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SE ÇÃ O III
ANO XXI - 133

tRAPITAL FEDERAL,

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
•

EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISists DE PATENTES
Dia 10 de julho de 1963.
Notificação:
Urna vez decorrido e prazo ao reartigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias - para 'eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam no.
fincados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do ertios 134 do Código da Propriedade
Industrial.
curso previsto pelo

TERÇA_FEIRA, 16 DE JULHO DE 1963

REVISTA DA pROPRIEDADE
INDUSTRIAL
co - Montecatini Sociãe A.' Generale Per L'Industria Mineraria e CMmica.
N.° 98.376 - Processo de preparação de novos derivados da piperidina - Henri Morren.
N.° 98.568 - processo para a fabricação de amido - Com Producte
Co do Estado de Delaware.
,N.° 99.079 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesenschoft - Processo
de produzir esteres do . ácido tio fosfórico.
N.° 99.467 - Processo para preparar novos compostos esteroides da
série do pregnato - Merck ee Co
Inc.

N.° 99.539 - Processo para preparar 6 rolos esteroides - The
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Upjohn Co.
DEFERIDOS
N.° 99.835 - Polinterizador termo
elétrico - Righetto 2% Cia. IndltsN." 92.565 -. Aperfeiçoada com- tria e Comércio.
posição ou preparado para o combate de aranha vermelha e outras praN.° 100.978 - Nóvo processo para
gas - N. V Philipa'Gloeilam pert produção de compostos proteinicos fabrieken.
F. P. Research Limited.
N.° 101.136 - Aparelho mescla.
N.° 93.821 - Prnceeso para a fabricação e recuperação de um acido dor ou mlsturador - Imperial Checarboxilico contendo cloro - Hooker mical Industries Limited.
Chemicel Corp.
I
N.° 101.280 - Processo pare a
N.° 94.295 - Processo para a pre- produção de azo corantes - Ciba S.
•
paraeão dos derivados bis amido me- A.
til benzênicos
Sterling Drug Inc.
N.° 102.445 - . Processo de fbrtN.° 95.329 - Procesio para pret. cação de lacas metalíferas de coranparar novos derivados de alia alta- tes mono azoicos • suas aplicações
difenil propano - Laboratório Far- - Sendox S. A.
macêutica Dr. C. Janssen Nvenv
N.° 102.471 - Processo para a
Nederlandsche Combinaria Voor Che- preparação de artigos configurados de
mische Industrie.
polipropileno altamente cristalino e
N.° 95.427 - Composição ,com- de elevado peso molecular - Monbustível processo para a preparação tecatini Societa Generale Per L'Inde compostos ciclo pentadienn man- dustria Mineraria • Chimica e Karl
ganestri carbonilieos contidos em dita Ziegler.
composição e uso de tais compostos
NP 102.543 - Processo para a
Ethyl Corp.
preparação de 17 beta- hidroxi 17 alia
N.° 96,887 - Processo para a Ia- alquinil esteroides das series do anbricação de novos polipeptidios e de- drostano e do 3:5 ciclo androstano rivados dos mesmos - Ciba Seclete The British Drug Houses, Limited.
Anonyme.
N.° 102.946 - Processo de produN.° 97.934 - Aperfeiçoada com- zir' esteias do ácido tio fosfórico posicao moldável de po fino de poll- Farbenfabriken Bayer Aktiengesells •
titrafluor odiento e processo de fabri- chaft.
cação de objetos moldados u:ando o
N.° 103.700 - Processo para a
mesmo - E. I. llu Pont de Neobterção de um antibiótico - ParmoUrs. And Co.'
-h' f..
N.° 98.249 - Processo pera a pre- benfabriken Dayer
p aração de esteres fosfóricos e tio fosN.° 133.E92 - Um proceeso o-rfor de fenois contendo um ; amuo azai. a extracãn da metais nor me:o de

.N.° 107.383 - Processo para fabricação de manganês refinado - Po.
chiney Compagnie de Produits Chie
migues et Ecectrometallurgiques.
N.° 107.399 - Processo de pred
peração " de novos compostos esteroie
des Societe des Usines Chimiques
Rhone Poulenc.
N.° 108926 - Conexões para tubos de material plástico - Joachim
Schnabel Kuehn, •
N.o 110.560 - Processo de preparação de novos derivados de iminodie
benzilit - Societe des Usines Chimi.ques Rhorse Poulenc.
N.° 110.825 - Condensadores para a recuperação d3 materiais sublimados - Scientific Design Co Inc.
N.° 112.981 - Fabricação de Poliesteres
Monsanto Chemical Co.
• N.0 117.527 - Processo do aliviar
tensões internas em peças fundidas
Alstiebolagst Vidro Verken.
N.° 119.700 - Processo para a
preparação de produtos resinosos parN.° 102.445 - Processo de fehricação de fibras têxteis a base de polimeros sintéticos - Montecatini Sócheta Generale Per L'Industria /slineraria e Chirnica.
N.° 125.061 - Tambores em duas
cores para medidores e aparelhos semelhantes e seu processo de fabricação - Compagnie des Cornpteurs.
N.° 128.670 - Processo para a
produção de 6 diezo 5 oxonorileucina
- Parke Davis as Co.

amalgamas líquidos - Pawel Krurn•
holz e Kazimierz Josef Bril.
NP . 104.257 - Pneumático sem
câmara de ar - The Goodyear Tire
•
85 Rubber Co.
N.° 104.508 - Preparação de esteróides 6 metil 3 NO 4,6 dieanicos
- The British Drug ,Flouses • Limited.
N.° 104.511 - Processo para fabricação de um membro de aço transversalmente expandido - Hideyo
Watanabe.
N.° 104.542 - Processo de fermentação - Chas Pfizer ile Co, In'.
N.0 104.941 - processo para a
obtenção de corantes orgánicoa - Cibo Societe Anonyme.
N.° 105.023 - Materiais sintéticos semelhantes a •borracha - Imperial Chemical Industries Limited.
N.° 105.155 - Processo continuo
para a preparação de cobalaminas The Distillers Co Limitei].
N.° 105.553 - Processo para a
preparação de novos compostos orgânicos com propriedades progestacionele - The British Drug Houses Limited.
N.° 105.658 - Fõrno especial para fabricação de membranas com potos ultra finos para difusão obtidas
por vaporização a quente no vácuo
Desenho ou modelo industrial
de um componente volatil de uma
feridos:
liga - Commissariat A. L'Energie
N. o 132.186 - Nova configura•
Atomique.
ção aplicada a eafeileiras - Jo•
N.° 106.212 --- Processo e apare- anino Alves Pernaudes.
lho aperfeiçoado para tratamento de
N.°.135.845 nóvo tipo de
unidades de envidraçamento de cha- pirulito com a configuraçáo do uns
pas múltiplas - Libbey Owens Ford foguete interplanetário - Eneas
Glass Co.
Gurgel t do Amaral,
N.° 106.273 - Processo de prepaMadélo de utilidade deferido:
raça° de progesteronae halocenadas
N.
o 110.426 -- Original diePoisiCenadian Patents and Developção
em cadeira maca - Jama Brument Limited.
no S. A.
N.° 106.887 - Aparelho transporPrivilégio de invenção indefetador - Pittsburgh Mote l Glass Co.
rido:
N.° 106.903 - Processo para produzir urna dispersão fina isenta de
N. O 91.731 - Nova porca sem
aglomerados de negro de fumo aos rosca para rasca de parafusos polictileno - Union Carbide Corp João Paulo de Araujo.
•
N . ° 106.923 - Soluções de poli- revestimento Plástico para luvas
esteres modificados e solventes con- roupa - Candido Macio Monteiro
r e nas) em-sofre - Monsento Chemical Eefevee.
Co.
.,
,
N.o 104.865 - rabricação do
N," 106 999 - ProCes:n ' de pra- chapas plásticas cm intercalação
..- r.--..:= n de deiados de cortisona - par -fusão do peças do aço ou ouh vaterinix - Jacob Friedrichi -..
T' ,. tes' john Co do Estado de pela- traol
nTre.
•
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, dieiriamente, até às
15 horas. exceto aos sábados.
quando deverão fazê-lo até à.,

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
' DIRETOR GERAL
•

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

FPIL 00 EFPVIE0 OS O UOIACAÇõESI
11,30 horas.
MURILO
FERREIRA
ALVES
- As reclamações
pertinen-

CHEFE DA SEÇÃO OE REDAÇÃO

FLORIANO GUIMARÃES

tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, de•
scçÃo tia
verão ser formuladas por es...lho de ....0datoodo do MMMMM Imanto do Ooo•breadnont‘•
crito, á Seção de Redação, das
•
Oropri
inshmatrlo. de MInlhatório
9 às. 17,30 horas, no máximo
••• endin otrlo o Comércio
até 72 horas após a salda dos
Inptsbo tbkil OletilFS00 Departamento dd In.g.rtna. Nacional
Órgão1 oficiais.
•
- Os originais deverão seri
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,'
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de (.11-: liEPAIMOES E PAR IlCuLARES
reito, rasuras e emendas.
Capital c Inierzor:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o ,
erpestre • • • 44 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
exterior, que serão sempre An
Cr$ 1.200,00 f, Ano
Cr$
900.00
°
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tornar, em qualquer época, por seis meses ou uni ano. Ano
Cr$ 1.300,00 A no
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem, parle superiebr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro. o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com .antecedência
a verilicação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas, na
NAISCI3.• ••1e.

NP 105.654 - Nãvo processo de
revestimento plástico para luvas
sacos e outros - Benediclo Flavio
Pires.
N.o 110.174 - Processo para
tornar inerrugáveis pecaq de vestuários ou partes das mesmas Yinício Soares de Figuetiedo.
Modelo de utilidade indeferidos:
N.° 96.512 - Nós-o modelo de
enxada - Brunno Ritter.
N.° 102.638 - Nfivo modelo de
tam p a de segurança para frascos
- Artefatos de Alumínio e Embalagens Ardea S. A.
N.° 104.061 - Vareta extensível
para rojões e similares - Cia. de
rogos Biagino Chieffi S. A.
NP 109.253 - New° modelo de

armado cama com grade de pro-

tech - Waldemar Soares de AlDesenho ou modelo industrial indeferido:
N.0 132.042 - Ndvo e original
modelo de garrafa - Indústria e
Comércio de Bebidas Avestruz Limitada.

Garantia de prioridade:
N.o 139.409 - Esterilisador elétrico para uso domésticos - Francisco Maria Palltoto - Arquive-se
de acôrdo com o art. 9.0.
N.° 139.510 - Esterilisador
água para usos domésticos pelos
ions da prata virgem - Francisco
Maria Palhoto - Arquive-se de
acdrdo com o art. 9.0•
N.o 139.491 - Contrõle automático para operoções mecánicas do
máquinas operatrizes e outras Leone Sattin - Arquive-se de
acórdo com o art. 9.° do código.
N.o 139.558 - Incinerador crematório - Francisco Maria Palhoto - Arquivd-se de acórdo com
o art. 9•0•
N.o 139.559 -Um nôvo
mador
Francisco Maria Palhoto
- Arquive-se de acôrdo com o artigo 9..
N.o 139.561 - Forno de fundição - Francisco Maria palhoto
Arquive-se de acórdo com o artigo 9.°
N.o 139.570 - Celula Produtora
de gás e água - Francisco Maria
PalhOto - Arquive-se de acórdo
com o art. 9.0

N.° 133.141 - Modelo de botão
NP 139.866 - Injetor de conIlagop Katehvartanian e Zaven creto e reboco - Jodse Grevy do
Ratehavartanian.
Freitas Alves - Arquive-ao de
N.0 134.755 - Nóvo modelo de acórdo com o art. 9.°.
salto para caladok - Calçados
N.° 140.096 - Um névo tipo de
Pollegrini S. A. Indústria e Co- pino para tornada com multas salmércio.
das - Robrito Banchetti - ArN.° 135.!51i - Nôvo modelo de quive-se de acórdo com o art. 9.0.
niann e ta
Effbe .Metalúrgica
N.° 140.097 - Um nóvo tipo de
k.
tomada de luz - Roberto Ban:\ .0 139.913 - Nova e original abate - Arquive-se de actIrdo
configuração aplicada a travas de com o art. 9• 0 do código.
N., 140.576 - Retro escova rotfireçã,1 para veículos - José Aodolfo Pinheiro Lima.
. latira para dentes - António Sal-

daria Rodrigues - Arquive-se de
aceirclo com o art. 9. 0 do código.

N° 110.581 - Regras fundamentais de tricot e teorema yoei
- Yasue Kulio -' Arquive-se de
acórclo com o art. 9P do código.
N.° 139.378 - Um nóvo tipo de
bandeira semelhante aos distintivos de clubes de futebol e outros
- Akira Kumabo Heroci.
Farbenfrabrien Bayer Aktiengesellschaft - Declara a desistência
do têm° 101.060 privilégio de invenção para processo de fabricação de 1,2 diciano 3,6 ditia ciclo
hexenenos 1 - Anote-se a desiscia e arquive-se o processo.
Olin Mathieson Chemical Coe'P•
- Declara a desistência do termo
n o 103.888 privilégio de invençAo
para composição de matéria Anote-se a desistência e arquive-se
o processo.
José Stanlla - Declara a desistência do tèrmo 139.097 privilégio
cie invenção para nóvo dispositivo
sonoro para acompanhar ao locutor
esportivo no relato dos jogos de
futebol basquete e outros jogos aimilares Anote-se a deedistèneia
e arquive-se o processo.
Exigências
Fábrica Nacional de Motores B.
A. - Opoente do tèrmo 131.265
- Satisfaça exigência.
Armações de Aço Probel S. A.
- Opoente do térmó 96.375 - Satisfaça exigência.
De 10 de julho de 1983 N.0 82.168 --- Frits J. Fmg Cum pra a exigência.
N.° 103.798 - Miles Laboratories In» . - C-imora a exigência.
NP 101.938
Renjamiii B.
Blackford - Cumpra a exigência.

Julho de 1963

-

As Repartições Pública
. às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e' às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
-- A fim de possibilitar a remessa de va!ores acompanhados de esclarecimentos quantia
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe•
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer. jus ao desconto indicado, deverá provar
esta 'condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesma
ano, e de Cr$ 1,00,' por arre
decorrido.
N 0 105.076 - Bools Pure Drug
Company Limited - Cumpra a
exigência.
NP 107.079 - C. F. Boehringer & Soehne G. M. B. Ii. - Cumpra a exigênc:a.
N.° 91.909 - Sehlumbergor
Well Surveyiug Corporation Cumpra a exigência.
N.0 95.49: -- Indústria e Comércio Glrorlex Brasil Ltda. Cumpra a exigência.
N.o 104.662 - Ideal - Standard
S. A. Indústria o Comércio
Cumpra a exigência.
N.o 110.856 - Roger Bajular. cumpra a exigência.
N.o 112.917 - California Itssearch Corporation - Cumpra a
exigência.
Josef Starziezny
N.o 112.989
- Cumpra a exigência.
N.° 112.132 - Mandais licherbane Christiansen dz Co. A. S.
Cumpra a exigência.
N.o 113.707 - Taro Horil
Cumpra a exigência.
N.0 114.022 - W. R. aram ir
- Cumpra a exigência.
N.° 114.050 - Karl Thoma6 et.
M. L H. - Cumpra a exigência.
Na. 114.088 e 114.089 nesota Mining And Manufacturing
Company - Cumpra a exigência.
N.* 114.34,, - University o(
The Witwatersrand - Cumpra a
exigência.
N.0 115.553 - António Queira
do Amaral - Cumpra a exigência.
N.0 138.311 - Tre International
Nickel Company of Canada. LitniCumpra a exigência.
ted
N.o 138.719 - Olaria VIracopal
Ltda. - Cumpra a exigência.

▪
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N.° 141.427 a- Manoel de Oliveira
N.° 95.021 .- Hans Jurgen Selt- I EXPEDIENTE DA DIVISAO DE: •
N. o 139.419 - Olin Mathioson
PATENTES (RepabacOos)
mann.
Ihemical Corporation - Cumpra a - iiumpia a exigência.
N. 141.435 - Jorge M. Andrews
xigência.
- Antenor Roarigues
Na
96.314
•
Dia 10 de julho da 1963
• N.0 139.419 - American CYana- - Cumpra a exigãncia.
N.° 141.436 aa José Araujo -- Carnarga.
iid Company - Cumpra a_ uiNotificação:
N.° 97.339 - Abraram Ko-enfel.
Cumpra a exiganci a.
ência.
Na 103.136 - Abrahatc Weisa.
Urna
aez decorrida o praau aa reNou.acy
Longo
N.
141.437
N.° 139.454 - The . B. F. GooN.° 103.258 - Cesar Machadó Es- curso preaisto pelo a.tiao -n.° 14 'ia
rich Company -Cumpra a exi- Cumpra a exigênc Ia.
Lei n.° 4.048, de 29 de de:embai ,de
ência.
N.° 141.439 --- *Fadaria° Garutneta pin.
•
1961 e mais DEZ DIAS - para avena
N." 103.416 a- William Wander•
I
Ns. 139.562 e 139.563 - Angelo - Cumpea a exigemc.a.
tua:s juntadas de recursos, e do mesmo
N.° 141.440 - Brasil Aive.s Macha. ley.
avioui
Cumpra a exigência.
não se tendo valido nenhum intarecsa.
•
Curcpra a exigaacia.
It. Grace & do
N.° 139.714 N.a 103.519 - Orlando Scalfo.
do., ficam notificadas os ragu .; cures
s
e
Tose"!
Antonio
Re
y
N.°
141.442
:O. - Cumpra a exigência.
N.° l0-4.379 - Nelson Reis Pinto.
-abaiao mencionados a ctimparaacretia
N.o 139.933 - Antonio Gragnani Souza Machado '•-• Cumpra a exigén-1 N." 104.679 - litigo Anatam Sa- 'êste Departan,ento a lua de efetuarem cia.
- Cumpra a exIgancia.
muel Marna.
o paaarncato tia taxa 'Mal conceraentt
N.° 141.443 Panagioti Constata
a caps.:dição dos respectivos certifica.
N.° 139.976 - Aristoteles da Silva tia Constandinalis - Cumpra a ext.' N.° 10-1.864 - Eletrometalurgica
.dos dentro do prazo de SESSENTA
amos a- Cumpra a exigência.
Joavipa Ltda.
gência.
DIAS -- na forma do paragrafo única
N.° 140.457 - B. B.aurn - CumN.° 141.449 - Amparsam Godela-1 N.Q 106.133 --- The. We.Wome
do a tigo n.a 134 do, Código da P.o.
ra a exigência.
Foundation
Limited.
chlan - Cumpra a exigência.
priedade IncluNtaal.
N.° 140.470 - Hotclaciss-Brandt N.° 141.452 - Silvio Rezende Du. I N.° 106.240 - Food Mach ncry and
:umpra a exigência.
Privilégio de invenção &ferido:
Chemical Corp.
National Castings arte - Cumpra a exigancia.
N.° 110.471
N.° 106.444 - No.bert Inçai Gait
Demarval
Romano
N.°
111.361 - Catalisador para
N.°
141.453
;maus,
Cumra a exigência.
zsch e Max Eckeit Theodor Slauch. • paanrerização • aperfeiçoado - Evo
- Cumpra a exigência.
N.° 140.473 - YMunar Diesel EmDinarah Lagoa_ N.' 141.458
N.° 106.850 - Pedro Vilarrubli - ...:r2arzl and kt.gíneering Co.'
ate Co. Ltda. - Cumpra a exigên- Cumpra a exigência.
N.° 117.621 - Aperfeiçonatentas
Ferrando.
ia.
Laboratáro We- poatals para maga na de plantar cc.
N.° 106.961
N.° 141.466 - Helio Pereira ue
leais - Egmidio Caraat.
N.° 140.474 - Lee Rubber 6 Tire Souza - Cumpra a exigência: •
inato Ltda. •
'-orporation
Modalo de utilidade deferida:
Cumpra a exigancia• • N.° 141.468 .- Luiz fai Buono
N.° 107.056 - arias A. Seroe'.
N. 140.522 - Eudides Ferraz
Cumpra a exigência.
N.° 103.124 - Desmond Brain.
N. 126.862 - Abastecedora para
- Cumpra a exigancia.
Na 141.642 - nariz Uderman
' isqueiros - Manuel falaz God:nez.
N.° 140.646 - "Verbania" Imitis- Cumpra a exigência.
-• - N.° 108.214 - Luis Werner Lava-.
N.° 108.241 - J. A. Nanica.
ia de Calçados Ltda. -- Cumpra a
P.vm1go de invenção inaefjridosa
N.° 139.415 - Indústrias Euraltarte
xigancia.
N.° 108.651 Fa.bwerke• Haechst
N.0 113.238 - Aperleiço Intentos em
Lanitaaa - Cumpra a exigência.
N.° 141.005 - Caterpillar Tractor
lag:s constituídas de vigas elementos
N3. 141.064 - 141.065 - 141.066 Aktienaesellschaft Vo m aleíster • Lu:o. -- Cumpra a exigência.
pré-fabricados - Gumercindo Lopes
I - 141.067 - 141.068 - Armações cius 6 13runing.
N.° 108.790 a- anais Coita Filho. Coimbra.
N.° 141.020 - General Electric de Aço P.obel S.A. - Cumpra a exiN.° *108.808 - Bruno Bolzani.
:ompany - Cumpra a exigência.
aaaaja.
• -Desistência de 'processos:
N." 141.472 - Celso Guanarães
Luiz Natale - Cum- • N.° 108.861 - Virgílio Cardoso
N.° 141.078
1 Pina
arantes Nogueira - Cumpra a exa pra a exigência.
Rhone Poulenc S.A. - Declara a
ência.
N.° 141.410 - Maximiliano Sholze
Virgílio Cardoso desistência d0 têm° 133.376, priva
N.° . 108.862
N.o. 141.473 Ameéopa Indústrias •-• Cumpra a exigência.
invenção para "processo de p.eparação
Pina.
lásticas Ltda. •-• Cumpra a exigênde novo derivado da gama htdroxi.
Pereira
da
N.°
141.471
a-B-clizano
N.° 109.245 - Manufature:1-a1 --de • butiramida - Anote,se . a desistencia e
ia.
Silva - Cumpra a exigência.
Pano Couro Brasil Ltda.
arquive-se o processo.
N.° 141.474 - ,Yoshto Yarnamoto, • N." 141.609 - Móveis Tepeaturar
N.° 109.296 - Lima Teixeira &
Cumpra a exigência.
Sociedade-Anônima - Cumpra a exi- Kirk Ltda.
Alteração de nome de titilar de
N.° 141.493 - Malhas Tecsport gamas.
processo:
alassagi
Nagano.
itnana
N.°
109.555
.ociedade Anônima Cumpra a exiN.° 106.808 .- Montecatini, acalca
Riser Iragação S.A. - Pede para
N. 109.748 - Manufacturas Back
anda.
"ser anotada na patente pra/. invenção
N.° 140.398 - The Goodfar Tire Generale per L'Industria Mineraria e Limitada.
I n.° 46.97.3, a alteração de nome ; Rubber Company - Cumpra a ed. Chimlea - Cumpra a exIganda.
éa° 109.840 -- Dr. Alberto Ortena Anote-se a alteração.
N.° 111.134 -- Ferro Corporation
ancia.
blad.
N.o 140.481 - Union Carbide Cor- - Cumpra a exigência.Exigências:
N.° • 110.150 - Roberto - Loureiro
N.°
122.219
aInterchemical
Cor°ration a- Cumpra a. exigência.
Peres.
Accumulatoren
Fabrik Aktiengesela
poration
Cumpra
a
exigência.
•
N.° 140.501 - Celanese Corporaa
Takashi Suzuki Ma- 'schrift - ()pudente ao Urino 111.03)
N.° 110.265
on of America
Cumpra a exigén- Arquivamento de processos de patentes
Satisfaça. exigénea.
Ficam os processos abaixo -men saaki Shic:a Misashi mli e Elidi' Ni.
•
kaido.
,
N.° 113.455 - J. Stone & Co Doa
cionados,' arquivados; •
N.° 140.544 - Sankyo Company
Satafaça exigência.,
N.° 110.281 -- Carlos johanues ford
.inated - Cumpra a exlgèncla.
N.° 68.863 - Andrea Savio e Mário
N.° 113.597 - Giordano B uno.Bia.
Preusche.
N.° 140.883 - N. V. Philips' Glo- Savio.
N.° 110.444 - Christaslaw Keast- nua c k - Satisfaça e ir g anela .
Ilampenfabrieken - Cumpra a caiN.° 72.811 - José OswaIdo Mat.
crew.
N.° ' 113.974 - The Natronal Cash
ancia.
toa.
N.o 140.925 Societé Anonyrce das
Industrial Elétrica
N.° 77.553
N.° 111.120 - Pinturas Dura'ux laegIster Ca - Satisfaça exagancla.
.aboratoires Robert' et Carriere .-- Pupp S.A.
N.° 137.927 - Carasle Chrmical
Limitada.
:utnpra a exigência.
N.° 87.484 - Ayres Mendança &
Da° 112.210 -- T OSé Mendes Batis- Works Inc - Satisfaça exigência.
N.° 140.983 - 140,984 - Ciba Companhia Limitada.
ta e Risorto Nona! o.
N.° 139.952 - Societé Anoname
acieté Anonyme (em alemão: Caia
N.°
89.973
Dr.
Alfredo
MorDa° 112.277 - Martiníano'Rinalell. cies Etablissements Louis Recatar -actiengesellachaft) - Cufmpra a a extbelli.
'Na° 116.023 -- Antenor Sá Mar- Satisfaça exigência.
ancia.
•
,l•
S.A. Capas tino.
N.° 90.128"al.° 141.224 - Móveis . Teperman
N.° 140.989 Ressorts.alu Nord para Automóveis.
Sociedade
Anón.ma
Sátistaça ext.
N.° 116.403 - Bathory Ind. Meta- (Janda.
ociedade Anónima - Cumpra, a " exlN.° 90.152 - Carlos Ehretuberg.
anda.
N.° 90.280 - Carlos Augusta) Fran- iarqica e Com. Ltda.
N.o 116.512 - Karl Bule!.
N.° . 141.001 - Ford Morar C,oma, 'Cisco Soffredi.
N.° 141.225 --Móveis Tepemats
any
Cumpra a exigência:
I N.° 90.541 - Ivo Teixe.ra de AzeN.° 116.516 - Angel Villa Cuenca. Sociedade Anônana Satisfaça ext.
N.° 141.186 -• Panagiotls Nkola Veda. .
.
N.° 116.822 --Costa Neto & Cia. g ênci a.
N.° 141.228 -- Móveis Tepettnan
- Cumpra a exigência. a i a lai.° 91.746 - Sidenez Leule Serra.- Limitada.
N.° 141.406 - Oswaldo Litir ..Pe;, ; . N.° 92.476 - Manoel Alves de
Sociedade Atvan ma - Satisfaça ext.
N.° 120.220 - Ellias Abdo Nahat. guia.
Mra de Souza - Cumara. a ; enlapa- Amaran.
N.° ,120.732
Luiz José de Souza.
a
N.o '93.192 •- Walter de Araújo
Retificação:
N.° 141.416 - Dirce u AntOril C.
rui
•
N.° 120.857
Calicio Nasaiinento.
O
:ostola -a- Cumpra a eitigèrçaia aa' a i ; N° 93.295 .-- Vidal. Moreira de . N.° 129.038 - Ancora Cia. de
tèrmo n.° 113.557, privilégio de
r'
•-•
.
• inarençao . para o reauerente Walter
/
:
a
dústria e' ' Comércio:a
N.° 141.417 - Ra nleri Vent.;
--Bía»Casiro.
.Cr
Brandt GIVIBH. fica sem efeito a ed.
ad -a Cumpra a exiganc14a'a
Adao Hatz1hoffer.
1 .N.° 93.364
N.°137.046 - Rosana S:Aa Adria- gaacia - publicada em 9-7-63 que por
N.o 141.421
CompanhQ 'Ara
"erla I N.° 93.719 - Henrique José Schultz., nistração. Indústria-e Coinéaclo.'
equivoco saiu publicada.
;na Industrial de ónibus aaa. ' Cantara, -Na' 9E973- aa- Juszelino Aguiar &
N.a' 138268
exigência.
O têrmo n.° 101.236, privilégio de
Filhos. a :invenção , para Tirante conector para
N.° 141.426 - Herman a3aquaste1n
N.° 95,014 aa Eletro Dental Jotol Limítecly..s,
rquivem-se - osapaosasaa a sj aaa •;..7f
- Cumpra a exigência.
bloco de concreto;-- pósitas publicgdw
4
,
•

ri,
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1 Construçôes .- Pross:ga-sa conto tiDiversos:
N.° 386.973 - Maraeato •-• Imo-1
biliária Alves da Motta S.A. - Cl. I N." 399.350 - Wiloan da Si'.va tuia -de estabelecimento,
n.° 33 - Conaedo a restauração i ti- Gemes Eng: nhar:a,
al yuitetura e
EXPEDIENTE DO DIPETOR
tulo de estabelecimento).
N.° 3l16.497 linaO,tadora Ornar
DA DIVISÃO JURÍDICA
o
N.° 389.509 - V. Mlinari
- V.
Molinari de Pesca Ltda. - CI. 14 - Zintí e,mana SÃ. - iadsftça caiD:a 10 de julho de 196?
:ne
Concedo a restauração.
‘ • Dia 10 do :julho de 1963
N.' 103.890 - lanes 13 os 1.
Diversos:
Fáb
.ca
390.463
Pa
aaol
N.° .
•
- Satisfaça eaigancia.
Cl. 1
de Tintas Pa-anol
1 Notificação: - ,
N.° 36.907 - Verein'gte Illtrama.
Diversos:
a' Urna vez, dacorrido o prazo de re- - Concedo a restauração.
rinfabrilcen A.G.. Vo mais Leverkus
curso previsto pelo a tigo n.° 14 da . N.° 392.232 -• Veritas - Fábrica
N.° 172.521 - Sebastião Ertha1
ageitner
Consorten -- Arquive-se.
Ventasde
Balanças.
Máquinas
e
FetLei n.° 4.048, de 29 de clz. zembro de
N.° 57.369 - Luckhatis C Guen. •
11961.e mais DEZ DIAS - para even- ramentas Ltda. - Cl. - Concedo
N.° 172.790 - Zirconluni Ltda. - ther
Arquive-se.
tuais juntadas de- recursos, e do tnesnao garestauração.
I N.° 60.378 - Grofg. Henning Che.
Arquive-se. •
•
tão Se. tendo valido nenhum interesi a Restauração . de insígnia:
N.° 429.298 - Cia. Ernatto de ini.sch Pharmazeutisches Werk Gesel.
do, fic'âni notificados os requentes
lschaft Mit Beschraenkter Haftung Carvalho
Ind. e Comércio Ercar
N.°
307.682
Hotel
Amazonas
abaixo mencionados a camparecerem a
.Arquive-se.
•
efeito 6 deapac'no que pOr
Torno
sem
Prudência
Capitalização
Cia.
Nacional
tate Departamento a Fm de efetuarem
Opagamento ela taxa final concernente para Favorecer a Economia - _Classes um láaso arquivou- e prorrogue-se o ' N. o 63.672 - Theodor . Olivet -Arquive-se.
8-9
registro.
10
.expedição dos respeativ:.s certifica- números: 3 - 4
15 - 25 - 26 -N.° 65.199
Gehe & Co Aktien.
, s dentro do prazo de SESSENTA 11 - 13 - 14
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
gesellschaft - Arquive-se.
1
IAS -• na forma do parágrafo l'iniao 27 - 28 -- 32 -- 33 34 - 35 DE PESQUISAS
42 - 43 -- 44 N.° 66.765 Scheurich - Ar`Ócf a .-tigo n.° 134 do Cd-liga da P.-o- 36 38 - 41
Dia 10 de julho de 1963
Concula a restau45 - 48 quive-se.
.
'p_riedade Inclustrial.
ração.
Notificação:
N.° 68.752
C. II: Boehringer
. Marcas 'deferidas: .
Sohn
Aa•qu ive-se.
Marcas
indeferidas:
Uma vez decorr:do o prazo de teIN.° 364.809 .- Utility - Mal:aluiN° 74.845
Cci' Actiengeselcurso previsto pelo a.tigo n. o 14 da lschaft - Arquive-se.
etc& Paulista - Cl.11.
. N.° 373.786 - Einanglas - Gla.ces . Mc' 103.496 - Twe.ed - Heleno Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
Curtis Industries Inc ar- Cl. 48.
77.159
1961 e mais DEZ DIAS - para comi- • Ns. 74.996 - 75.804
de Baussois - Cl. 14..
N.° 373.387
Special News
79.989 - 79.990 tuais juntadas de recursos, e do mesmo - 77.163
N,0 377.269 - B. Especial Santa
82.366
Rosa - -Moinho Santa Rosa Ltda. Ceptro de Arte Ltda. Eciltóra - CI. não se tendo valido nenhum interessa- 82.358 - 82.359 - 82.357
número 32.
82.355
82.354
82.353
82.352
do,
ficam
notificados
os
requerentes
Cl.
41,.
j
2.n
N.° 403.728 - Ser a fixo abaixo mencionados a aomoarecerem a 82.351 -• 82.349 - 82.350-- 85.154
N.° 384.2C0 - Cornet:ni Riscado CiECO Gonçalves Molina
Cl. 11.
este Departamento a fim de efetuarem - 1. G. Farbenindustrie Aktiengesel.
ia- Alimenticia Santa :Cruz Ltda. ..._
Arquivem-se.
Me- pagamento da. taxa final concernente lschaft
N.° 408.735 - Facuanga.
el. 41 - Sem direito 21: . USO exCIU- talúrgica Factitinga Ltda. - CI. 5: ào expedição
N.° 77.292 - 77.294 - Elektro.
dos respectivos certif caalvo do qualificativo Riscado.
N.° 408.745 - Wherl Parts - In- dos dentro do prazo de SESSENTA' technische Fabrik Schrniti e Co •-•••
/
N.° 408.583 - Usiferro - Comer- dústr:a e Comerc:o Wheel Parts Ltda. DIAS - na forma do parágrafo único -Arquivem-se.
'Cl.
11„
do
•a
tigo
n.°
-cial Us.ferro Ltda. .-- Cl. 16 -, Sem
131" do Código da Pro77.664 .-. Wurtternbergische
N.° 408.746 r-- França - Modela- priedade Industrial.
exclusividade a pala' a Per.° isoladaArquive-se.
Metallwarenfabrik
ção Ltda. - Cl. 4.
mente.
N.o 78:650
7.8.651 - L. Scli10Marcas deferidas:,
N.° 408.601 - Pneuz011a' - Pneusinger. - Arquivem-se.
Exiguclasr
N.° 408.459
SCS. - SCS Ferra-. N.° 78.735 •-• Carlos • Schneider
aolla Ltda. - Cl. 39.
N.° 230.462 --- Casa Angelo Brar.i. multaria Ltda. Cl. 11 - Conside- -Arquive-se.
Frase 'de propaganda deferido:
leira S.A. Modas, ConfecAes e Ba- rando-se que não são moldes as fôrN.° 79.434 - Robert ,Dreifus
mas.
• N. o 334.427 - Com. pulvura den.. zar - Satisfaça enigência.
Arquive-se.
segura
Lab.
Lomba
mais
. tadura
N.° 79.463 - E:ico Voa Ferber
nnn••n•n•,
Limitada - Cl. 10 .- Art. 121.
Arquive-se.
N.° 80.644 - Wunnersche Bitumen
Titulo de estabelecimento deferido:
Werke -• Arquive-se.
- N.° 361.436 - Jotace Publicidade
• N.o 80.889
Klein Schanzlin &
Neiemio Xavier da-Silveira - Cl.
Arquive-se.
Becker A. G.
ettunero 33 - Ait. 117, n.° 1.'
N.° 81.122 - Sankyo Co Limited
N.° 396.490 - Cobrasp - Cob-asp
Arquive-se.
Soc. Brasileira Organizadora de SerN.° 81.2.16 - Blcistift tlabrik .Vcin
viços Públicos Ltda. -- Cl. 33 _Johann Faber AG. - Arquive-se.'
Art. 117, n.o 1.
N.° 81.248
131eistift Fabr3c Vorm
SIROB - ImobiliáN.° 397.195
Johann
Faber
A.G.
- Arquive-se.
Cl. 33 - Art.
ria Sirob Ltda.
N.° 82.110 - Sachsisches Serurna.° 117, n° 1.
Arquive-se.
we_k Aktiengesellchaft
PREÇO CR$ 12,00
N.° 397.198 - NICA - N:ca CoN.° 82.111 . - -Sachsisches Se:uta,
lonização Agricultu.a e Turismo para
Arquive-se.
wc.k Aktiengesellchaft
a América do Sul Ltda . Cl. 33
Ns. 82.275 - 82.274 Paola
- Art. 117,' n.° 1.
Stern e Alberto Rollaiann - Arquive-se.
N.° 40.8.624 Mil e uma lojas Indústria e Comércio Mobilladora TuN.° 83.300 - Aktiengesellchaft
curuti Ltda. - Classes: 6 - 8 -a.
lanerbrau• Salvatorbrauerel Ind Tho35
-36
40
13 - 15 - 34 .;
Arquive-.e.
masbrau
48-e 21 - Art. 117, n.° I.
•-a 49
N.° 89.694 - -Ala An4eigen Aktlengesellchaft - Arquive-s. •
Restauração e marcas:
Ns. 82,376 - 82.373 .,- 82.383
N.0 366.368 - Fre :o de oitro
Soc. Técnita Fre'o de Ouro Ltda.
- 82.387 .- 82.388 - 82.389
82.390 - D.eilinden Maschinenbau
- Cl. 21 - Concedo a restauração.
" 1,
Arquivem-se.
GMBH
PREÇO:
CR$
12,00
N.° 379.907 -- União - Indústria
H
BoehAnger
Sohn
N.°
84.016
C
de Calçados União Ltda. - Cl. 36
--, Arquive-se.
- Concedo a restauração.
1 A VENDA:
N.° 84.055 - 84.056 - 84.057
N.° 380.835 -• Choosen - Lab.
- Goldfischwerk Landofaf & Co
flrodutos de Beleza Chossen Ltda.
' Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
Arquivem-se.
Cl. 48 - Concedo a restauração.
Kaweco Badische Ful• N.o 84.293
Agência
Ministério da Fazenda
N.° 383.651 - Titan (55) - MaAr.
lfederfabrik Frledrich Grude
• eatura de Produtos King Ltda.
quive-se.
. 1- Concedo a restauração.
Ateade-se a .pedidos pelo Serviço de Reeinbtilso Postal
N.° 84.892 -• Mcra 5 Co -- Ar.
N.° 384.110 Casa Carvalho Gonquive-se.
uives - Casa Carvalho Gonçalves
.
N.° 85.217 - Sa,:ha aches &runs.
VIeh•os e Espelhos Ltda. - Cl. 14
likosww•
werk A G .- A.quive-se.
Coaoedo a restauraçao.
Irm 30-5-63 e retificado pala qu.nta " ' z
pa a o reque-ente Nat.onal Cas, engs
Co. • ..
'
\E":<PEDIENTE DO DIRETOR
DA DIV,ISÃO DE MARCAS

•

CERTIDÃO NEGATIVA
IMPÔSTO DE RENDA
E SEUS ADICIONAIS

•CERTIDÃO - NEGATIVA

PARA VISAR PASSAPORTES

•
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N.° 129.754 Wenzeller.
N.° 130.012 de Albuquerque.
N.° 131.421 cirs Irennenegildo
N.° 131.488 Fincão Tecelagem
N.° 131.741 Decorações Ltda.
N.° 132.447 Decorações Ltda.
N.° 132.448 Decorações Ltda.

N.° 398.136 - Tenex - Dental
Tore
a Ltda. - cl, 10.
N.° 398.436 - Gadoluz - Cia.'
Edmundo Façanha
Luiz Stenrica - el. 41.
N.° 398.502 - Constmetin --•
Inciús • rIas R. uniConstruções Metálicas Constmetin Lie
Morbin Ltda.
mitada - cl. 16.
Nailotex S. A
N.° 398 558 - Risoletta - .1°4
e Confecções.
L'Atelier Móveis e ' Santos S. A. (Calçados) - cl, 36.
N." 389.601 - Casa Walclemet
esse Waldemar - el. 49 (com ex.
L'Atelier Móveis e clusão de barracas de praia).
N.° 398.613 - Café Santa Mar.
L'Atelier Móveis e the - Joaquim de Oliveira quive-se.
! 41.
N.° 87.769 - Sachstsches ScrurnL'Atelier
Móvt
is
e
ha°
132.450
e'
Asquive-se.
werk Aktiengesellschaft
N.° 398.622 - Duplex - Manu_
Decoraçoes Ltda.
fatura de Gravatas e Lenços Duplea
N." 89.697 - Ala Anzeigen AktiN.° 132.452 - L'Atel er Móveis S. A. -- el. 30.
eng?sellahaft - Arquive-se.
DIVERSOS
e Decorecões Ltd a.
N,° 95.222 - E. Tosse (e Cia. N° 398.631 - Duplex Summer
N.° 132.453 - L'Atelier Móveis Style Menufatera de Gravatas e
Por ordem do Senhor Dl etor Geral,
Abboott Laboratories (junto ao ter- e Decorações Ltd a.
ficam os processos aclima mencionados, mo toe' 404.153). - Aguarde-se.
Lances Duptex S. A. - cl. 36 (sei
N.° 132.455 - L'Atelier Moveis direita ao uso exclusivo das exprese
arquivad.'s por falta de cumpemento
e Decorações Ltd a.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO
sões Summer e Style).
da exiOncia.
DE RECEPÇAO. INFORMAÇÃO
N.° 132.460 - L'Atelier Móveis
N.° 398.785 - Esmaço - EsmoEXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
e Decoreciles Ltcla
ço Senterais para Construções Ltda.
TRANEERENCIA E LICENÇAS
Des 10 de .julho de 1063
Georg
Rosenbaum
N.° 133.299 - el. 16.
PAGAMENTO DA TAXA FINAL
84 Cio. Ltda.
N.° e99.075 - Resista Social PoDia 10 de julho ' de 1963
N.° 133.447 - Uturniloe Pereira • trópolis - Celio Selim Thornaz TRANSPERes.:•IA E ALTERAÇÃO
São convidados os requerentes abai- de Reuni
cl. 32.
xo mencionados a comparecerem a
DE NOME DE TITULAR
N.° 399.088 - Melleril - SanDE PROCESeOS
este. Departamento a fim de efetuaN.° 133.984 - Iosei Gemia e Correm o pae,arnento da taxa anal elos nelio Venancio Gareia.
dez O. (e:induz S . A. S s ndoz Ltda )
Bicieletas Monark S.A. (pede para seguintes proces.soe de patentes:
N.° 136.285 - Manuel Machado - cl. 3.
ser anatada na patente mod. ind. I Ne 59.430 - Remingion Rand do • Cerdoso Fonte.
N.° 390 .426 - I.PVV - Labor À2.1e6 a alseraçã.o de nome). - Brasil S.A.
N.° 129.371 - Dosaingce Ricardo trio de Produtos Químicos e Veterie
N. 77.043 - Cia. Fábrica de BoAnose-se a alteraçào.
Marchetti.
Bicicletas eScnare S.A. (pede para tões e Artetatoe de' Metal.
n3,-os V ise 1 td
- Arquivem-se os
N.° 85.234 - Rigi Elex Artefatos
ser anotei-Ia n t marca med. utilidaN•° 399 • -141 •- X ahe1ln X.
X 13
de ne 2.913 a alteração ae nome). de Metais Ltda.
1
GotaIlepeaess Conm'alas
N.9 89.301 - Walter Poting.
- Anote-sie • a alie:ração de nome.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
vier 85 Penjemin Ltd (. - cl. 3.
N.9 96.762 - Agostinho Freire.
F. SEÇÕES REPUELICADOS
Jate Ceai:tilo Extingues (transfeN.° 309.7e5 - Confer POR TEREM SeIDO COM
rência, para o seu nome da patente
DIVERSOS
(ria Fsrmeeeutica EndochImica S.A.
mod. it. 11. 9 4.172). - Anote-se a
INCOF.REC5ES
- cl. 3.
traneferèneat.
Aktiebolasset Astra Apctekarnes
Tubex Móveis Tubulares S.A. - Kentiska
N.° 30 0 .947 lesires t ies;dia loa
Dia 10 de julho de 1963
Fabriker
(junto
à
patente
(pede para ser anotada na patente
T3ae
nc! i rrrte,
S,...eti:o XX - Ale
Notificação
mod. tit. n.k' 135.904 a altera- priv. inv. n. 9 61.157). - Faça-se a
viro de Freitas Guedes - cl. 32.
ce0 de naine). - Anoie-.e a alte- • apostila retificando a primeira.
de
reo
prazo
decorrido
Urna
vez
.=.09.960 - CI:•"(1;. - 12.!)"),*
eaçPice.
Duneemittel Technik A.G. (junto'
patente n.9 61.939). - Faça-se a curso previsto pelo artigo 14 da Lei tria de Aremes Ckide S. A. -- cl.
Tile Esterbrook Peri C. ( transfe- à
n.° 4.048, de 29-12-61 e meis dez II (considvr:ndo-se (niquesas coma
rência para o seu nome da marca; epoetila.
SP-verb:edis - trino ne 317.217). -I sSerafim Facella (junto ao têm° dias - para eventuais juntadas de toreneses).
n. 107.203). - Nada há que defe- recursos, e do mesmo não FC tendo
Na 4(10.020 - Gevetol - Gevaert
Anote-se a transferência.
Incha:areai Grantino S.A. (pede rir. Arquive-Se.
1 valida nenhum interessada, ficam no- Plinto • Producten N. V. - cl, 1.
para ser anotada nas marcas Benfinoi
tificados os requerentes abaixo menN.° 400.130 - Cambuci - S
tárma n.9 332.914 - Muitofino ter- ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS cionados a comparecer a ede Depor.
dede Anónima Moinho Sentiste InDE PATENTES
mo 11•9 e52.915 - Superfino termo
tamento a fim de efetuarem o paga- cliietrias Gereis - el. 23.
n.9 362.9t6 as alterações de nome).
Ficam os proce'sos abaixo mencio- mento da taxa final concern s nas is
- Anotem-se as alterações.
N.° 400.154 - Vaveca - Vaveca
expedição dos respectivos certificados Construrões Cemereio e Ind. Ltda.
arquivados:
Editora de Revistas Sociais Ersol nados
NP 65.027 - Celeste Main Giu- destro do prazo de sessenta dias - - cl. 14.
S.A. (pede para .ser anotada na eeppe.
na ferina do parágrafo (mico do artiN.° .400.354 - Voterantim - S.
marca Revista do Filme, termo núN.
86.835 - Juan Goldstein.
go 134 do Código da Propriedade In- A. Indústria. Votorant'm - cl 44.
mero 393.424 a altcraçáo de nome).
NP
87.724
Pterre
Chancel..
- Anote-se a alteração de nome. dustrial.
N° 400.427 - Viplavil - Moo.
N.° 89.072 - Orlando Bombarda
•
Plásticos Buitearnante Ltda. Stranstecatini Societa Crenerale Per Vindime
MARCAS DEFERIDAS
N.° 89.472 - Albert Vignais.
terènela para o seu nome da marca
tria Mineraria e Chimica - el. I.
Bustamanee, termo ne 402.24(3). N.° 93.553 - Gustav Nielebock e
N.° 204.443 - Wilbra - Wilhelm
Anote-se a transferência.
N.° 400.301 - Diario de Assis -•
Breuns Kommanditgeseli schaft - cl.
Jean Mesie Renard.
Drastosa S.A. Comc'e •c•o e IndúsN.° 95.012 - Friedrich UM* I (com exclu são de preparados para Nelthsn de Souza - cl 32.
tria de Meias (pede peru ser ano- Gmbh.
lustrar e conservar couros e conside-1 . N.° 400.954 - Cheias( -e Otto Ft
tada nas marcas Drastosa termo nuN.° 95 803 - Impex Importação rando-se os demias artigos como pro- Weber - el. 3.
mero 402.524 - Segredo teimo núdutos químicos).
N.° 401.064 - FIL - Forneeedas.
mero 409.2.60 - 400 terno n." 411.1341 e Exportação Ltda.
N.° 336.387 - Pastorinho - A. ra Industrial Ltda. -- cl. 46 (cota
- Bahnon termo n.9 436.01 -- Dras-: N° 95.926 - Mirko Cell'.
al termo n.9 438.402 as alterações de; N.° 97.360 - Hereules Powder Dias Pastorinho S. A. Comercio e eecilwess bitz de eers para reineis.
nome). - Anotem-se as alterações' Co.
Indeeitria - cl. 15.
rides).
de nome.
N.° 362.284 - Wiltex - The
N.° 100.988 - Shigueharu Ikecla.
NP 401.067 - Tribuna Libanesa
The Sydney Roas C. 9 (transferenN.° 102.510 - General Mills Inc. Wilson Rubber Co - el. 10 (com - Anver Bilete - cl 32.
ela para o seu nome da marca Andru
exclusão
das
partes
e
acessórios
que
103.129 - leletotoshi YokoN.o 404.845 - E. Edimetal
Salt, termo n.9 409.P55) • - Anot,e-se
não pertencem a clas‘e 10).
yama
a tran.sferencla.
Fábrica Necional de Estruturas Mes.
InNP 367.465 - Blitz Set
. - c l, 1 -.
N.° 103.361 - Aloise Milezewski. diestria de Tintas e Vernizes Corto- • Ii cas Edi rneta 1S.S A
EXIGe:NCIAS
rU.
ssem nireito m0 USO eNclusivo
N.° 104.184 - Edson Cavalcanti mar Ltda. - el. 17.
tra E)
Guimarães.
Lanifício do Vale do Paraiba S.A.
NP 385.895 - Semanerio do Lar
N.° 106.319 - IVlothe I sar Ka- - Nino Ferre-ri - c1 . 32 ( com exLavalpa junto a patente priv, inFRASE• DE PROPAGANDA
menezky.
n»
44.716).
Setisfeça
exivenção
clusão de impressos).
DEFERIDAS
N.°
108.16
Osvaldo
Florim.
e
g0ncia.
No 387.967 - Faierito -- FábriYoohio
Nalcanishsi.
N.°
1
08.796
Factor
do
Brasil
S.A.
ProduMax
N.° 3,S9.056 - Ton Sus Teu
ca Delta Ltda. - el. 43 (sem direitos CoSméticos (junto à marca núVladas Dramontas. to et; uso exclusivo da expresse() Fa- Modos A Exposição Clipper S. A.:
N.° 109.269
mero 2613.411). - Satisfaça exiN.° 110.244
Jiro Tetsuya.
- el. 36. (art. 121).
vorito).
^Cia.
N.° 398.550 - Grande Venda Sela
N.°
396.379
Recosi]
RecosNazaret
Bursali.
N.°
110.826
-Taiyo Indústria de Pesca S.A.
N.° 112.660 -- Cia. de Cerâmica (lati Lab. Farmacológico S P A - do Milhe° - Mudas A Expesição
(junto à marca n.9 278.974). - Se:
•Clipper S. A. - - cl. 1 - 2 - 4 -.
el. 3 (como marca genérica).
Industrial de Osasco
&laca exigência.
Ns. 85.591 - 85.593 - Adierwerke Vorm Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft - Arquivem-se os processos.
Ns. 85.729 -- 85.731 - Beeistift
Fabrik Vorm Johann Iia lesr - Arquivem-se
N.° 86.953 - Indústrias sie s, IV geei
de Produtos Alimentícios Leite - Ar;
quivc-se.
NIP 87.C91 Sslieline Predetos
Químicos e FarinaaMtleos S,A.--Arquive-se.
N.° 87.7e5 - E. M s rck - Ar-

Laboratreios Prismut s.A. (junto
ao tér.010 n•9 250.284). - Satisfaça
exigência.
Indústria de Sabonetes e Perfumarias Memphis Ltda. (junto a0
termo n.9 336.932). - Satisfaça exipasma.
Laboratrólo Farmaker S.A. (junto
ao termo n.9 389.850). - Satisfaça
•
eeigencia.
QIF Quinpca Intersontinental Earmaceutlea Ltda. junto ao termo número 393.663). - Satisfaçà exigência.
Café Rio Verde Ltda. (junto ao.
têrmo n.° 409.688). - "Satisfaça ex1g ncia.
N. 425.064 - Zelita de Stmea LoPes - sse-i...aça exigência.

sainzeller Kleber
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14 -25 -36 -48 --

8 -- 101 -- 11 -- 12 -15-- 21 -- 22 -- 23 -30-31 -- 34 -28 -- ' 30
37 -- 39 -- 40 -- 44 -49 -- (art. 121).

13
24
35
46

NP 462.633 - Perfumaria Tania -

--' I Gutemberg José Barbosa - ai. 48
(art. 117 a." 1).
-Marcas indefe.;das

III)

G. Ricordi tC. S.p.À (transferência para o seu nome .rl.a marca R
(têrmo 407.132). - Anoteae a transferência.
ExiSneias
Margaret Lilian Shorto - junto
marca ri.° 242.271 - Eatisfaça exigência.
N.° 426.001 - Indústrias Reunidas
Flores Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 426.262 - Revestimentos em
Plásticos Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 426.374 - Transporte Rispar
S. A. - Satisfaça exigência e prossiga-se corno indicado pela *ação.
N.° 426.375 - Primo Carbonari Satisfaça exigência.
N.° 426.376 - Primo Carbonari •••••••
Sa tisfaça exigência.
N.° 426.447 - Importadora e Exportadora Rosário Ltda. - Satisfaça
exigência e prossiga-se como indicado
pela seção.

N.° 398.660 - Superavieola Matadouro de Aves Superavieo!a z.,,cla.
- cl. 19.
NP 400.356 - /aninho Recife N.° 386.822 - Mitra - Ruy MaGrandes Moinhos do Brasil S. A. fra ti Irmãos - cl. 8.
- cl. 41. 33. (art. 114, incluindoN.° 400.394 - Cetympau'ista se a classe 33).
Industrias Gasparian S.A. - cl. 24.
Transferênc:a e alteração de nome de
NOME COMERCIAL
titular de processos
DEFERIDOS
Indústria York S.A. Produtos Ci' N.° 330.009 - Termaco Engenha- rúrgicos (pede para ser anotada na
•
Comércio
Ltda.
Termaco
* ria
marca Adoração ri.° 156 777 a transEngenharia e Comércio Ltda. - ferência e a alteração) . - Anotem(art. 109 n.° 3).
se a transferência e a alta-ação.
N.° 339•ç39 - Transmecânica S.
Linijuta S.A. Fios e Tecidos (Pede
A. Indústria de Máquinas - Transmecânica S. A. Indústria de Máqui- para ser anotada na 1,arca Linijuta
termo 419.682 a altera--4a de nome).
nas - (art. 109 n.° 2).
N.° 352.399 - Escritório de Com- - Anote-se a altaracão :.1e. nome.
pra e Revenda de Imóveis Escore
Ltda. - Escritório de Compra e Revenda de Imóveis Escore Ltda. .._
(art. 109 n.° 3).
Nó 373.836 - Companhia Níquel
Tocantins - Cia. Níquel Toanis
(art. 109 n.° 2).
N.° 375.564 - Fazenda Caraita
S . A . - Fazenda Caraiba S . A. (ar'figo 109 n.° 2).
N.° 380.686 - John Rogerx Impc,r
VOLUME I
tadora S.A. - John Roger Importadora S.A. (art. 109 n.° 2).
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
N.° 398.743 - Liberal Tecidos Ltda.
Leis de janeiro e março
- Liberal Tecidos Ltda. (art. 1.19 má,
mer 03).
Divulgação n° 859
N.° 399.189 - Scal Rio Lndustri
e Comércio de Artigos Rurais S.A,
Preço: Cr$ 400,00
- Scal Rio Indústria e Comércio dc
Artigos Rurais S.A. (art. 109 n e 2).
N.° 399.943 - Auto Viação NaVOLUME E
cional S.A. - Auto Viação Nacional
S. A. (art. 109. n° 2).
ATOS DO PODER EXECUTIVO
N.° 400.316 - Cia. Brasile:ta do
Decretos de ionero rn trço
Estamparia - Cia. Brasileira de Estam para (art. 109 n.° 2) ..
Divulgação n° 890
N.° 400.682 - Drogaria Sãc. Peiix
S.A. - Drogaria São Felix S.A.
Preço: Cr$ 1.500"
(art. 109 n.° 2).
N.° 401.2'38 - Franco Hata In
corporação Imobiliária e Importação
VOLUME III
Ltda. - Franco Fiara Incorparação
Imobiliária e importação Ltda. (arATOS DO PODER LEGISLATIVO
tigo 109 n.° 3).
Leis de abril a junho
Títulos de f.,tal-elecimentos <ideados
Divulgação n° 896
N.° 365.346 -- Llogisolex -- Mogiaolex Ltda. - cl. .33 (art. 117 n.' 1)
Preço: Cr$ 350,00
N.° 386.421 - Satélite - Coa<tre
tora Satélite Ltda. - cl. 33 (art. 117
INSÍGNIA DEFERIDA

COLEÇÃO DAS LEIS
1963

a.°

(.

N.° 394.698 - Citit2 Reporiagew
da Boa 'Vontade - Legião da Boa
Vontade- cl. 8 - 28 - 32 - 33
(art. 117 n.° 1).
N° 394.699 - Cinematogrsoca èa
Boa Vontade - Legião da Boa Vara
tade cl. 8 - 28 - 32 - 33 lar
tigo 117 is° 1).
N.° 398.468 - Hotel Thermas Sa••
kataris - Cia. das Aguas Minerais
Salutaris - el. 33 - 41 -- 42 - .43
(art. 117 ta° I).
N.° 398.607 - Fdifiai Messidor Condoi:ululo do Edifício Messidor si. 33 (art. 117 a.° 4)..
N.° 3911.713 - Serviços Aeorofotovamétricos Cruzeiro do Sul - Servitias Aerofotograrnétricos Cruze To do
Cid S.A. - el. 25 - IY3 tent. 117
n.• 1).

VOLUME IV
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de abril a Junho
Divuitl açâ o n' 895

Preço: Cr$ 1.200,00
A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agancia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos Pelo Serviço de Reeznbólso Postal
.•••• 1~0 ~Mv

Julho de 1963

N.° 426.634 - Giorgio Parodi
Satisfaça exigência.
Giorgio Parodi
N.° 426.635
Satisfaça exigência.
N.° 426.644 - Consorte Cie. N
cional de Sorteios de Bens e Hipotec
- Satisraça exigência.
N.° 426.696 - Reb - Rádio El
trônica do Brasil Ltda. - Satisfa
exigência e prossiga-se como indica.
`pela sacão.
N.° 426.814 - Vounty Laborat
rios Lirnited - Satisfaça exigência.
N.° 426.835 - EditOra Lidador Lt.
- Satisfaça exigência.
N.° 426.901 - Empresa Gráfi
e EditOra Correio da Tarde Ltda.
Satisfaça exigência.
N.° 426.875 - Camilo Farrista
Pinto - Satisfaça exigência.
N.° 426.890 - Yoshihiro Iriya
Satisfaça exigência.
N.° 426.995 - Difaco S. A. Di
tribuição Fabricação • Comércio •
Embalagem - Satisfaça exigência
N.° 427.109 - Imobiliária Be
monte S. A. - Satisfaça exigência
prossiga-se como indicado pela seçã
N.° 427.123 - Sapi Socieda.
Americana de Propaganda Ilumine.'
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 441.956 - Carlos Weigand
Cia. - Satisfaça exigênc-la e prossigz
se como indicado pela seção.
N.° 442.488 - Rodovias Bras
Ltda. - Satisfaça exigência.
Ns. 442,533 -442.534 - 442.53
442.536 - 442.537 - Matam Al.
tiengesellschaft Zurich - Satisfaç
exigência.
N.° 442.565 - Indústria Farmacêu
tica Quinafar Ltda. - Satisfaça est
gência.
N.° 442.588 - José Domingues Satisfaça exigência.
N.° 442.593 - Coltec Tintas e Ma
tarjais de Construções Ltda. - Satie
faça exigência.
N.° 442.595 - Calçados Biangolin,
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 442.601 - Afranio Mafra Satisfaça exigência.
NP 442.608 -- José Proba Soar.;
- Satisfaça exigência.
N.° 442.609 - Scofield és Cur
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 442.612 - José Ferreira &
Cruz - Satisfaça exigência.
N.° 442.614 - Saturnino Fernan
dos Napoleilo - Satisfaça exigência
N.° 442.671 - Laboratório Cor.
S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 442.674 - Cia. Administrado
ri Minerva - Satisfaça exigência.
N° 442.764 - CBF - Ceetan=
Branco Filhos Ltda. Ind. • Com. -Satisfaça exigência.
N.° 442.766 - Caetano Branco Fe
lhos Ltda. Ind. e Com. - Satisfaç
exigência.
N.° 442.778 - Bronzana Cousércide Autos Peças Ltda. -- Batisfei-;.
exigência.
N.° 442.779 - Bronzane Comieci.
de Autos Peças Ltda. - Satisfaí,-exigência.
N.° 442.871 - Importadora Svai
ter Comércio • Indústria S. A. =Satisfaça exigência.
N.° 442.869 - SAT Serviço.
Adnzinistraçio Técnica S. A. -tidaça exigência.
Diversos

NP 375.520 - Johnsoe
soa - prossiga-o MIMO r)dloado pala
gni*.
e
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N° 376.352 - Cia. Industrial de
Vidros CIV - Prossiga-se como indicado pela seção.
NP 390.906 - Distribuidora de
Bebidas MM Ltda. - Arquive-se..
N.° 398.718 - Minerais e Metais
Gruner Ltda. - Aguarde-se.
N.° 426.394 - Distnade Distribuidora da , Madeiras Ltda. - Prossiga-se
como ind1cedo pela seção.
N.° 427.102 - Tecidos Buri S.A.
- Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 441:518 - O. Ind. de Precisão
• Com. S. A. - Prossiga-se como
Indicado pala seção.
N.° 441.842 - Katira Com. e Ind.
Ltda. - Prossiga-se como indicado
pela seção.
N.° 441.864 -- Mercantil S. José
Ltda. - Prossiga-se como indicado
pele seção.
N.° 441.874 - A. P. S. Aguiar
Prossiga-ca como indicado pela seção.
N.° 441.877 - Rolamentos Amasarda Ltda. - Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 411.878 - Fábrica de Manametros Willy Ltda. Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 441.912 - Abelardo Figueirado Produções Ltda. -e- Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 441.931 - Nelson Maninho
- Prossiga-se como indicado pela seção.
NP 441.952 - Máquinas Tecnicopex do Brasil - Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 442.029 - Mercantil de Couros Cru B:riguiense Ltda. - Prossiga-se como indicado pela seção.
N.° 442.864 - Semp Rádio e Televisão S. A. - Prossiga-se como indicado pele seção.
NOTICIÁRIO
Oposições

Inalo* S. A. Indústrias Eletrônicas
- oposição ao termo 577.562 título
Inelca - classes 1 - 4 - 5 - 6 8- 9 - 11 - 13 - 14 - 13 - 20
30 39 -40 -49.
Cia. Cervejaria Brahma - oposição
ao termo 578.474 marca Guarany alasse 41.
n
• Favorita Ltda. - oposição ao termo
367.424 titulo A Favorita - classe 50.
Civia S. A. Administração de Bens
Corretagens Incorporações - oposição
ao termo 559.504 marca Ceva cl. 5.
Voikswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S. A. oposição ao têrmo ,578.499 marca
Tecno Wagen desses 31 - 33.
Cia. Brasileira de Roupas , oposição ao teme) 568.254 marca - Ducoe.
Distei Transmissões Industriais e
Mangueiras Ltda. - oposição ace ,r termo 575.767 marca Distei cl. 48.
Distilaria Tangará Ltda. -e- opoiiRio ao termo 578.074 nome cortesia
dai.
Insana Indústrias de Madeise Smta
Maria Limitada - oposição acelermo
577.561 título Insam.
Brimax Brasileira Importadora
Exportadora S. A. -..optasição1 ao
termo 577.776 marca Berimaietclesse
menero 21.
Braeifone Comercial Ltda. - oposição ao termo 577.972 mareai Bratlifarm - classe 11.
•"
"'
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Brasifone Comercial Ltda.. - oposição ao termo 577.971 marca Brasiform classe 8.
Cia. Cervejaria Brahma,
oposição ao termo 578.985 nome comercial.
_
Sulaplast S. A. Indústria e Comercia - oposição ao termo 578.859 titule Sutaplast.
Carrocerias Nicola S. A. Manufaturas Metálicas - oposição ao termo
575.455 titulo Manufaturas Metálicas
e Capotas Para Veículos Nicola.
Humble Oil 85 Refining Co. oposição ao termo 576.699 marca Essecar classe 21.
Cano Erba SPA - oposição ao termo 573.712 merca Herba.
Cia. Usinas Nacionais - oposição
ao termo 569.269 marca Vera Cruz.
J. R. Geigy S. A. - oposição ao
termo 569.101 nome comercial.
Cromos S. A. Tintas Gráficas oposição ao termo 575.378 marca
Cromozinco.
União Fabril Exportadora, S. A.
UFE - oposição ao termo 577.755
marca Rivo.
Simca do Brasil S. A. Industrial
de Motores Caminhões e Automóveis
- oposição ao termo 571.049 marca
Jangada cl. 11.
Lojas de Calçados Nascimento Ltda.
- oposição ao termo 580.197 frase
de propaganda Só Garbo Tem Só Garbo Vende Assim.
Loja de Calçados Nascimento Ltda.
-- oposição ao termo 580.198 frase
de propaganda Desça das Nuvens e
Veja os Preços de Garbo.
Bril S. A. Indústria e Comércio
- oposição ao termo 576.680 marca
Rosenbril classe 46..
Bebidas Dunga Ltda.. - oposição
ao 'termo 573.604 marca Boavida.
Bozzano S. A. Comercial Industrial
e Importadora - oposição ao ferroo
571.010 marca Tri Color cl. 48.
Orquima Indústrias Químicas Reunidas S. A. - oposição ao termo
581.321 marca Euroquima cl. 1.
Cia, Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos oposição ao termo 570.709 marca 5
Estrelas.
Plastifon S. A. Plásticos o Derivados - oposição ao termo 573.364 nome comercial.
Seara Roebuck And Co. - oposição
ao termo 568.672 marca Silvar classes 6 - 8.
Textil Gabriel Calfat S. A. - oposição ao termo 569.869 marca Cafma l t classe 41.
International Basic Economy Corp.
- oposição ao termo 569.841 marca
Arbor Acres clame 19...

Indústrias Tratei* Barbero B. A. 1 Comape Comercia/ Auto Peças Ltda.
- oposição ao termo 571.777 marca - oposição co termo 570.753 nom•
Teka.
comercial ComaAr Ltda. Comércio de
Indústrias Têxteis Barbeie, S. A. Materiais e Peças Rodoviárias.
- oposição ao termo 571.778 merca
Sergio Peneirada Queiroz Cotrim
Talco.
Auriphebo Berrange Simões e João da
City S. A. Indústria Brasileira de Almeida Sampaio - oposição ao ter.
Calçados - oposição ao termo nú- mo 530.300 marca Sa/espower.
Montecatini Societa Generale Par
mero 571.612 marca City Rio clarse
l'Industria Mineraria e- Chimico número 36.
Fábricas Germade S. A. - oposi- - oposição ao termo 570.923 marca
.çãO ao termo 573.540 marca Original Polimer classe 47.
classe 36.
Montecatini Societa Generale Per
Saverio Moretti s-- oposição ao ter- l'Industria Mineraria e Chimice
mo 575.269 marca Hotizonte.
- oposição ao termo 570.924 marca
Octaviano Revagnani - oposição Polimer classe 28,
ao termo 571.279 marca Heeige clasMontecatini Societa Generale Por
se 8.
!Industrio Mineraria e Chimica
Batavia S. A. Conservas e Condi- - oposição ao termo 570.925 marca
mentos oposição ao termo 573.095 Polimer classe 16. .
marca Cura classe 41.
Montecatini Societa Genarale Per
Jese Squillante - oposição ao ter- l'Industria Mineraria e Chimice mo 574.182 marca São José classe 46. - oposição ao termo 571.241 merca
José Squillante - oposição ao ter. Polimer classe 2.
mo 574.182 marca Sã José classe 46.
Montecatini Societa Generale Per
• Produtos Químicos Clemantt S. A. l'Industria Mineraria • Chimica - oposição ao termo 576.402 marca - oposição ao termo 571,242 marca
Rainha classe 46.
Polimer classe 1.
, Indústria de Artefatos de Metais
Montecatini Societa Generale Per
MG Ltda. - oposição ao termo nú- l'Industria Mineraria • Chimica
mero 575.383 marca MG classe 5. - oposição ao termo 571.243 marca
Shell Brasil S. A. Petróleo - Pol:mer classe 46.
- oposição ao termo 580.034 marca
Syndicat National de la Perfumerie
Solodrin.
Fronçaise - oposição ao termo 570.634
Shell Brasil S. A. Petróleo - marca Tout Paris classe 48.
-- oposição RO têrmo 580.731 marca
J. tia E. Atkinson Limited - oposi.
Ciai.
ção ao termo 577.249 marca EmbleShall Brasil S. A. Petróleo - mática.
- oposição RO termo 582.037 marca
Levar Brothers Port Sunlight Lime.
Siai.
Ritos Indústria e Confecções de ted - oposição ao termo 574.011 marCepalux classe 40.
Roupas Para Crianças Ltda. - opo- ca J.
85 E. Atkinson Limited - °pose.
sição ao termo 573.059 marca Sta.
ção ao termo 576.860 marca Roseli --.
Rita classe 36.
classe. 38.
João Amaral Gomes -- oposição 90
Levar Brothers Port Sunlight LimiÉ
termo 578.883 marca Florence classe
ted - oposição ao termo 577.906 mar.
número 29..
Editara Abril Ltda. -- oposição 420 co Taco Lux classe 1.
E. I. du Pont de Nemours And Co. -.
termo 570.889 marca Quattroruote.
João Amara/ Gomes -- Oposição 90 oposição ao termo 570.237 marca Tate
- classe 22.
termo 578.882 marca Florence das- lenFairbanks
Morsa Bi Co. - oposição
se 6.
Editara Abril Ltda. -- Oposição ao -ao termo 576.656 marca Dieselmaq
classe 6.'
termo 576.883 merca Horizonte dasse 32.
Indústria e Comércio Figueiredo S.A.
Construtora Auxiliar de Terraplena- - oposição ao termo 580.443 marca
gero Coterra S. A. - oposição ao ter- Triunfo classe 41.
Cia. Fiet Lux de Fósforos de Segu.
mo 580.050 nome comercial Soterra
rança - oposição ao termo 580.829
Ltda.
Confecções Abbud Ltda. - oposição marca Fiat Lux classe 32.
Empresa Beta de Construções S. A.
ao termo 579.935 marca 'Antílope.
• Kloeckner Humboldt Deutz Aktien- - oposição ao termo 580.673 marca
gesellschaft - oposição ao termo nú- Beta classe 8.
A. S. A. Avícola S. A. - oposição
mero 575.377 - marca Super Diesel
ao termo 578.427 marca Lesa cl. 19.
classe 21.
A. S. A. Avícola S. A. - oposição
Tavonnes Watch Co. - oposição ao
ao termo 578.429 nome comercial Fatermo 571.095 marca Relojoaria Cy- zenda
Lesa S. A.

Indústria Itapira de papel Fulgor
Ltda. - oposição ao termo 569.025
marca Fulgor.
Helbra S. A. Indústria Farmacetttico - oposição ao termo 573.656
titulo Helpa classe 33.

' Tavannes Wetch Co. - oposição
ao termo 571.090 titulo Relojoaria
Cima,
Lab. Andromaco S. A. - oposição
ao termo 577.322 marca Dorfinal classe 3.
Tratores do Brasil S. A. - oposição ao termo 573.277 marca Troatorbras.
Charutaria Boreal Ltda, - oposição
ao termo 577.616 marca Bom% classe 38.
Micro Espuma Artefatos de Borracha S. A. - oposição ao termo número 579.627 insígnia Novelspuma.
Comape Comercial Auto Peças Ltda.
- oposição ao termo 581.782 marca
Cortam
Oaneape Comercial Auto Faças Ltda.
- oposição ao termo 570.754 reatei
Comaper.
-

Acon Artefatos de Cancreto Ltda.
- oposição ao termo '566.908 marca
Moram:1 classe 16.
S. A. Indústria de Seda Nacional
- oposição ao termo 566.928 marca
Magic.
S. A. Moinho Santista Indústrias
Cierais - oposição ao termo 565.649
marca Supremo classe 41. '
•
¡Indústrias Têxteis Barbem S. A.
• oposieão ao termo 571.775 marca
Talco.
Indústrias Téxteis Barbero S. A.
-e oposição ao termo 571.776 marca
Taloa classe 34.

Ma,

- loisa S. A. Indústria e Comércio
oposição ao termo 575.470 título Adia.
'Indústria Brasileira de Peixe S. A.
Pescai - oposição ao termo 579.768.
A. J. Renner S. A, Indútrio de
Vestuário - oposição ao' termo nfs.
mero 578.861 Marca Ideal classe 35.
Menfis S. A. Indústria de Sabona.
tes e Perfumarias - oposição ao tete
mo 570.951 marca Menfis classe 20
Brasipel Cia. Brasileira de Papel
Indústria e Comércio - oposição ao
termo 570.269 marca Agropec clama
número 50.
Ferreira Jorge & Filho - oposição
ao termo 570.195 marca Café Lima.
Empresa Jornanstice Guarany Limitada e- oposição ao termo 570.450
marca Avante Juventude Revista Juvenil clame 32.
• Cilag Chemie S.A. (Oposição ao
terem 573.554 marca Megaclor).
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Cia. Siderúrgica Paulista Cosipa
Vemag S.A. Veículos e Máquinas
Orbe S. A. Organização Brasileira
Cia. Limitada
Pacheco Ferreira
I
(Oposição ao termo 570.845 frase de de Engenharia ( Oposição ao termo Agrícolas ( Oposição ao termo 575.525 (Oposição ao termo 576.293 marca
•
Coselpa cl. 8 ) .
propaganda Gostoso ate sem aç ucar) • 578.225 nome comercial Orbe Organi- marca Brastlmag cl. 21) .
Açcmet S.AA. Indústria Mecânica
Premiar Int! intria e Comercio AgriD'Olne Cia. de Tecidos Aurora zação Brasileira de Empreendimentos
ccaas (Oposição ao termo 575.525 (Oposição ao termo 574.082 marca
(Oposição ao terma 570.849 marca Imobiliários Ltda . ) .
Açomat cl. 5 ) .
Orbo S . A . Organização Brasileira marca Brasil= g cl. 21) .
. Casa Balla Aurora) .
Elias Miguel Bumaruf (Oposição ao
Premiar Indústria e Conféreio do
Indústria de- Linhas Centauro S . A. de Erienharia (Oposição ao tern a
Brincie Ltda . (Oposição ao termo termo 576.515 marca Lola!) .
5-75.884 nome comert ial ) .
(Oposição ao termo 580 761) .
! Viação Cometa S . A . •(Oposição 00
576.859 marca Premiar el. 33) .
Orbe S .A . Organização Brasileira.
Importadora Fermont S . A (OposiI tearno 573.012 título Expresso CoElias
Miguel
Burnaruf
(Oposição
ao
do
Engenharia
(Opasição
ao
-termo
ção ao termo 579.381 marca Fermon
meta)..
576.884
titulo
Salão
Lord)
terna°
575.884 nome comercial)
• alasse 50) .
Cio. Internacional de Capitaliração
.
ot eis .moS.A. (Oposição ao (Oposição
Incomar Indústria e Comércio Mar-, Orbe S. A. Organização Brasileira
ao termo 577.466 marca
tez MJ 575.813 nome comercial ) .
to Limitada (Oposição ao termo mime.' de Engenharia
Interarp cl. 50) .
3•
•
so 576.796 marca Incomar cl. 4) .
Sabap Soc. Anônima Brasileira .cle
573.804 nome comercial ) .
Mine. SÃ. Empreia de Mineração
Artef.atos
Plásticos (Oposição ao terNorca Industrial e Comercia: • tda .
Mauro Borges Zanetti ( Oposição ao ( Oposição ao termo 575.660 marca
mo 567.103 título Sapato Cantado
(Oposição ao termo 581.976 maraa termo 577.747 marca Zanetti
50 ) . &látex)
cl. 36) . •
Bora& cl. 16) .
Irmãos Martinez Cit . Ltda . (OpaPan Produtos Alimentícios Nacionais
' Norca Industrial e Comercial Lt d a. i Orbe S . A. Organização . Brasileira
ao
ao termo 575.660 marca Minex).
de Engenharia (Oposição ao termo
S.A. (Oposição ao termo 571.827 si(Oposição 'ao termo 581.977 m a r ca
i
575.887
a
marca
Orbe c 1. 50 ) .
.
Nowa cl. 4 ) ,
Irmãos Mertinez• &; Cia. Limitada nal de propaganda rábrica de Bebidas
Orbe S .A . Organização Brasileira I (Oposição ao termo 574.107 marca Marte) .
Apra S . A Comercio e Indústria de de Engenharia (Oposiçã oao termo
Pan P r odutos Alimentícios Nacionais
Café Pilão cl. 41) .
Proteção Contra nig° (Oposição ao 578.226 marca Orbe ci . 50) .
5. Anenima ( Oposição ao termo
Irmãos
Martinez
Cia.
Limitada
térm
o 577.771 marca Apra cl. 50) .
571.825 marca Marte cl 41) .
Socai Engenharia e Comercio Ltda . (Oposição ao termo . 574 107 marca
Jowa S.A
Indústria Mecânica
Café
Pilão
cl.
41)
•
'
(
Oposição
ao
termo
577.496
marca
(Oposição ao termo 579.431 titulo
Indústria de Móveis Ita S.A. (OpoSoco]).
Jowa cl. 1)..
Cia. Siderúrgica Paulista Cosipa sição ao termo 571.807 marca loa).
Ismael Isaac, Ring (Oposição ao terIndústria de 2.16v eis lia S . A . (Opo(Oposição ao terma 576.297 marca
mo 577.600 marca Auto Ring cl. 21 j. • Efol Eletro Fornecedora Ltda. (Opo- Coselpa)
sição
ao termo 571.808 marca Ica).
sição ao termo 576.697).
Paulista' CoSipa Instituto Pinheiros Produtos 'raraCia. Siderúrgica
MBM Indústria de Abrasivos S .A .
Cia. Siderúrgica Paulista Cosipa
(Oposição ao termo 571.186 marca (Oposição ao termo 576.290 nome co- (Oposição ao termo 576.295 marca peuticos S . A . (Oposição ao termo
576.530 marca Gamatox cl. 2) .
Soselpa cl. 21) .
MBM cl. 6).
mercial)
Instituto Pinheiros, Produtos TeraCosipa
Cia.
Siderúrgica
Paulista
Indetex S.A
A. Produtos Químicos
Cia. Side; úrgica Paulista Cosipa
pêuticos S . A (Oposição ao termo
marca
(Oposian
ao
termo
576.291
(Oposição ao termo 571.781 marca (Oposição ao termo 576.296 marca
573.542 marca Immunobae el. 3)•
Coselpa cl. 6) .
Industex) .
Coselpa cl. 31) .
Modas Marconi Ltda . (Oposição ao
Indetex S . A . Produtos Químic is
Cia. Siderúrgica Paulista Cosipa Cerâmica Sul Americana S.A. (Opo. termo 577.432 marca Marco cl. 36) .
•
(Oposição ao termo 571.782 marca (Oposição ao tern) a 576:292 marca sição ao termo £ 76.250 titulo Sul
Grisanti ermanos (Oposição ao terIndutor).
Americana de Engenharia cl 33) .
Coselpa cl. 7) .
mo 575.726 marca Três Azes el. 41).
4

••n•n••n•

Guia de Recolhimento do Impôsto do Sê10
por Verba Especial
Preço: Cr$ 2,00.
A

VENDA; Ávenida. Rodrigues'Alves, 1 - Agência I- Ministério da es.nenc:i
ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBõLSO POSTAL

IMPÔSTO DO S£1,0
•

Celasolidacâo baixada copa

o Decreto n. 45.421, de 1-2 de
forcreiro de 1959. - Circular
a.* 6, de 19 de levereire de 2959:do Ministre da Plezenda.

0
.A. 1.1" I IVI .A. I S

p R•o rrnp.A.
4

DECRETO N.° 24.645 - DE 10-8-1934
DIVULGAÇÃO N.° 769 •

DIVULGAÇÃO N.6'110

3, ,edição

Preço: Cr$ 40,00

41 VENDA:
Rode4gmee "-rei" 1
teglo de Veadas
Agbiela I: kflidatéelo da Fazenda
Mandemee • pedido': pelo Sevrilie de Reetabalse Poetai

Preço: Cr$ 25,00
•

A VENDA , (

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
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• Julho de 1963

~oh

1:A ARCAS DEPOSITADAS,

Publiondo beta dia eadedo met o art. 230 do ~ice 'de Propriadade In-ixstgel. to data da pldi~o

ames • ato de 00 dias pare • deet~to do peado. Dene ga é= priazo poUée apresentar aves op•idode• ao
d• P•ortedsda ladaerrtal nadei ou se ~ata ~adoudas ~e a crememede de reelegias peleerkt•
MIMEM e

Termos na.

2493

Termo n. 0 588.240, de 26-4-1963
‘Euclides Chiovato
Minas Gerais

a 588.235, de
26-4-1963
Eletrificação Rural de Minas Geraá
S.A. Ermig
Minas Gerais
Jelt5.13.1

Café C hiovato
Clame 41
Café em grão, torrado

ERMIG
Ciasse 6
Boninas, motores, geradores, turbinas,
usinas elétricas, centrais elétricas, alternadores, 'c ircultos trifáticos, transformadores trifasicos, painéis de contróle,
compressores, marteletes, refrigeradores
e máquinas de lavar roupas
Classe 8
Para 'distinguir: Ventiladores, exaustores, aquecedores, aspiradores, condensa
dores, comutadores, aparelhos para solda elétrica, bateria selétricas, rádio-receptores, válvulas, para-raios, transformadores, làmpadas, lanternas, pilhas elétricas, aparahos para alta e baixa tensão; isoladores, antenas, campainhas, iasiveis, chaves de alavancas, chaves automáticas, refletores, bobinas, isoladores de correntes elétricas, reatores para
luz, interruptores, resisténcias, termômetros, relógios, aparelhos de comunicações internas, aniperennatros, voltimetroa. velocímetros, contadores de rotaOs, medidores de pressão, barómetros.
medidores de roscas. medidores de intervalos, micrómetros, níveis de água,
anais de calibrar, calibradores, anemômetros, indicadares de niveis, aparélhos
para medição, válvulas de redução, maçaricos, extintores de Incêndio, sereias
de 'alarme, antografos, miras de qualquer vaduaçao, acumuladores, mostradotes, reatores, diais, termômetros, bobinas, radiadores, cabos condutores elétricos, geradores. magnetos, distribuiçáo
(distribuidores de corrente elétrica)
Classes: 6. 8 e 33
Insígnia

e moído

Termos na. 588.241 à 588.242, de
26-4-1963
D. Dnuninond Magazin Ltda.

CINDIRITIOnd

M agazín

Claaae 36
Artigos da classe
Classes: 1 3e 36
Titulo
Termo 2.0 588.243, de 26-4-1963
D. Drummond Magazin Ltda.
Minas Gerais

e

VINIMMINNeee MENINO/1

•
Termo n.° 588.247, de 264-1963
Laboratório Lanzetti Ltda,
Paraná

PRORROGAÇÃO

LANZETTI
INDUSTRIA BRASILEIRA

(ralés), reguladores 4g Venni:Mu, rvary.
geradores a compressão e absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem, termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos dotnéaticos, comerciais e industrias
Termo lua 588.251, de 26-4-1963
Metalúrgica Osiris Ltda.
Guanabara

Classe 3
Artigos da classe
Terno n.° 5&8.248, de 26-4-1963
Sociedade Farmacentica Virmo= Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

HIPERCOLIN
INZUSTR1A-BRASILEIR-Al
Classe 3
Artigos da classe

Classes: 8 e 11
Insígnia
Termo n.° 588.252, de 26-4-63
Murillo Gondim Coutinho
Guanabara

Classe 23
Termo n.° 588.249, de 26-1-1963
Tecidos em geral, tecidos para coafec- Farmácia e Laboratório Homeuterápico
ções em geral, para tapeçarias e para
• Sociedade Anónima
artigos de caia e mesa: algodão, alpaSão Paulo
ca, citahamo, cetim, caroa. casimiras,
lersey1 linho, aylon. paco-paco, percutiria, raml, raion, seda natural, tecidos
plásticos tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro e veludos

ngiotor3

Termo n.° 588.244, de 26-4-1963
Filmar
Frigoríficos e Pesca'
Marítima Ltda.
Pernambuco
•

(Indústria arttalieira.
Classe 3
Artigos da classe
nerrno n.° 588.250, de 26-4-1963
Metalúrgica °siris Ltda.
Guanabara

Classes: 4, 5, 7, 8. 9, 11, 13. 15, 16:
17, 22, 23, 24, 26, 27. 28, e32
Artigos das classes
Classe 33
Título de estabelecimento
Classes: 35, 37, 38, 43, 44, 46 e 47
Artigos das classes
Termo n.° 538.253, de 26-4-63
Associação dos Servidores Civis do
Brasil
Guanabara

"namos na. 588.238 à 588.239, de
26-4-1963
Vasconcellos Tinoca
Guanabara

Classe 8
Classe 41
Peixes, camarões, lagostas, siris, becaAparelhos de ar refrigerado e condicalhau e mariscos
modos, aparelhos fotográficos, acendeTermos na. 588.245 à 588.246, de dores automáticos, aparelhos deterili26-4-1963
zadores, alto falantes e amplificadores
8, 9, 13, 15, 9, 23, 30, 34,
Lojas Brasileiras de Pregos Limitado de som, bebedouros de água refrigera- Classes: 3,
X
36, 37, 41, 48 e 49
Sociedade Anónima
dos, balcões frigoríficos, balanças, barTitulo de estabelecimento
Guanabara
beadores elétricos, condicionadores de
Indústria Brasileira
+êrmo n.° 588.254, de 26 -4- 63
ou automáticos de voltagem, exausto&ala Fleichhacker
res, extintores de incéndio, estufas, foGuanabara
gões à lenha, à gás, elétricos ou a
querozene, gravadores de som e de imaClasse 39
gens, isqueiros, irradiadores de brio ou
Mamadeira, pratos, canecas, copos, argolas, bicos de mamadeiras, confecciocalor, lavadoras de pratos e talheres,
nados em borracha, para usa in'zintil
lavadoras de roupas, máquinas de laClasse 14
var roupas, máquinas de secar e passar
Classes, 8, 12. 14, 15, 36, 38, 4`6 e
Mamadeiras pratos, canecas, cupos, arroupas, microfones, refrigeradores doTitulo
Glaesas: 36 e ár.
golas, confeccionados em vidro, para Classes, 8. 12, 14, 15, 36, 38, 48 e 50 mésticos, comerciais e industriais resis1nItsilo
uso infantil
tências elétricas, resfriadores, relays
Titulo

n
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Termo si. • 588.255, de 26-4-63
mineral e parafina, em bruto e pardalAisoclacão dos Servidores Civis do ménte trabalhados -e refinados para uso
•
' Brasil
.
nas indústrias
Guanabara
'
Classe 41
0.1eo branco de petróleo asado coma
ingrediente da aimento
Termo n.° 523.261, çle 26-4-63
(Prorrogação)
Humble Oul
Rcfining Company
Estados Unidos da América

SOIVO$20,
Classe 1
Solvente para uso nas indústrias
Classe 33
Timlo

Julho de 1963

Termo n.9 538.265, de 24-4-63
(Prorrogação)
nunhle Ou l
Refining Company,
Estados Unidos da América
'

i(ATLA
1 7,1RE
Efiraj,f-;--ii:/1:5!
renzi .atit pahant.

I*-1.,..--; 4f.ty

Classe 3
Preparados farmacêuticos

[5.512'17

Tèreno n.° 583.272, de 26-1-63
Parke, Davis ó Coimpany
Estados Unidos da América

RANCO TRANSPARENTE)

ClAsse 39
Pneumáticos ( cc be rtões de borracha

Classe 47
Óleo mineral para iluminação, anuecimento e lubrificação

Térmos na. 538.266 e 588.267,
26-4-63
(Porrogação)
The Creamery Package MPG.
Company
Estados Unidos da América

GRANADA'
Classe 3
Preparados farmacêuticos

Têrmo n.° 585.263, de 26-4-63
(Prorrogação)
Hurrible Oul
Refiniag Company
Estados Unidos da Atnerica

- Classe 33
Titulo

Têrmo e? 588.273, de 26-443 Parke, Davis Ci Company
Estados Unidos da América
.
-BRANCO TRANSPARENTE •

o

Têrmo n.° 588.257, de 26-4-63
(Prorrogação)
Iiunble 011
Refining Company
Estados Unidos da América

Classe 47
Para distinguir: — Cotribusiiveis. lubrificantes, substâncias e produtos destinados a iluminação e ao aquecimento:
Alcool-motor, carvão a gás, hidrocarboretos, gás metano, butano e propano.
gás engarrafado, gás liquefeitos. gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleos destinados a iluminação e ao aquecimento,
óleos para amortecedores. petróleos e

Classe 47
Okos lubrificantes
têrmo n.9 583.251.- de 26-4-63
(Prorrogação)
Humble Ou' Refining Company
Estados, Unidos da América

Terrno n.° 583.264; de 264-63
(Prorrogação)
Hunible Ou l
Refiniug Company
Estados Unidos da América

;t(

Classe 6
Máquinas resfriadoras de misturas 'de
sorvete, máquinas sorveteiras r compressores para refrigeradores e partes dessas
máquinas
Classe II
Depósitos para leite, cubas para leite,
depósito para queiios
Tênmo n.° 583.269, •de 26-4-63
Parke, Davis ó Company
Estados Unidos, da América •

VERDE
Classe 3
Preparados farmacêuticos
Têrrno n.tv 588.274, de 26-4-1961 .
Parke, Davis
Company
Estados Unidos da América

BRANCO TRANSPARENT

BRANCO TRANSPARENT
AZUL

Classe 47
Gotnbustiveis lubrificantes, substancias
e produtos destinados à iluminação e
sio aquecimento: Alcool motor, carvao
a gás, hidrocarberetos, gás metano, buten° e propano, gás engarrafado, wba
liquefeitos, gasolina, graxas,. lubrifican'

tst óleos destinados à iluminação e
Térmos as. 585.259 e 538.260,

•

BRANCO TRANSPARENTE).

,

Virmo n.° 568.252, de 26-4-63
(Prorrogação)
Hiunble Oil ó Refining Company
Estados Uaidos da Atné.rica

Têrmo n.° 583.256. de 26-4-63
Associacão dos Servidores Civis do
Brasil
_Guanabara

•

588.271, de 26-4-63 •
Parke, Davis Ci Company
Estados Unidos da Américo

Têrmo

ao

de

Classe 3
Preparados farmacêuticos
Termo n.° 588.275,

Classe
Asfalto e betume natural e artificial, eat

26-4-63
bruto . ou parcialmente preparado para
(Prorrogação)
uso. nas indústrias
Humble 011 8 Refiniag Company
Tiram n.' 588.268, de 26-4-63
Estados Unidos da América
.
Park*, navio. 3s Company
Eatatios Unidos da América

ROSA,
Clame 3
*reparados krrnacauticct

26 -4 - 1963

Classe 3
Preparados farmacêuticos •
Urrai) n.9 585.270, de 26-4-63

Parke, Davi. 45s CompaitY
Estados Unidos da América

BRANCO( TRANSPARENTEn

Classe. 4
betumes
", em hr.tio e dissolAsfanos é
vidos cni-aviltas em 'queroaene . e eu ,
Me* Diesel usédoi nas .indástrIee; óleo

de

(Prorrogação)
Ronson Corporation
Estilos Unidos da América

MARROMAt_CASTANHO
Classe 3 .
Preparados farmacêutico*

••

Classe .48
•-Amortisadores e esto;ns. sendo artigos
de toucador ' 'f''''Í'''' .'
,(...—i----:-,-,---4,,,
• ,, , -r erfo, isi.°, 588.276, de 26-4-1964- •,
1 ,,,,,,,,( Prorrogação_ ) ,.. ,' ....
-, •
Antonio Callardo Carrera s,- --•
. ,
.Espanha
..KfitüORECTOV
Classe 3
; Produtos epreparados farmacêuticos •
• -- medicinais
'

•
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Tarrao n.° 588.277, de 26-4-1963
(Prorrogação)
Cobima Companhia Brasileira Importa, dosa de aMteriais Automotores
Guanabara

C
Classe 21
Automóveis, bicicletas, motocicletas e
seus acessórios
Termo n.9 588.278, de 29-4-63
"Granibras“ Indústria e C.ong rcio de
Materiais de Construções Ltda.
São Paulo

GRAPI1BRAS
.iND.

eRASILEIRA,

Terna° n.° 588.285, de 29-4-63
triais, fluoretos, fundentes para solda;
Naim Taufic Kassis
galvanizadores, gelatina para fotografias
Sao Paulo
e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidrosulinos; impermeabilizantes, ioduretos;
lacas; massas para pintura, magnésio,
flIN9RBIICORffni
mercúrio; nitratos, neutralizadores, niClasse 36
trocelulose; óxidos, oxidantes, óleos paTitulo
ra pintura, óleo de linhaça: produtos
químicos para impressão, otassa indusTermo n.° 588.286, de 29-4-63
trial, papeis emulsionáveis, para a fotoOscar Padovani
grafia, papeis de turnesol, papeis helio-,
São Paulo
gráficos e reliqcopista, pelicalas
vais, papeis para fotografias e análises
I TECELAGEM
de laboratórios, pigmentos, potassa, pós
wiLDA
metálicos para a composição de tintas,
Classe 23
preparações para fotografias, produtos
Titulo
para niquelar, pratear e cromar, produTermo a.' 588.287, de 29-4-63
tos para diluir tintas, prussito; reativos.
removedores, reveladores; sabão neutro Tecelagem de Fitas Santa plias B. A,
São Paulo
sais, salicilatos, secantes, sensibillzantes,
silicatos, soda caustica, soluções quitaiSANTA. 31flIÀ _
cai de uso industrial, solventes, sulfaInd. oram. eirà
tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
Classe 24
pastosa para madeira, ferro, paredes.
construções, decorações, couros, tecidos, Fitas de rayon. naylon, algodão com
fibras, celulose, barcos e veiculos, talexclusividade
co industrial, thiner; vernizes; zarca°

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argi..
la. areia, azulejos, batentes, balaustres.
blocos de cimento. blocos para pavi..
Telinto n.° 588.280, de 29-4-63
mentaçào. calhas, cimento, cal, cré.
- Patiri f;) Cia.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coSào Paulo
lunas, chap as para coberturas, caixas
d'água. caixas de descarga. para lixo.
agias-ações premoldadas, estuque. ensul.
são de base asfáltico, estacas. esquaCERAMICA SÃO JOSt
drias, !ossos, frisos, gesso, wades. jaPATIM IP CIA.
nelas, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos,
bri& luvas de junsâo, 'ages, lageows,
material isolante contra iria e caiar,
manilhas, massas para reveste:isentos de
paredes. madeiras para coar-uçóes, mosaicos. produtos de base asfáltico proTall ef %unam e frenntrat • loiMaa ~3 sim
T.,010$ COM,. • Fuma. ~a em Goo
dutos para totraar anasrmeabilizantes
táloka. 110090 SANTA tuCA — fOMI: 9-7932
~ta Sala
ImAleriot Can 0:411.0.
a sargamassas de canecas, e cal hidráu•• 3
I O N .
lica. psdregulho, prsalutos beaiminosos
DL 1. PAULO
.rnsosssestausiost..: “isialas OU sob ou-,
traz formas para revestimentos e outrosl
usos ias construçaes, pers'anas, placas
Classe 16
para pavãnentação. peças ornamentais
Insígnia
de cimento ou gesso para tetos e pare..
dei, papel para forrar casas. massas
Termo n.9 588.281, de 29 -4 -63
anti-ruidos para uso nas construções. Everardo Mulles Carioba Tecidos S. A.
parquetes portas, portões, pisos, soSão Paulo
leiras para portas, atolas. tubos de coa.
ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos.
tSATiREaRTARITg
vItrõs, venezianas

•

•

II

Termo n.° 588.279. de 29-4-63
*Era" -- Indústria Galvanoplbtica
Ltda.
Sào Paulo

ERA
IND. BRASLORA
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Classe 23
Titulo
Termo a.° 588.282. de 29;4-63

Comércio de Bebidas Luis Samoa
Sá° Paulo

va.
ENTE
„Ind.

el.rd

Termo n.° 588.288, de 29-4-63
Comércio de Bebidas Luiz Sanson
São Paulo

LD

ra aileira
Sagit
Classe 42
Vinho engarrafado ou não
Termo n.° 588.290. de 29-4-63
Irmãos Montsbello Ltda.
São Paulo

AMICANA

Ind. Bracileira:
Classe 40
Para distinguir: Armarios para livros.
aaradores, armados, balcões ara venda,
biombos de junco, bancos escolares, berços, banguinhos de latão, bastidores de
madeira, berços de ferro ,berços de madeira, berços de metal, biombos, cabides
de pó para roupa, camas de latão, cadeiras de piano, cadeiras, msdeiras de
banho, cadeiras-cama, camas, canapés
catres de ferro. co:nodas (movei), contraventos ( biombos ). conversadeiras,
descalços de ferro para guarda chuvas,
divans, escabelos de latão, estantes para
fonografos, gabinetes de tele fones, guardascomidas, guarda-roupas, guarda-vestidos, laVatorios em forma de secretária,
lavatorios de madeiras, mesas de latão,
móveis comuns para escritório, mobilias
de fibra; móveis de ferro para iard'im,
mesas, mesinhas para crianças, mobilias.
pedestais, poltronas, porta-dicionarios,
prateleiras, secretarias doméstica: e
sofá-camas

1
Classe 42
Termo na 588.291, de 29-4-63
Para distinguir. Absorventes, acetona, Aguardente de cana composta ou néo,
Sabat, Ardito,6 Cia. Ltda,
ácidos. acetamento e coloraçâo de fibagaceira, batidas
São Paulo
bras. tecidos, couros e celulose; égua
as.
588.283
e
588.289,
de
DEPOSITO DE
Ilemos
faz. alcool, albumina, amimas, alumes,
29-4-63
VATERIAI S PARA
•/vaiade, alvejantes industriais, alumlLuiz Luc/test
!nulo
aio em Os amornam anti-incrustantes,
CONSTROVIO
São Paulo
and-oxidantes, anti-corrosivos, anti- deBANTEIRA.M2ES
tergentes, azotatos, agua acidulada para
Classe 16
LIOU
acumuladores, água oxigenada ara fins
A ELISA)
Título de estabelecimento
•n•n
Industriais, mania; banhos ara galvaniClasses: 23 e 24
Ventes na. 588.292 e 588.293, de
zação, benzina, benzol. beturc s s, bicar29-4-63'
bonato de sódio de otássio: cal virgem,
Titulo
L. P'bas
carvões, carbonatos, catalizadores, caiu.
Termo na 588.284, de 29-4-63
Jose. chapas fotográficas, composições
Vicente Centrella
emintoras de incêndio& cloro, corseair ; ND. E COM.
São Patias
...JCPIENDOR
IML ara:natos, corantes. creoaotos; de.1
Ind.
corantes; desincrustantes dissolventes.
PA PICADC,ok
NRO,
emulsões fotogralicas. enxofre. éter. esc:
maltes, estearatos; feno!, filmes sensibi41
trensfomaaNi-sx
lizados para fotografias, fixadores, floi.
dores Laca, sastelasbes siesattam,
Titula
dos para freios, formo), lossollca
Classe

ladores , de voltagem, pisca-p,sca nem*
condensadores, disparador eiStrico. COn
mutadores, sereias de alarme elétrica
Classe 47
Titula
Tèstuo n.° 588 ..2.24, de 29-4-63
Bar, Café e Lanches Severo Ltd.,
São 1 nulo

andS.EPà2-ileirit
Ca....se 50
Impressos
Denno na 538.295, de 29-4-63
Auto Mecânica Nazareth Ltda,
São Paulo

Classe 50
Impressos
Termo na 588.296, de 29-4-63
Auto Pinto Santo André Ltda,
São Paulo

rxRETTR i-NPg
Classe 50
Impressos •
Té-cso na 588.297, de 29-4-63
Viação Taubaté Ltda,
São Pa ulo

InciT.Aganfleira
Classe 50
Impressos

dr

Têrmo n.° 588.298. de 29-4-63

Madecol Materiais de Construção Lada,

São Paulo

"( Ind.MAJECOT.,
BraEn.leira'
rt . .se 16
Para distinguir: Materiais para construções e d-corações: Argamassas. argi..
la, areia, azulejos batentes, balaustres.
blocos de cimento, blocos para passa.
mentaçâo, calhas, cimento, cal. cré,
chapas isolantes. caibras, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas.
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações pretnoldadas, estuque, emul.
são fie base asfáltice, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades. Ia.
nelas. estruturas metálicas para comeu,,
ções, lamelas de metal, ladrilhos, Iam..
bris, luvas de função, Masa lageocas,
material isolante contra frio e calor,
manilhas. massas para revestenentos de
paredes. madeiras para coastruções, mosaicos. produtos de base assaltico. pra.
danos para totrnar meabilizantel
a sargamassa$ de cimento e cal hidráulica, pedregulLo. pr 'dates betuminosa,
ta os •mmabilizantes binadas o I sob nu.
iras toinizs r.ara revest:enentvs e atroe
usos lias construções. per ganas. placas
para pavimentação, peças ornamental,
de cimento ou gesso para tetos e para,:
des, papel para forrar casas massas
anti-riAdos para uso nas construções,
parquetes. portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tatos de coa,.
creio, telhas, tacos, tubos de ventilaçãa,
tanques de cimento. vigas. vigamentos,
vieira& vent:Utast
Tériao a.9 588.299. de 29-4-63
ladastria de Rou pas Calle& Lida,
Iláo Paulo
Clame 36
Gaiwas paia %mama

7
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-T-êrcio ai 588.300, de 29-4-63
• Confecções Franita Lula
São Paulo
FRANIT.
Classe 36
Para distinguir: Avintais, blusas, Muabes. boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
alçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos; calças, calções, camisas, ca•
naisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
tas de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, , echarpes
fraldas, galochas, gravatas, gorros, janetas, luvas, ligas, lenços, leques,
inant6s, meias, maillots, mantas, man'drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponclaes, palatinas,
polaihas, pijamas, punhos, robe de
èhambre..sobretudos, suspensórios, .sou.
teias, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 588.301, de 294-63
Raporter Sindical Ltda.
São Paulo

REPÓRTER
SINDICAL
Brasileira.
• Classe 50
Impressos
termo n.° 588.302, de 29-4-63
Marcenaria Rangelbras Ltda.
São Paulo

RANGELBRAS
¡Ind. Brasileirp
Classe 40

Para distinguir: Os seguinte imóveis de
uso doméstico ou residencial: Armações
Prateleiras, balcões, dispensas. conjuntos de armários e gabinetes para copa
cosinha, conjunto de sala de jantar
é dormitórios, sofás, divans, poltronas.
cadeiras, cabides, mesinhas, guardaroupas camas, porta -chapéus, artmários,
berços, conjuntos para praia e jardins,
geladeiras comuns, escrivaninhas, col.
filões, travesseiros e acolchoados para
móveis

DIÁRIO OFICIAL • (Seção III)
aada. plaina', máquinas de furar , a centrar tornos mecânicos, prensas caecanicas, máquinasaamassadeiras, misturado'
mas e distribuidoras de concreto •
barro, máquinas compressoras. Jráqui-nas adaptadas na construçáo e conservação de estradas, mineração. corte de
maia.eira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, -máquinas desempalhadoras. descascadoras
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras. pulo
veriCadoras tresas, politrizes. tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas' de
abrir chavetas a:arcaicas, ventiladores.
exaustores para forjas bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e • a
pipilo para todos os tina. arietes. -aideiras e turbinas, injetores para caldeiras. válvulas e transportadores automáticos de ,alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas. -martelos mecânicos
e máquinas lirnadoras, máquinas opera'
trizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indúsmas .de tecidos: tear 'e 3, urdideiras.
encanatórias. aspoladeiras, torcedeiraa
rneadeiras, rolos e toletes, brunidores
paar cereais. • máquinas para -fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão. dinamos e
•receptáculos
Termo n.* 588.305. de 29-4-63
.
Wa/dernar Abdala
•
São Paulo

COL1-CALÇADOS
Ind. Brasileira
C aa.:e 32Revistas
Termo n.* 588.306, de 29-4-63
"Wagner" Comércio e Representações
• de Gêneros Alimentícios Ltda.
São Paulo

WAGNER
Ind. Brasileira

Classe 41
Aveia, açamar, azeite, balas, bolos,
bombons, bolachas, colorantes- canela,
doces de leite simples, compostos de
frutas em conservas, preparados em
Térmo n. 588:303, de 29-4-63
massa, em caldas, em compota. em geMavsis e Artes Decorativas Bermeninar léia, farinhas alimenticias
cereais,
Ltda,
farinhas alimentícias, legumes era conSão Paulo
servas. massa de tomate, massas alimentícias, peixes em conserva, presunBERIENn
tos, queijos, requeijões, e rações balani
.Brasi.Leira‘
ceadas para animais
Classe 40
Asoloboadoz para camas e para m45Tênno n. 588.307, de 29-4-63
veta, almofadas, aparadores, armários S À M Importação e Exarai-fação Ltda.
lialoõea para venda, para móveis e
são Paulo
berços, biombos, cabides, cadeiras, cantas, canapés, catres, colchões, colchões
•
de molas cômodas, conversadeiras, ca.
Classe 50
sina, clivam, enxergões, escabelos, esImpressos
,
tantas, gabinetes de telefone, guardaan- moda, guarda-roupa, mesas, mobilias
Têm*
n.*
5.
88.306, de 29-4-63
da sala de jantar, mobilias de quarto,
Guinas Consórcio de Imóveis • Aduzipoltronas, prate/eiras, sofás e
nistração Ltda.
sofás-cama e*tofarios
Sáo Paulo
Têtraa n.°
8.304, de 29 - 443
cosi
Soci•detee Cortara:ai Loja do Lar Ltda.
Sáa Paulo
.
Classe 50
'RORilOCACX0
• Impressos
954tftrl i

1 ei ra

Tênue n.° 58{3:309, de 29 -4 -63
Indústria de Peças Frigorifica Stelka
Ltda.
São Paulo

Ch:sse
4
Para dirtinaa:a:. '..\ l'aatiiaas e •:"-irr.:.s de
elra
BraBil
E:farinas para ala -3 os t iralustriala:
l‘láquir.aa ci raaarraar, SCITZIS rnecâniClasse 6
caa incaa-as r‘?! •- n ornadores, fer- Para distinguir: Máquinas e partes de
ramt :nas e ri-1,a% aara tornaz, gera.. máquinas para todos oa fins industriais:
stuud Mora iill4C-tal ctultiarset a dir.
i=opear, urrai Meettfli.

sTELla

Julho-de 1963

cas. motores elétricos, alternadores, fer' Classe 34
ramentas e placas para tornos, gera- 'Tapetes, cort:nas, cortinados e passa.
dores para corrente' continua e alterdeiras
nada, plainas, máquinas de furar e cen•
Termo
n."
588.314,
de 29-4-63
trar tornos mecânicos, premas- mecâniDarei Bento 'da Silva
cas, máquinas amassadeiras, MisturadaSão Paulo
mas e distribuidoras de conc.eto e
barro, máquinas 'compressoras. maquio
,JaftIO CENTENÁRIO
_
nas adaptadas na construção e conserROSITA ROSILDA vação de estradas, mineração, corte . de
E REI UI CHOTE
madeira, movimento de terra, carreteis
e outros fins industriais, elevadora, máInd.
quinas desernpalhadoras, descascadoras,
Classe 32
.ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladoras, moinhos, para cereais, Programas radiofónicos, programas ;da
televisão e revistas
máquinas secadoras,trituradoras. pniverizadoraa &asas. p.olitrizes, tranchas,
Termo n' 588.315, de 29-4-63
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
Casa de Carnes Bevilaqua Lidá.
abrir chavetas, marteletes. ventiladores,
- o Paulo
exaustores ,para forjas bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
BEVILLC
pistão para todos os fins, arictes, calÀnd,
deiras e turbinas, injetores para calClasse 50
deiras. válvulas e' transportadores auImpressos .
tomáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
Termo n.* 588.316, de 29-4-63
e maquinas, ilinadóras, máquinas opera- Valsar a-- Indústria, Comércio e Repretrizes, rotativas ou cortadoras para usisentações Ltda.
nar ferro. ç o • e bronze, 'máquinas para
São Paulo
.
indústrias de tecidos; teares, urdideiras.
encanatõrias. „ espuladeiras. torcedeiras.
meadeiras, rolos e toletes, brunideiras
paar cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dinamos e
receptáculos
Classe .21
Veículos e suas partes integrantes, não
Térmo n.° 588.310, de 29-4-63
incluídas em outras classes
Construtora loteai Ltda.
São Paulo
Termo n.9 588.317, de 29-4-63'
Comércio e Indústria de Joias Iko I. :a.
JOEC AI:
São Paulo
Brasilelra
J.
IKU
Classe .16
Ind. Brasileira
Para distinguir: — Os seguintes mate.
riais para construções e • decorações
' Classe 13
•
l
Produtos de base astalticu material Tbotoaduras para punhos, aguas maIsolante contra frio e calor tijolos, rinhas lapidadas, alfinetes para adornar
pradutos pari tornar impermeabilizantes vestuários, de ' metal precioso, atatias arnamasas de cimento 'e cal hidrata- precioso ou suas imitações, anéis de
Lica, tubos para concreto, 'argila, •areia, adorno, balangandans, berloques, manpedregulho. gesso, estuque. chapas isda cos, broches, cola aes, contas de metais
tantas, placas para pavimentação, te- ou pedras reciosaS ou semi-reciosas e
lhas, estacas, cal telas de metal perto
construções, postes de concreto, amen suas imitações, usadas como adornos
to, peças ornamentais de cimento ou ou na confecção de bijouterias, correngesso para tetos e paredes, lamelas de tes de uso individual ara adorno diametal, madeiras para construções, solei- mantes lapidadas esmeraldas lapidadas,
ras , para portas vigamentos • caibros. medalhas com santo, pulseiras, safiras
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas. lapiadas, topázioa lapidados. turmalinas
lapidadas e turquezas lap.datias
¡anelas, batentes, colunas, balaustres
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas
Termo n.* 588.318, de 29-4-1963
forros, lambris, frisos, portas, portões,
Bar e Café Leme Ltda,
grades, esquadrias, calhiui, tubos de
São Paulo
ventilação, luvas de função, chapas
3
11
1.1
L
para coberturas, Corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para forros ou armações para
Classe 41
construções
Café liquido, croquetes, coalhada,
pizzas e tortas
Têm() a. 588.311, de 29-4-63
Teermos na. 588.320 e 58832l, ck
Panificadora Rainha de Achataçao
,29-1-1963
•
•
Ltda.
Pi.1 Rose S.A.
Industrial, Coasse.
Sio Paulo
•
dal e Imobiliária
Argentina

Brasileira

VALSER

nd.

ind. Brasileira,

ACLIMAÇÃO
!Ind.
Braalleiral

r:PIEL ROSE,

Glasse 41

Pao

Termos na. 588,312 e 588.313, de
' 29-4-63
Fiorenza Decorações Ltda.
•
São Paulo

.1 nitio°Pcrlagssa.!-lei ra,

Impressos

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plásticos e de nylon: Recipientes fabricadoz de material plástico, revestimen.
tos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para Óculos, bules, bandeja.,
bases para telefones, baldes, bacias,
bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas‘e utensillos, cruzetew,
i cabras para auoadieionausemée die afio
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mentos, ca;xas de material plástico
para baterias, coadores, zopaa, canezas,
colheres. conchas. cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros.
cálices. cestos. castiçais para selas,
caixas para guarda de objetas casai:hos.
coadores para chá, descanso para pratos. copos e copinhos de piasticó para
sorvetes, caixinhas de paia:eu para sorvetes, culherinhas, pasinhas garfinhos
de plásticos para sorvetes, torminhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes, estojo % para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, escoadores de pratos. massas antiruidos. formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, .fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos. guarni-,
ções para liquidificadores e para bate-,
&Iras de frutas e legumes. guarnições,
de material plástico para utensilios e
objetos, guarnições para bolsas. garfos,
galerias para cortinas, jarros. laminados
plásticos, lancheiras, mantegueiras,
orinó:s. prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes ar&laia, porta-pão, pulseiras para re16-,
gios, protetores para documentos, puxadores de água 'para uso- doméstico,
porta-copos. porta-n,quels, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites. todinhas, recipientes, suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico Para indúsiria textil, colas usadas nas indústrias,
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para serinsms, travessas, tipos de material piásilco, sacolas, sacos, aaquinhos, vasilha-mas para condicionamento, vasas, xl:aras, colas a frio e colas nau incluirias
Em outras c/asses, para borracha, para
aurtumcs. para marcineiros. para carpín.
;atros, para vidros, pasta adesiva para
correia. pasta e pedras rara afiar,
amara era pedra, em pó, em disco.
-m pa , para afiar. moer e desgastar.
aebolos, adesivos para tacos, adesivos
de calçados
Classe 49
;NOS, brinquedos, artigos desportivos e
-amsatempos, a saber: álbuns para recortar e armar, aviões, ~imóveis
rosa argolas, bercinhos, bonecas, bonesos. baralhos de cartas, bolas para
?dos os esportes, brinquedos em forma
le animais, balões de brinquedo, bilhas. brinauedos mecânicos. brinquedos
ar, forma de, instrumentos musicas
,rinquedos em forma de armar, brio
! uedos de borracha com ou sem assorio. carrinhos. carrocinhas. caminhões,
artas de jogar, chocalhos, caneleiras
;ara esporte, cartões para 16to.
Aias de brinquedo, casinhas de armar.
adeiras de brinquedo, carteiras e entelopes com fõlhas para recortar e
-mar, calçados para bonecos. cordas
-ara pular. clavinas para tiro ao alvo,
opos de dados, caixinhas de m413Ica,
iados, dardos, discos, dominó& espia' ardas de brinquedo, espingardas de
-ento. estaquinhas para jogar, enigmas
ngenhos de guerra de brinquedo, se:
inhos de engomar, ferramentas para
riançnt. tiguras de aves e animas,
.guras para jôgo de xadrez, fogeteã e
:nãos : 11,0a de rinquedos, logos de
acho) da mesa. f alheiras para espora:,
anchos pa • a pesca. guisos para criaia& aaaeres %dós, iscas artificieis
ara n isaa logos de damas jogos de
=lab. jogos de raquete, linhas Para
asca luvas para boa, para esgrima
,.ra jogador de soco, mascam cama-

_

valescas. mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez. mobilias de brinquedo, miniaturas de atensilius domésticos, patins, patinetes, piões. petecas
planquetas para ginástica, peças de
Jogos de damas clarninó e xadrez, pelotas, pianos e outros Instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
'laxas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em, forma de arma',
raquetes, redes de pasca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo. taboieiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, !embrear,
tamboretes, tênis de mesa, trens, e vias
férreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetea e zepelim

Julho

Termo n.° 588.326, de 29-4-1963
Fotocópia Galeria Ltda.
São Paulo

GALERIA I
[
a

IND.' BRASILEIRA

Classe 8
Ampliadores, objetivas, lentes, lentes
graduadas, binóculos, lunetas, telescópios, óculos, microscópios, fumadores e
projetores cinematográficos, projetores
para dia-positivos, diafilmes, máquinas
e climaras fotográficas, refletores luTermo n.° 588.322, de 29-4-1963
minosos, lanternas, filtros óticos, visoComércio de Materiais para Construção res, fotómetros, células foto eléaicas,
Nova Cursino Limitada
cortadeiras, ruarginadores, enquadradoSão Paulo
:
res, aparelhoa para revelação de filmes,
chapas para fotografia e cinematografia, disparadores, diafragmas, obturadoLOVA CURSINOI
res, telas para projeção, copia:terras e
Classe 16
prensas fotográficas, fumadores cinemaMateriais para construpSea
tográficos, lupas, tripés e filmes
revelados
Termo n.o 588.323, d e29-4-1963
Kakal-Moto-Brás, Comércio
Tarrao n.° 588.327, de 29-4-1963
São Paulo
Banco Brasileiro da Indústria e
Ltda.
ão
mportaç
I
Comércio S.A.
1
•
São liatuo

OIRAI-MOTO-BRAS\

Classe 6
Máquinas e motores e suas partes
integrantes

amo
¡DA INM

BASILEIRi
IA F.
[COMÉRCIO
Nome Comercial

Termo n.o 588.324, de 29-4-1963
Organização Imobiliária "Luanda"
Limitada
São Paulo

Termo n.9 588.328, de 29-4-1963
Banco Brasileiro da Indústria e
Comércio S.A,
São Paulo
11 BUS"

IRO

f STBL.
IlL INDl

cortou,
ard. raelleirds
Classe 50
Ifhpressos em geral

:

Classe 50
Impressos em geras
Termo n.° 588.325, de 29-4-1963
Fotocópia Galeria Ltda.
Sáo Paulo

iND: BRASILEIRA

Ciciasse 8
Ampliadores, objetivas, lentes, kates
graduadas, binóculos, lunetas, telescópios, óculos, microscópios, fiknadores e
projetores cinematográficos, projetores
para dia-positivos, diafilmes, máquinas
e câmaras fotográfieas, refletores luminosos, lanternas, filtros ótima visores, fotómetros, células foto elétricas,
cortadeiras, marginadores, enquadradores, aparelhos para revelação de filmes,
chapas Para fotografia e cinematografia, disparadores, diafragmas, obturadores, telas para projeçáo, coplacharas e
prensas fotográficas, fumadores cinematográficos, lupas, tripés e filmes
tevelados

Termo n.° 588.329, de 29-4-1963
Indústria de Artefatos de
Arvic
Plásticos Ltda.
São Paulo

ARVIC'
Inch:latria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
nylon: recipientes fabricados de matenal plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais:
argolas, "açucareiros, armações para arcuculos, bules, bandejas. bases para tele..
facas. baldes, bacias, bolsas, caixas,
carteiras, chapas, cabos para terramez
tas e utensílios, cruzetas, caixas para
acondicionamento de alimentos, caixas
de material plásticos para baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas,
cestas para pao. cestinhas, capas para
álbuns e rara 1 : vros, cálices. cestas, castiçais para velas, caixas para guarda
de objetos, cartuchos, coadores para chá,:
descanso para pratos, copos e copia'
de plásticos para sorvetes, saixinhas de
plástco para sorvetes. colhernhas, pa_
snhas, garfnhos de plásticos, para sorvetes, forminhas de plástico ps,ra sorvetes. discos de mesa, estojos para óculos ,embalagens de material olastico. embalagens de material plástico para sorvetes. estojos para objetos. animas. ny.
lon. esteiras, 'enfeites para automóveis.
massas anti-ruiaos. escoadores de pratos, funis, formas para doces, fitas iso-

de 1963 2497

antes. filmes virgens, fios de celulose
fechos para bolsas, facas, guarniçõá
V
sara chupetas e mamadeiras. guarnktio
para porta-blocos, guarnições para X
quidificadorse e para batedeiras de fru
tas e legumes,' guarnições ae mataria
plástico para utensilios e abjetos, guar
nições para bolsas, garfos, galerias pari
cortinas, jarros, laminados plásticos
prendedores de roupas, puxadores pan
móveis, pires, pratos, paliteiros pás ch
cosinha, pedras pomes artificiais, porta.
pão, pulseiras para relógios, protetora?'
para documentos, puxadores de ágil,
para uso doméstico, porta-copos. porta.
p iqueis, porta-notas, porta-documentos
placas, rebites. rodInhas, recipientes, suportes, suportes para guardanapos. ars
leiros, tubos, tigelas, tubos para acnpo.
Ias, tubos para seringas, travessas, atam
de material plástico, sacolas, sacos, sa.
-quinhoa, vasilhames, vasilhames pari
taloa 'munja 'men •oniatzseumnpuoae
a frio e colas 'afio incluidos em outras
classes, para borracha, para cortumes
para marcineiro, para sapateiros, pari
vidros, pasta adesiva para correias
pasta e pedras para afiar, esmeril eis
pedra, em pó, era disco. em pasta, para
moer e desgartar, rebolos, ades:vos para
tacos, adesivos para ladrilhos e ade.
alvos para amalejos, anéis, carretéis pari
dracias para uso caseiro, adornos fins
artitiseos e instalações aanitaries; artefatos de cerámica para 1130 caseiro,
adornos pesa fins artisticom alguidares,
almofarizes, assadairas, barris, bules, bidez, bacias, bebedouros, biscoiteiras,
bombonieres, bandejas, banheiras, copos,
consolos, caldeirões, cantaros, cadinhos,
cofres, cubas, compoteiras, comedores
para aves, caçarolas, canecas, centro de
mesa, descansa-talheres. escarradeiras,
forras, filtros, graus globos, jarras, jardineiras, licoreiras, leiteiras, lavatcrios,
arantegueiras, moringas /molheiras, nichos, pires, pratos, pilões, pratos para
ornatos, pias, pinos, porta-joias, potes,
porta-toalhas, porta-papeis higiênicos,
sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços
para refrescos, serviços para frios, cha
e jantar, travessas, talhas, taças, tigelas, vasilhames, vasos sanarmos. afearas
Termo a.° 588.330, de 29-4-1963
Ealinsa Empreenichnentos Imobiliários
Soceidade Anônima
São Paulo
1)IN S

gna,

Braaileira
Classe 50

Títulos dc empréstimos e titulos de
condomínios
Tfirmo n.° 588.331, de 29-4-1963
Schwanck
Pavulack
Rio Grande do Sul

Gesse 12
Aguardente de—cana
Têrmo n.° 588.332, de 29-4-1963
Pavulaak 6 Schsvanck

Rio Gsande do Sul
Alam. DA ONVO
lassiel4e2
• Ind. Brca

Aguardente de cana ,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

2498 Térça-feira 16
Têm° n.° 538.333, de 29-4-1963_
Waidaa de Balas e Chocolates Sgo
Paulo ,Ltda.
São Paulo

Tèrrno a.• 588.338, de 29-4-1963 Oficina IVIecanica "Cinelândia" Ltda.
,São Paulo

Têm° n.° 588.334. de 29-4-1%3
Pecularia Prossard Ltda.
Paraná

FROSSUD
Ind. Brasileira
Y

Classe 41
Féculas de batata, fécula de cereais e
fécula de raizes comestíveis
Tèrmo 11.9 588.336, de 29-4-1963
Gráfica Alvorada Ltda.
São Paulo

,Af ALVORADA iind, Brasileirã
Classe 38
. 4ros para guardanapos de papel
:aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exacto para brinquedos). blocos para
correspondéncia, blocos para cálculos,
1?;ocos para anotações. bobinas, brochuras não impressas. cadernos de escrever,
, capas para documentos. carteiras.
pape/ ou papelão. cápsulas de. papel.
caixas de papelão, cadernetas. caderaos, caixas de cartão. caixas para paio pelaria, cartões de visitas, cartões copercilas, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel tnelimetrado
a em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planográficas, cadernos de lembranças, carretéis de pa'palão, envelopes, envólucros para cha¡mios de papel. encadernação de papel
4a papelao. etiquetas, ftabas índices,
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
não Impreasos. livros fiscais, livros de
ntabilidisde;
mata-borrao; ornamentos
°
papel transparente; pratos. pape/iE s, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impiessão, papéis era branco
para impressao, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou
a sem pauta, papel crepon, papel de
Sada. papel impermeável, papel em bobleu para impressZo, papel encerado.
Papel higiê nico, papel impermeável
cara copiar, papel para desenhos, papila para een.brulho impermeabilizado
Papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho., papel
ente, papel para embrulhar taco, papelão, recipientes de papel, rocias de papel, rótulos de papel. rolos
#e papel transparente, sacos de papel.
kirpentina£ tubos postais de cartão,
tatus de papel

Térmo n.° 588.340, de 29-4-1963
Eletrónica Moren-Son Indústria
Comércio Ltda.
São Paulo

MOREN-SON

Sr0 WILO
Ind. Eraalleiral
Classe 41
alas e chocolates

Julho de 1963

IND. BRASILEIR)
Classe 6
Máquinas, aparelhos e peças ou elementos para transporte de materiais, Incluzive elevadores e 'correias transportadoras sem fim; taboleiros sem fim; elavadores com caçambas; hélices transportadoras; transportadores de correia,
peças e acessórios para os mesmos, ira
alusiva polias; talhas, caçambas, lenços
de correntes; lenços d ehé/ices e roldanas dea
' guia para correias transportadoras. Maquinas, aparelhos e peças ou
elementos para transraissao de Maça,
inclusive jogos de engrenagem e engrenagens bélicas e de sem fim, engrenagens em espinha de peixe (dentes contínuos, desencontrados ou entalhados)
engrenagens de carretos cilindricos, engrenagens de esquadria ou de angulo,
montadas e por montar, unidades variáveis de mudança de velocidade; unidades de engrenagem motorizada, reutora e velocidade; Propulsionadores de
correia e corrente; acoplamentos
eixos; mancais de rolamentos montados
e por montar; mancais de metal Babbitt
e mancais ordinários ou mancais retos
Bahia
Termo n.° 588.339, de 29-4-1963
Eliza Scholze
S2o Paulo

IRAGEL
O. I3RAS1LEIRA

IND. BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
frigeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelho*
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigorifico& balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, estufas, enceradeiras, exPremedores elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios,' fonogreakas, fogareiros elétricos, fervedores. formas
elétricas, máquinas fotograficas. geladeiras, garrafas térmicas, liauidificadores
elétricos, microfones, refletores. relógios,
regadores automáticos, resistam:tas elétricas, radio conjugado ou não com fonografos, panelas elétricas, soquetea
sorveteiras, sereias de alarme, transformadores, telefones, termornetros, televisores, vã:aulas, ventaadores
Vamo n.° 588.341. de 29-1-1963
Maria de Lourdes Mucci Fermino
São Paulo

CONTANDO HISTO#RIAS
DA HISTCIRIA
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns Impressos, cartazes, catalogas, jornais nacio
nais e estrangeiros, publicações n impressas. revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas

lixas
" para unhas, !agua, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perla-enes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para . as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e can pó de_ arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons, pó de
arroz
nano na 588.343, de 29-4-1963
Moura Brasil Indústria de Perfumarias
Limitada
São Paulo

MOURA BRAS:L
INV. BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e,
perfumarias em geral: Ahniscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda. '
água de colónia, arminhos. áatia de
quina, água de rosas, água de disse- '
mas,. amónia perfumada liquida. em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, connéticos para o
cabelo. pestanas, cílios e bigodes, crayons, cremes para a pele, carmins.;
cheiros em pastilhas, em tabletes. anal
lentilhas, em trociscos e em pílulas,,
cremes para barbear, cremes dental.'
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele; e para base
de pó de arroz. esmaltes para unhas,
escOvas para dentes. cabeio, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes. loa
ções. liquidas dentifricios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme. em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas, laquê, alem para •
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas, pcna-poas
para pó de arroz,- papéis perfumados,
can-ninados, e cem pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
:
arroz

Classe 17
Para distinguir máquinas e instal.ações
para escritórios e desenhos em geral.
Termo n.° 583.342, de 29-4-1963 _
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para antas, abri- Moura Brasil Indústria de Perfumarias
Limitada
dores de cartas, arquiva, apontadores,
Sàu Paulo
berços para mata-borrão, borrachas.
Tèrmo ai.° 588.344, de 29-4-1963
brochas, canetas para desenhos, cortaNato "668" de Gasolina e Serviçoa
dores de papel, colchetes, caambadoraa
Limitada
cestos para papéis e correspondência.
São Paulo
classificadores. clips, coladores, canetas.
canpassos, cofres, canetas tinteiros, caBRASILEIRA
netas esferográficas desenhadores, datadores cem minas, descansos para lápis
Classe 48
IND. BRASILEIRA
e canetas, esquadros, espátulas, furado- Para distinguir artigos de toucador e
res, fustes, fichários, fitas para máqui- perfumarias em geral: AlmISCir. água
nas de escrever, fichas para arquivos. de beleza, água fada/. água de lavanda,
Classe 47
máquinas para escrever, calcalar, e so- água de colônia, arminhas. água de Cerva° mineral. de turfa o uvegetal.
. quibas para quana. água de rosas, água de elfazemar, fitas gomadas. má
grampear. goma arábica, gamadores, ema amónia perfumada líquida.-~ pó, Ceras para iluminação, combustivaisa
grampeadores, grampos e ganchos para em pedras, para banho, brilhantinas, fluidos de iluminaçao, gasolina, gorduescritórios, gs, godets, Instrumentos de bandolinas, batons, cosméticos para o ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifiescrever e de desenhos, lápis lapiseiras, cabelo, pestanas, alhos e bigodes, cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
malhadores, enats-borro, máquinas e crepons, cremes para a pele, carmins, lubrificantes, parafinas, Petróleo refinado, querozene e turfa
apetrechos para apontar lápis, ~pa- cheiros 'em pastilhas, em tabletes, em
tacas, metros para escritórios e para lentilhas, em trociscos e em pildas.
Tèralo a.e. 588.345, de 29-4-1963
desenhos , papel carbono, perfuradores, mates para barbear, cremes dental,
Térmo n.° 588337, de 29-4-1963
'RR Wagen" Automóveis Ltda.'
de
Comércio e Representações Fran& pastas para escritórios, coca fechos
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
a a a São Paulo
metal. pastas para escritórios, com -fe- essências, extratos, estojos de perfumes.
Limitada
chos
de
metal,
porta-tinteiros,
portaSaa Paulo
creme paralimpeza da pele, e para base
lápis, porta-canetas, porta carimbos. de pó de arroz, esmaltes para unhas, t
porta-cartas, porta-blocos, penas, pren- escóvas para dentes, tabelo, roupas.
sas, pincéis, prendedores de papéis, per- cilios e unhas, fixadores para o cabelo.
cevejos, réguas. stea-as, separadores pestanas. cílios e bigodes, fivelas para .
para arquivos, sinetes. tintas para esa o cabelo, glicerina perfumada para uao
Classe 50
cravar, tiralinha, tintas para carimbos, de toucador, gr.a.mpos para o cabelo.
Impresso' eas geral, cartões comer. irás tintas para duplicadores, tinta.' para ima para maquilagem,
lança-perfumes, lori de visitas, placa., carimbos, letreiros, pressão, tintas para desenhos, aparelhos ções. liquido. deatifriciaa,
cai pasta, een
Nsplays, galante/a folhetos, folhinhas para tirar cópias, pastéis de tintas, para geléia de petróleo perfumada, lápis,
'Peontissórias, carimbos e propaganda escrever - e desenhos, máquinas ale ena sabào em creme, em elixir e em pó.
.;/:: Classe 21
dereçar, taáquirtas registradora*
era geral
•
- •
líquidos para oadalaçao, permanente
—
' .4utoni6,yeat
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Tétano n.° 588.346, de 29-4-1963
Duratex S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

DUROPLAN
,Ind.

Termo n. 0 588.350, de 29-4-1963
Modas Joren Ltda.
São Paulo

'TOREN
Ina. Brasiieirt

Têrrao n.° 588.359, de 29-4-1963
Luzor Haim Golcirouna
São Paulo

AGENCIA DE
PASSAGENS

Classe 23

Classe I o

Para distinguir materiais para constru. Tecidos de algodão, juta, linho e seda
çacs e decorações: Argila, areia, baTirmo n. 588.351, de 29-4-1963 .
tentes, balaustres, calhas, cimento. cal,
Modas Jaren Ltda.
cré, Chapas isolantes, caibras, caixilhos,
São Paulo
colunas, caibras, caixilhos, colunas, chapas paa coberturas, edilicações premoldadas, estuque. estacas, esquadrias, forros, gessoa frisos, grades, janelas, • lamela de metal ladrilhos. lambris, luvas de
função, tale, lajeotas, madeiras para
Nome Comercial
construções material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico.
Termo n.° 588.352, de 29-4-1963
produtos para tornar anpermeabilizantes
Modas Joren Ltda.
as argamassas de cimento e cal hidráuSão Paulo
lica. pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
MODAS JOREN
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
Classes: 2 3e 36
casas, soleiras para portas, tocaios, tubos
Título
de concreto, telhas, tacos, ar poe de ventilação. vigamentos, veiaeziaans e
Termo n.° 588.353, de 29-4-1963
vitrós
Indústria e Comércio de Materiais para
Construção Leite-Cal Ltda.
Termo ri.° 588.347. de 29-4-1963
Sào Paulo
Duratex S.A. Indústria e Comércio

o

1,10DAS 30REN_
IEDA.

" C1S

L

WO3Nt

Classe 33
Titulo
Termo n.° 588.360, de 29-4-1963
José Ferreira Dias
São Paulo
ORTEVE oRGANIWZO
U!'
RH&
Classe 33 •
Titulo
Termo n.° 588.361, 'de 29-4-1963
Lanches Lancaster Ltda.
São Paulo

-

LANCASTER
5,4.nd. Brasileira;
Classe 41

São Paulo

DUB PL N

Ind. Brasileira.

IIneIgagtieira
Classe 50
Impressos

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argo.
Ia. areia, azulejos, batentes. baiauStres.
blocos de cimento, blocos para pavi..
mentaçào. calhas, cimento, cal, crê.
chapas isolantes, caibras., caixilhos, colunas. cha pas para coberturas, caixas
d'água. caixas de descarga para lixo,
edificações premoidadas. escuque. emuL.
nu de base asfiltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso. grades, janelas, estruturas metálicas oara consisticãe s . lamelas de metal, ladrilhos, iambos, luvas de junção, !age, lageotas
material isolante contra frio e calor.
manilhas, massas para reatas enentoa de
paredes. madeira, para construções. mosaicos, produtos de base stafáltico, pra.
dutos para totrnar impermeabilizantea
• :argamassas de cimenta e cal hidrato
hca, pedregulho, produtos hetutninosos
lanarmeabilizantea 'tarados ou sob outras formas para revesnmernas e oirras
usos nas construções. peas'anas. placas
para pavimentação, peças ornamentais
cie cimento ou gesso para tetos e pare,
dez, papel para forrar casas massas
anti-ruidos para uso nas construções,
parqueies, portas, portões. pisos, aoleira, para portas, tijolos, tubos de com.
ereto telhas, tacos, tubos le ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos.

vissem. venezianas
Termo n.° 588.348, de 29-4-1963
Fecho. Brasil Otto Mulles *tua.
São Paulo

ppflooA,Çxo

tnd. raa{1ei ra
Classe 12
Fechos corrediços
Termo n.° 588.349, de 29-4-1963
Uberinco Comércio, Indústria e
/
Administração
UI Paulo
CIA UBERIPTCO

945P2i. E

ADMINISTRACIO
Nome Comercial

• Termo n.° 588.354. de 29-4-1963
Pedro Caminada Manuel Gusmondl
São Paulo

Lanches de' mortadela, presunto, queijo,
pernil, churrascos, salame, salsicha e
ca e em liquido

t

Termo n.° 588.362, de 29-4-1963
Padula, Moraes Ca Cia. Ltda.
São Pau:u

Classe 25
Titulo

o 588.355, de 29-4-1963
André Napoleào
São Paulo
•
riSBRICk
WILSON

Classe 2
Titulo
Termo n.° 588.356, de 29-4-1963
Vlsanil Viação São Paulo Niterói
Limitada
São Paulo

ndVISANIL
nraelleire
Classe 50
Impressos
Têrmo n.° 588.357, de 29-4-1963
Lanches Ibérico Ltda,
São Paulo

.

transformadores, torneiras de compressão, aparelhos de televisão, termómetros,
telescólos, torradores de cereais, volti.
metros, voivulas de redução, ventiladores

Termo a.° 588.353, de 29-4-1963
Artigos plásticos industriais Arplin
Limitada
São Paulo

ARPLIN
yr Ind. Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artelatos de material
plásticos e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico. revestimena
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
=nações para óculos., bules. banda:as.
bases para telefones, baldes, bacias,
bolsas, caixas, carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e utensílios. cruzem%
caixas para acondicaoaansento de alimentos, caixas de material plástico
para baterias, coadores, copos. canecas,
colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns • para livros,.
cálices. restos, castiçais para vem,
caixas para guarda de objeto cartuchos,
coadores para chá. descanso para pratos, copos e copinhos de plásOco paia
sorvetes. caixinhas de plástico para sorvetes. colherinhas. pasinaa4, garfaihos
de plásticos para sorvetes, forminhaa
de plástico para sorvetes. discos de
mesa. estojos, estojos para oculos. embalagens de material plástizo para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nyion, esteiras, enfeires para automóveis, escoalores de pratos, ua.tssas andsaldos, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, lios de celulose.
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chapeias e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos. guarnia
ções para liquidificadores e para bate%
deiras de frutas e legumes, guarnições
dr material plástico para utensilios
objetos, guarnições para bolsas, garfos.
galerias para cortinas. jarros. lacninadoi
plásticos, lancheiras, iantegueiras, mi;
las, °sinais, prendedures de roupas, piixadores para móveis, pisca, pratos, palio
teiros, pás de casinha, pedras pomes ar.
Leiais. porta-pão, pulseiras para rei&
gios. protetores para documentos, pitxadores de água para uso dosnésticd:
porta-copos, porta-nqueis, porta-nrita&
porta-documentos, placas. rebites. rodinhas, recipientes, suportes, impastes cara
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para tecelagens e guarnições de material plástico para Indústria textil. colas usadas nas indastriaa,
guardanapos, saleiros, tubos, tigalas,
tubos para ampolas, tubos para aerizegas, travessas. opas de material plástico, sacolas, sacas, saquinhos vasilha.
(nes para acondicionamento vasos
caras, colas a frio e colas não laciuldag
em outras cl nsies. para borracha, para
curtumes, para marcineirc..s. P ara carpinteiros, para vidros. pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra. em pó. em disco,
em pasta para afiar, moer e desgadar,
rebolo., adesivos para tacos, adesivas
de calçados

•

Termo n.

alFt.nsIADORES

Julho de 1963 2499

Classe 8
Para distinguir: aparelhos para sins
úteis, instrumentos cientificas e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos t132
geral. acessórios de aparelhos elétricos:
ampenfametros, amplificadores, aparelhos
de alta tensão, anemornetros, antenas
alto falantes, acumuladores, aspiradores.
aquecedores. abat-jours. bules elétricos.
bobinas, balcões frigorifico:, binóculos
barónsetros, balanças, batedeiras para líquidos e massas, cafeteiras elétricas
chuveiros elétricos. compassos. ~aros
frigorificas. cansaras cinematográfica.
campainhas elétricas, chassis, chaves para antenas chaves de alavancas, diais.
enceradeiras. esterilizadores, esquadros

de aço, extintores de incendio. esquadros de agrimensor, fios terra, fios para

eletricidade. ferros elétricos para engo.
mar e passar, ferros elétricos para solda. máquinas fotográficas e cinematográficas. fogões e fornos elétricos, forIBÈRICCI
ras. interruptores. liquidi4icadores.
Ind. Brasileira
mas elétricas, filmes revelados gelada'.
traz. maçaricos, micrómetros. memido.
Clame 5 O
vez de roscas, medidores de Intervalos.
Impressos
microfones, mostradores. manómetro,
miras de qualquer graduação eiveis
Termo n.° 588.358, de 29-4-1963
Termo n.° 588.364, de 29-4-1963
d'água para caldeiras, nivela de ferro
Depósito de Madeiras •Ansericanópolis óculos, pilhas sfcas, elétricas, para-ra- Pe.daria e Confeitaria nós do Para..
Limitada
Littlited a
los. primos. plaga, pantógrafos. pantea
São Paulo
São Paulo
metros, radias. resistencias, regadores.
automáticos registros para água, registros para canais e. de comportas, regisLOR o
I134. Brasileira

AMERICAUOPOLIS
Classe 50
Intpresoa

tros para vapor, réguas de aço, relaya
reatores para luz florescentes. recatares.
iRPR relho* para soldar. sorveteiras, aoguetes, tareias, transmissor**, tomado"

PA2ArS0

ISnd. Brasileira
atue 30
letpperece

-sair
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Dr.R10 OFICIAL (Seção III)

Termo n. 588.365, de 29-4-1963
Indústria de Roupas Colina Ltda.
São Paulo

Classe 1
Tintas, esmaltes e vernizes
Classe 16
Materiais de coastruções
das na
tormaçZo dc p;sos

o

Julho de 1963
- - -

Termo n. 588.380, de 29-4-1963
Marina Z.', Maurkio Ltda.
São Paulo
o

FaS,CW3
);. 36
nti4a
t,

r"e a

1-1

4

5J

,1
S„

•

S

)

11

LsiklirSA.
ind.. Brasilr'a

PRO-PLAN
BRAMLEIng

Termo a.° 588.366, de 29-4-1963
Indústria cie Roupas Colina Ltda.
Classe 36
Sãd Paulo

metais e.',I,AnipitjoS,

I :Tino n.° 558.385, de 29-4 1963
lex —
ceidos e Roupas 1.,2
Sao Paulo

•

Classe 32
Programas r. rd i,:iio:micos

SEDUTEX
IND. BRASILEIRA

T rmo n." L.
de 29-1- ! 963
Alexandre Pazzetto
Pa..aná

• Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestia:ri:s.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
POLO COLINA
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
',Jena() n.° 533.377, de 29-4-1963
CASA DOQ
botas. botinas. Massas, boinas, babaPuni! cadota Bom Dia Ltda
RETALHOri
Calças para homens
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraSão Paul,
puças. casacão, coletes, capas, chales,
Termo n.'' 588.367, de 29-4-1963
B01.1 DIA
cachecols,
calçados, c haérips, cintos,
Classe
23
Ind..
Ponto de Ouro Bebidas e Lanches
Brasil:eira
cintas, combinações, corpinhos, calças
"li
cie Estabelecinw a:o
Limitada
de senhoras e de crianças, calções, calSão Paulo •
Termo n." 588.3 3, de 29-4-1963
Substánj,..s alimenric.as paniticaSits,
ças, camisas, camisolas, camisetas.
Metalúrgica Sorian Industria e
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
notadartiente pães, bolachas, biscoitJs,
PONTO DE OURO
Comércio Ltda.
bolos, doces e bois
saias, casacos, chinelos, dominós, echanSão
aes. fantasias fardas para miiitares, coClasse 42
Termo ri." 588.37a da 29-4-1963
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorAguardente. artiz, aperitivos, bagateisra,
Paraiso MOveis e B. atquedos Lida.
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
batidas, brandy, bitter, cachaça. cervey
luvas, ligas, lenços, mant6s, meias.
jas, cidra. conhaque, extrato de malte
maios, mantas, mandrião mantilhas, paIND. BRASILEIRA
fermentado, fernet, genebra. gengibirra
PARAISO
i letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
gin, ginger, kirsch, lonnmel, licores,
Classe 5
•
Ind. Bra si leira
marasquinhos, nectar, pipermint, ponAço em bruto e parcialmente prepa- poupas, ponches, polainas, pijamas, puClasse -lu
ches, rum. suco de frutas com álcool,
rado. bronze, bronze em bruto ou par- nhos, perneiras, guimonos, regalos,
rr,rn calmante trabalhado, bronze de mau- rol e de chambre, roupão sobretudos,
vinhos, voc-11( a e Y\ hlsky
Briague..los e
esporte, praia e ,..,unpo
ganez, bronze em pó, bronze era barra suspensórios, st. idas de banho, sandálias
—
Termo n." 585.36r,, dt 29-4"3 e
bronze em lio, chumbo era bruto ou I sweaters, shorts sungas, stolas, souRefribery ção G, lo Neve Ltd,. .
Tc.1"1110 n."' 585.379, de 29-4-1903
parcialmente preparado, cobalto bruto tiens, slacks,, taier, toucas, turbantes,
I' 21
o Pardo
Victorio
ternos, uniformes e vestidos
parcialmente trabalhado cobre bruto
So 1.';11!;"
, ou parcialmente trabalhado, estanho bru- -Gl. W
11.1.•nnnnnnn••••••nIN eut
Termo
n.° 588.386, de 29-4196
; to ou parcialmente trabalhado. ferro I
AYEITDOCLON
, bruto ou parcialmente trabalhado, ferro Empresa Graf:::a "O Cruzeiro" S . A.
Ind.
Brasileira
Clas..e
(1u.. naliara
em barra, ferro eu* chapa, ferro funBalcões trigor,i os
Classe 41
dido, ferro maleável. tscro manganez.'
'Para distinguir: Amendoas, araruta, ai- ferro velho, gaza em bruto ou parcialTermo fl." 558.37v, de 29-4-1963
açucar, azeitonas aveia, atum, ame is. mente trabalhado. guza temperado. guza
5
santjra.k.
aihso, balas, bombons. biscontos. maleável, lâminas de metal, lata era
bolachas batatas, bananada, bolos, ba- tolhas. -lata° eia tolhas. tato ern chaC MINEI' Ms.CIONAL
calhau, banha, canela, chouriço, choco- Pas, latão em vergalhões, ligas ate
tálicas. limalha*, magnésio, mangauez.
and. Brasileira /
'lates, caramelos, coalhada, camarão, carnes, carne de baleia, confeitos; cacáu, metara não trabalhaJos ou parcialmenCIa
trabalhados. enatais em massa menardos' outros cereais, cebolas. creme de leite, creme de te
alões, e-ora-aias,
tais estampados, metais para solda.
I milho, condimentos, crustáceos, chá, cra- •niquel, ouro, paládio platina poeira
irnpresos dc propagansia
F -Z
' vo, café, cangica, i:oao, castanhas, co- de zinco. prata. soldas. tungsténio.
Iminho, cangiquinha, conservas alimen-;
Termo n. 558.371, de 29-4-1963
TCrmo ar.° 588.384. de 29-4-1961
Bar e Café Santa Clara Lula .
• tician, doces, dro. ps, figada, frutas. 'TuClasse 32
, tas secas, frutas em caldas, frutas crista- 1Metalúrgica Suprema Industr.:1 e
São Paulo
Comércio Ltda.
‘Inia revista
•lizadas c frutas compotas, féculas, figo, I
São Parta,
, fermento. farinhas, fava, farelo, fubá, ;
1
Termo o.- 588.387, de 29-4-1963
gomas para . mascar, geleias. goiabada. '
Elepr, ,,, Grata, a -O Cruzeiro- S.À.
gorduras, graio de bito, glaces. glicose.,
Guana'.:,.tra
'baunilhas, extrato para doces, extrato
BRASILEIRA
de
tomate,
ervilhas
enxova,
extrato
de
IND BRASILEIRA
:carne, flocos. essencias para balas, doClasse 5
cai bruto, aço preparado. "o d.):".'" •
,ces e alimentos, gelatinas, granalos, herClasse 41
, ; va doce, linguas, linauiças. leite. lona- aço para tipos e Para molas a ,o
NU. bolos, biscoitos roscas,
" bo, leite condensado, leite em pó, legu- trumenta1 e rápido. aso fundido. ar,,
café
dtes, empadas, pastéis, tortas e
mes, lentilhas, lagosta. mcl, marmeladas parcialmente trabalhado bronze, mau
mortandelas, manteiga, mostarda, maris- anes, bronze em pó, bronze em barra
e
à
588.373
Térmos as. 588.373
co, moluscos, molhos, margarina, mas- em fio, chapas de metal chumbo co.
Cl..ssa 32
588.375, de 29-4-1963
sas de tomate, melado. nós-moscada, , bruto, ou parcialmente traba hado, e-.,Michal Czerewko
Uma
revista
óleos comestíveis, ostras, paios, passe- bre em bruto ou paia ialmante trabaSão Paulo
gada, peixes, pescada, pickles, patês, !lhado, couraças eletrodos, a.tanho eia
na 588.388. de 29-4;1 la',1
•
patilhas. pós para pudins, pralinés, pães. bruto ou parcialmente ti abalbada, terce F
Grala
' O Cruzeiro' S
pimenta, presuntos, polvilho. queijos, ern barra e em chapa ferra irmaaso,
(!;'ri ::),11'.1
quisera de milho, rações balanceadas feira maleave,.. !era .m.3aganes gur-a
r, ia rment
requeijão, roscas: sagti, salcuires. semo- Co, bruto ou
IN Cl BRASILEIRA
lina de trigo, sópas enlatadas, sucos de £tiza temperado gusa mala): .
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremo- nrs cl, metal., !ata era talhar istão cor
k4Avi
ço,, tirgo, torta, torrões, torradas, ta- télhas e em el aras, sita ° cri' verga
Clas.se 213
11.ões
ritaan:
mares, tapiocas vin-igre e xarque
Reve.31imentos plásticos paira piaoa
, paredes, clutOs fenólicae, chapas
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
Uma revista
plásticas decorativa as roia&
Classe 50
Ia:arta:os em g
_
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Ind.•Braelleira
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metas para

soai): arquei curo, aaladio, papel Ce
fio, pltim.J, poeira de zinco, rata., suaata, alarias, ligas p
'barras para soldar, calco :.o....ogydo
tunjstenio e zinco liso e, `51,sis
p

i'ernto n. 565.37-1, de 29-4-19(3
Pro-l)lan Prc,, t..is e 1-•• ima j
eat „,s
Limit,yda

Claxse 36
Calças para homens

sio mangans, metais não trElalludos
ou paicialmeaR trabalhados, alisais coa

r

rI

