.
paia
casco> ira .'2JuSi
desp..raiciares. enceradewaa ea-tricas
gamai ai:Cai carne. e.sae LUJ Oth. ,35
estila:atires ce luvas, esp.aaav de p aa.
ta.a.s para tactr.cidade.
iacendua f:rros : a taram, de
stAt..11. lianas e aparellsos i; iaant,a. alta» para oro Limes aaaajas. tuaô.'s,
luaareiros. lasivcas. Latias aba ace!::.or.os de veiciaos para sinaliz • ,ao e para
ilacralaçao cm gérai faca •a favelados.
t. 1,
arvedores itaaoritaos.
amimaras, fan eletriaus r i tio!. de
tarjarei:aia :suma:altos, uarrit.a. teci
g riadetri ls alobra para Uma n ias g aihoS
Ir es para
para Mil: rrnas. çl.ohos
ensino gravadores. holo!oaa. .neunado•
res. ina;cadares
vacu°. i atritmantos
de alarme. interruptores .aaraaaza, iacand:scentes. tampadas com lentes.
liquidifica:fures inaçaric(a, aa:a soiaar,

A rcop ian
indústria Eratileira

Tèrrao n.° !.783.02, de 25-4-i953
Sandoz A.C. (Sanaa: S.A.)
(Sam.".oz Ltd.)
Suíça

PRORROGAÇÃO

LEVALBIN
Classe 1
Proeutos químicos para a laddstria
tertil
Têrmo ra° 583.033. de 25-4-1963
Mavc:s Agrda Ltda.
Guanabara

e partes C:03 CiCZMOS

Tarmo n.° 533.038, de 25-4-63
Firth-Vickers raa' a lra; Stecis Limited
Inglaterra

Tema n.0 "33.035, de 25.4•1Ç53
Dazala Cava:cante Manta:iro

SCANDALÉj

.
Classe 35
Artigos de malaa e especiaanente mo*
dr.ladorcs. esparti:hos, c'.ntas, polu.
seasai e porta-ligas
Ta:mas rs. 538.042 a 588.051, de
25-4-63
The C.r,si C:era:cal C....t'arapany
ratadas Uaif.os da:arnérica

a
•
Classe 2
Sahstanrars e reparaaões químicas
us a aes na aar.cultura, na haticultura,
na %/J.:era-lar:a e para Las sanitarios,
3 srarer: adubos, ácidos saiatarios,
a.:aans caainaetantrs e para fins sani-

Guanaaara

taaos, apara:ia-mancas e iinctais Ide
geria e plapal ou paprlao) alcalis,

lauta:içai:1s. haraticidas. carrapata:a:1ns,

Clar.ae: 8 e 33
In.-aaaraa
-inan.SVl.G7.5. cr: 2:-1
laduraiial
L.aaao:-.1 —
1,1:-.talaaaaa Ltda.
São Pau!o

tiCATO M
NBCSTSIA ERASILEÍRTI
Cinv.e

Classe 5

Acn cri bento aço p reparado, oco doce,
aço Paan t noa aro Iiiacldo. a, o par.
eia lincme trabalhado. aço p olido, aço
refinado, hronee bronze em bruto ara.cies t i no s e far pados bronze de man•
ganes b-orire em pó em barra. chiaria°
em bruto ou parcialrnantre preparado
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, c mrnto mat.0hen. cobre eni'
bruta ou parcialinenre trabalhado, couraças. estanho em bruto co parcia manai
trabalhado, tarro bruto co Parcialment
trahalhado ferro era barra, em chapa.
fundido, mala:Wel. rnangans. gusa, ve
lho. gusa. temperado. maleável. Man
minas para fechaduras, funis. lura lures
tatao em vergalhões, atum-uno alpaca
ligas metálicas, metais em massa. estampados. para soldas, para ligas, lima
lhas. magnésio. metais nau trahalhauos

nhos, alavancas arrebites, arruelas: a:•
aos, correntes, cabides caixas de metal
para portões chaves. cremones: ;móis
a-cos de pua. chaves de par:ah:soa. calotas conexões para encanamentos
caixas de metal. chaves, de tenda cha114'3 in a 'esas. cahrções, canecas.• copas
cacheriots centros de mesa, counetelel- ou parcamente trablhados. amuei. oure
paldio. papel estanho, plat:na poeira
:tas, caixas para acond.cionamento
o.
de zinco prata. solda. ningstarn
j anmento a caldeirões caçarolas. chaleizinco corrugado. zinco liso e
ras. cafeteiras conchas. CuSelIZMrni-:
coadores. colheres. cavadeiras, canos d,
Térmo a.° 588 039. de 25-4-63
escape de metal. catracas corta arames.
Prorrogaçao)
cadinhos. carretilhas. cabos de metal
Marco Ivanov Mantcheu
chuveiros comais, crivos cruzetas. curGuanabara
vas. curvas de reforço. calibradores.
:anos. canos ch a ves de boca, chaminés
se para talheres. dobradiças enxadas
de metal. canivetes. dattintivos. descane,feras. engates esguichos. enfeites para

arreios e enfeites para automóveis es.
cabos, esputracteiras. %tensões. erma&
nhas. enxós. esonras. engrenagens: botei...a de metal fo'has de metal que en.
volve as molas e Protege coatra o o6
e ferrugem. folhas de metal que protege as moias contra o p6 e ferrugem,
formões ferros de cortar ca p im, ferro-

Classe 40
Acolchoados para camas e para m6vais. almofadas, aparadores, armários.
balcões para venda. paia móveis e
berços, biombos. cabides. cadeiras. caMas. canapés, catres, colchões, colchõté

TCacao n.° 588.040, de '25-4,43
Prorrogaçac)
La Game S:.andalt
França

Cl-azza 15
Artiaa3a clziaze

calca:ar e cortai, raaguka• de taaer Para -I a -a-atuir: Ferragens e ferrariam.
caie. mostraaares p:ra moinhos tas al e tôda espécie. cutelaria em aarat
dr cate. traislormafores. tcraaletras. tri- e outros art:aos de metal não nciuma
pes para fafoura.rias, válvulas para rá- ”aa out-as classes: acessnata para yea
dios válvula?, de descarga. válvulas de calos, saicares alicates cortantes artaf•
reduçã'o. %a.a.:itã:neta:as, vea., elétricas.
válvulas de vácuo e v';' 'adores

Casse 10
Aparelhos para a surdez, componente,/

•
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lhos, facas. facões, facfraduras. funis:
de aço colheres para pedreiros. cadrabacias. baldes. ; bnmbnnieres: bridões
para animais ules hehedoures. bolas
vidravas amaciara decalai
pados. aparelhos de chá, e caié„assa
deitas, açucareiros, aimotollas. arpbea

C/assa

Dispositivo trator eaaseubsa

,.raral, crro:airraina, crecnoto. dastaaoa
ra.nte, des:nIrtantas. defgrnadores, exte.arana.::).-cs c:e pragas e hervas lama:ias, enteri'azantas erahroaaçees para
rinama:s. enza.tos, farinhas de onsos,
ferta:::antes. furar:tas, 4ormiciCas. Mi-dica:a-a:s. fana:ca.:as , glicoze para tina
vcterinarias. guano. harbicidas. inseficiaas. innaluraas, larvicidas. microbie;eze. tri:"C:irr.r.irnius para animais, aves
e peiacs ó'eos drsinletantes e vau:tina les, prtraa-os sanitários e deanfe.
tant:s. praael ruairaatario. pós insraci.
das. paaaticalas. tuna:c:das e dzaantetaraes. pa:parações e produtos inseti.
cidas. aerm.r.idas 4esinletantes e veterinárias. ratic*s. rernadios para ima
veterinarlos. sa'ates veterinanos e deranlatantas, ta:s para fins agricolas,
hor t.culas. san.taaos e vete. in.incs,
sul:atu:i. superiwaatos, vacinas para
aves e animais van:nna contra insetos,

animais e hervas dadinhas
C:case 16
Para distinauir: A:ater.ais para cons.
truções e deauraçõzs: Argantaasas. argia
la. areia. aziaelos. batentes. balaustres.
bocas de c mento, blocos Dara pavia
mentai,to calhas amena,. cal, cré,

caapas aoiantes. caiares. ..faxilhos. colunas. chapas para coberttaaa caixas
rfagua calaas de descarga para lixo
ed.licações pia cnoÃa'.'as, ?sulque, emula
sao de base aslá!tico. estacas. anuao
drias, forros. frisos, gesso. grades. 1a.
nelas. estruturas me:ala-as oa-a constru.
cões. lamelas de ritstal, lada:hos. Iam.
bras. luvas de pinsáo. ames tagesan,
materal isolante (outra Feto e caio!,
manilhas. massas para revia., cremo. de
paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base a s )sl r iad. pro..
duros para tornar itna.. maarilizantet
a sargarnassas de Clinenti: e cal h. drataUca, pedraga l lio, pi' el.ars betuminosoa
ia rameabilizaraes lanadas ou sob ^u.
trai fomaas para ravest rue-ta* • urres
usos nas construções. peraanat Placas
para pavimentaçáo, peças aanamentala
de Cimento ou gessa para ta t os e pare..
des. papel para forrar casas massas
anai-ruidos pura uso nas construções,
parquetes portas, portões, pisos. 30.
Jeiras para portas.. tijolos, tabus de cota
éreto. telhas„ tacos, tubos de rentilaelle,
tanques de cimento. vigas vigarGentoe,
vitrós. veneziaaae

DURIO OFICIAL (Seção

'r 141315 58xta.felrft 12
Classe 1
tbstâncias e preparações químicas usas nas indústrias, na fotografia e nas
análises guim.cas. Subs:ânclas e preparações químicas anta-corrosivas e
anti-oa:dantes
Case 45
Velas, fósforos, sabno comum e detergentes, amido, an:1 e iram:ações para a
lavandaria. Artiaos e preparaeNes para
conserv.ar e palir
Clasze 21
Artefatos de algodãa, cânhamo, linho,
¡ata. seda, lá' e outras fibras, não
incluídas nas danais classes
Classe 23
Tecidas em geral
Cana 41
substâncias alimentic:as e seus preparados. Ingred:antes de alanentos. Essênc:as alinicatIcias
C.'azse 3
Substâncias guim:cas, produtor e preparados para serena uzados na medicina
ou na farmácia
Classe 36 •
Artigos de vesti:á:ia, de i5da sorte, Inslusive de esporte, e para crianças
(fraldas, cuebos. etc.)
Clasne 47
Combustive.s. lulari:-".cantes e substâncias e produtos &atinados a iluminação
e ao araiecanento
Termo ri.' 5 g3.01:1, de 25-4-63
(Prorrogação)
Hunter Douglas ntarnaeonal Corporation
Estados Unidos da America

Classe 4
Alcatrão, borracha ern bruto, breu,
cera atimal e mineral, enxofre, nitrato
de potássio e de sód:o, pussfina, resinas natura:s e talco em uruto
Classe 28
Artigos da classe
Classe 39
Artigos da ciasse

Julho de 1963

-•-

Termo n.' 588.067, de 25-4-63
fernando Mattos
Guanabara

Indústria Brasileira

SOLAR
Classe 46
Crapara asaoalhos
Termo a.' 588.068, de 25-443
Fernando Mattos
Gudnabara
—

BRANCO

Termos ns 588.053 a 58'1.064 ,de
25-4-63
Ferna
r lattos

POLYSINTEX

e ii-A\ cd.

Classe 1
Glicerina, óleo de linhaça. preparados
preservativos de madeira, pedra e
Classe 46
metais
Cerapara assoalhos
Classe 46
Cera para assoalho e pasta para lustrar
Termo n.° 588.069, de 25-4-1963
calçados
Centro de Comércio de Cate do Rio
de Janei.o
Termo n.° 588.065, de 25-4;63
Classe 16
Guanabara
Mamando Mattos
Venezianas para ve.ntilação e luz
Guanabara
Termo n.° 588 . 052. de 25-4-63
Pó-Pack Inchls'-'n ?e Embalagens Ltda,
Guanabara

PÕ-PACX

CRR

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Artigos da classe

o

Termo n.° 583 053. ir 2`i 4-63
Ásmãos Fernandas ladústria Mecânica
---anara

FERNMIDES
INDUSTRIA BRASILEIRA
C'22:: e 6
Artigos da classe

Classe 46
Gerapara a SSU3 lhos
41.1.01.n

Termo n.° 588.066. de 25-4-63
Fernando Mattos
Guanabara

'Termos ns. 588 054 a n88.058,
25-4-63
Fernando Moitas
C,.

Termo n.o 588.072, de 25-4-1963
Samuel Arcalji e Lilareo Arca:A
Guanaba ra

jóhfovm

Termos ns. 583.059 a )8d 062, de
25-4-53
Guana'aara

Classe 2
Inseticidas
Classe 4
Plantas, hervas, cascas, folhas e raizes
em bruto ou parc aineate are, .1 as,
cortiça em bruto o uparcialmente preparada, madeira, resina, gomas e
amianto
Classe 28
Artigos da c:asSe
Classe 39
Artigos da classe

-

REVISTA DO
COMÉRCIO DE CAFÉ

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário,
e roupas teitas em geral: Agasainos,
aventais. alpercatas, anáguas, olusas.
notas, botinas blusões. boinas béria.
doures, bonés, capacetes. cartolas tara.
puças, casado coletes. capas chatas,
caenecols, calcados, chapeus. mar '14
cintas, combinações corpinhos. '
de senhoras e de crianas. cak,ões,
ças, camisas, camisolas camisetas. c.ue...
cas ceroulas. colarmhos, cueiros, saals,
casacos. caiados, dominós echaria_a
tartasias. lerdas para maitarese colei
aiala traldas galochas. gr-ivatas, guia
sa, logos de fingem. lacre w$ legues;
luvas, ligas, lenços, maatos. meias
matos. mantas, mandria°. manalhas pa.
.elos palas, penhoar. pulover. palermas,
peugas, pouches. polainas, pilamas. pua
nhos perneiras. gumonos. regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters. shorts sungas. stolas, soutiens slacks, taier. toucas. turbanten
ternos, unitormes e vestidos
Termo n.o 588.073, de 25-4-1963
Confecções Du Barry Ltda.
Guanabara

11
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Indústria Brasileira,
•

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuArioa
e roupas -feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. anáguas. bitu/ias,
botas, botinas blusões. boinas. na'aaa
doures, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão coletes. capas. chalea,
Classe 32
cachecols. calcados. chapéus, cintos,
Uma revista impressa
cintas, combinações corpinhos. calam
Termo n.° 588.070, de 25-4-1963
de senhoras e de crianças, calções. calNorte Sul Empreendimentos e Adminis- ças. camisas, camisolas, camisetas :ale.
tração S.A.
cas ceroulas. colarinhos. cueiros. sa.as .
Guanabara
casacos, chinelos dominós tabaroas'.
fantasias, fardas para .n "tares cola
ltit is. fraldas galochas grax atas gor.
logos de lingerte Jaquetas. neques:
tólhas, latão em tólhas, latão em chapas, latão em vergalhões Ligas metáluv.s liga3, lenços, manu.s mesa
malós, mantas, mandria°. nuntilbas pa.
letós palas, penhoar. pulover. palatinas.
peugas, pouches. polainas. Miamo. punhos perneiras, gamonos, regalos,
robe de chambre roupão, sobretudos,
Nome Comercial
suspensórios, saidas de banho. sandálias.
Té,runo n." 588.071, de 25-4-196 3 sweaters, shorts sungas stolas. sou.
adis slacks, taier, toucas. turbantes:
Marcos Gandeirnan
ternos. anuo-soes e vestidos
Guanabara
Termo n.° 588.074. de 25-4-1963
Confecções Du Barry Ltda.
Guanabara

NORTE SUL .
EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAM S. À.

uerida

Indústria Brasileira

Classe 1
Artigos da classe
Classe 2
Artigos da classe

Classe 46
Cerapara ass'aalhaa

Classe 36
Cintas. ligas e soutiens

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
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Classe 36
Titulo de Estabelecimenho

