s

•

I

'¥NN

•••••

N45r
401.

1,11

1,0

ESTADOS UN1D

-.1:Á
9 LCiz.BRA 1 LÁ
13 1 13

vf. f;:t; A

S EÇ ÃO I II
ANp xxI - 185

DEPARTAMENTO NACIONAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1A

CAPITAL FEDERAI.

INU - FElità, iS DE JULHO DE 1963

REVISTA DA PROPRIMADE.
INDUSTRIAL

do acerdo com a República /Federal
Alemã, para efeito de restituição da
marca.

Termos na. 78.659 - 82.360
G. - Farbenindustrie Aktienge.
sellscisaft - Arquivem-se os procesExigências
entender que não ocorre, no caso,' /
sos, uma vez que e requerente não
Vidresil S. A. Comércio Bane- condeneis capaz de induzir o conN.° 285.082 - 295.083 se valeu do scardo com a Rept!,
iciamento de Vidros - Recorrendo sumidor em erro.
295.084 - Macmatt S. A. - Prove blica Federal Alemã, para efeito de
!o despacho que deferiu o terna() n.°
o direito ao uso do patronímico Me- restituição da marca.
Em 14 de meio de 1963;
i53.663 marca: Vidrosul - da
rino.
Asa, Antonio. Balbino - Ministro
:ia. Nacional de Vidros • MdduN.° 79.987 - 81.055 - Carla
Desistência de Processos
da Indústria e Comércio.
Zei53 •-• Arquivem-se os processos,
as.
O Sr. Ministro azarou o seguinte
(Retificado por ter saído com In!
Vertendo Pereira Velinha - decla- uma vez que a requerente não se vise
lespacho:
ra a desistência do termo 377.315 - leu do acerdo com a República
correções, em 2__de julho de 1963'
Conheço do recuJete nos termos do dez de julho de 1963).
- frase de propagandas Urna Famí- deral Alemã, para efeito de restituisarágrafo único, do artigo 50, da Lei
lia a Serviço do Povo - Anote-se ção das marcas.
:.° 4.048, de 29 de dezembro de
EXPEDIENTE DO DIRETOR
a desistência e arquive-se o processo.
Na. 82.375 - 82.377 - 82.382
961, negando-lhe provimento por
GERAL
Asberit S. A. - declara a desis- - 82.384 -'82.385 - Drel Lindeza
,onsiderar que não ocorre, entre as
tência do pedido do termo 409.765 Maschinenbau - G. M. B. H. Vidrosul - e - Vidrasil
narcas
Rio, 12 de julho de 1963
marca: Spitfire, - Anote-se a desis- Arquivem-se os processos, uma vez
colidêncla capaz de induzir o contência e arquive-se o processo.
que a requerente não se valeu do
umidor em erro,
Notifloaçâo
Asberit S. A. - declara a desis- actirdo com a República Federal Ala.
Em 14 de maio de 1963.
mi, para efeito de restituição das
Uma vez decorrido o prazo de re- tência dos pedidos de registro de marcas.
Ase. Antonio Dellaino -- Ministro
marcas.
previsto
pelo
artigo
14
da
Lei
_•
a Iidústria e Comércio - (Repu- curso
Ernesto de Almeida - No recurso
Asberit
termo 409.767.
Ince/do por ter saído com incorreções n.° 4.048, de 29.11.61 e mais dez
interposto ao deferimento do termo
Asberit
terra°
409.769
Anom dois de julho de 1963 e dez de dias - para eventuais juntadas de tem-se as desistências e arquivem-se 396.457 - registro número 275.755:
,recurs os , e do mesmo não se tendo os processos.
Ano de 1963).
denominado Diario de Brasilia - 'de
uborat6rios Leite de Rosas S. A. Lvalido nenhu minterensado, ficam noEdgard Bahiense D'Almeida. - Nada
louças e Ferragens Paraíso Ltda. há que d:ferir na etição formulada, em
- Recorrendo do despacho que de- tificados os requerentes abaixo menorlo o termo 377.369 - marca - cionados a comparecer a este Depar- - declara a desistência do pedido de face do parecer da Divisão Juredlca,
ó Compacto Quatro Roses La Ro- tamento a fins de efetuarem o paga- registro do nome comercial - Lou- cujos fundamentos adoto. O caso, na
hel - da requerente - Bozzano S. mento da taxa final ~cementes a ças e Ferragens Paraíso Ltda. - fase em que se encontra, sómente po,.. Comercial, Industriai e Importa- expedição dos respectivos certifica- termo: 425.621 - Anote-se a desis- derá ser solucionado na esfera judi.
dos dentro do prazo de sessenta dias tência e arquive-se o processo.
ora.
cial.
- na forma do parágrafo único do
Fábrica Rio Guahyba S. A. INTEC - Instrumental Técnico
O Sr. Ministro exarou o seguinte artigo 134 do Código da Propriedade declara a desistência do termo: ...
Centifico
- no pedido de recose,
espaclio:
Iidustrial.
425.695 - marca: Crepe Dormeuil sideração Ltda.
do
despacho
de deferimento
- Anote-se a desistência e arquive- do termo 320.969 - marca: INDEC
ros termos do parágrafo único, do
Marcas Deferido
se O processo.
rtigo 50, da Lei n.° 4.048, de 29 de
- de - Indec Indústria Nacional de
ezmbro de 1961, conheço do recurcl. 8 N.° 235.076 - Tesser
Vick Cheatical Cotnpany - decla- Eletrônica e Comunicaçôes Ltda. e a fim de confirmar o despacho de: Cari Zeles.
ra a desistência do termo 425.708 Nada há que deferir na petição, t:tm
.corrido, acolhendo os pareceres dos
N.° 356.309 - Vila Velha - el. - Marca; Tberex - Anote-se a de- face do parecer da Divisão judaica,
rgãos técnicos, no sentido de coa- 41 - de: Sociedade Industrial , de sistencia e arquive-se o processo.
cujos fundamentos adoto. 3 caso, na
• a que-o elemento verbabk Rosas Bebidas Ltda.
face em que se encontra, sórnente poderá
J.
Amorim
es
Cia.
Ltda.
decomum na in:A:trie de artigos paNP 264.669 - Honvan - classe
ter solução na esfera judicial.
toucador e que não ocorre, no ca- 3 - de: Asta Werke Aktiengsells- clara a desistência do pedido regisReconsickração de Despacho
s, -colidência capaz de • Induzir o con- chaft Chemische Fabrik. (Republica- tro - da marca: Riograndino - termo 425.344 - Anote-se a desisimidor em erro.
do).
Bela Vista S.A. Produtos Alimentle
tência e arquive-se o processo.
cios -No pedido da reconsideração
Em 14 de maio de 1963.
Cancelamento de Processos
de indeferimento no termo 324.886
Diversos
Ase. Antonio &albino - Ministro
Marshall Wells Company - no pemarca: Canaberra. - Tendo em vista
Indústria o Comércio - (Repu- dido de cancelamento da marca Ze- . Setedias Editins Ltda. - no re- os pareceres da Divisão de Marcas,
Iicado por ter saído com incorre- nith - registrada sob número ... curso interposto ao deferimento do e considerando que, efetivamente, •a
'e').
154.801 - Cancele-se o registro em termo 357.839 - marca - Sete marca impeditiva não oferece easejcs
face
de renúncia expressa da titular. -Dias - Mantenho o despacho, em dt enoano para os consumidores, re.
Laboratotios Nitrafarm S. A. face do parecer do Diretor da Divi- considero o despacho que indeferiu
correndo do despacho que deferiu
o
Lanifício Capricóriio Ltda. - no são de Mercas.
pedido, para efeito de see
termo 517.943 - marca: Usaferma pedido de cancelamento do registro
Setedias - Editora Ltda. -- no presente
- dos Laberatários Farmacêuticos de nome comercial: Lanifício Capri- recurso interposto ao deferimento do concedido o registro,
icel.te /meto Usafarma S. A.
córnio Ltda. - número 206.370
termo: 367.559 - marca: :Sete Dias
Distilaria Convenção Ltda. - Re.
O Sr. Ministro exarou o seguinte Cancele-se o registro, como requeri- em Revista - de Empresa Gráfica consideração
do despacho no terM0
do.
O ,Cruzeiro S. A. - Mantenho o
- marca: Prutaina - Tendo
Coube:o do recurso, nos tármos do
Ma.rsirsli Wella Compotly - no despacho em face do parecer da Di- em vista recurso, e considerando que
n nierefo únice, do artigo 5b. da Lei pedido de cancelamento ri marca: visão de Marcas.
3 marca impeditiva não mais está em
Miram n o 76.974-- Friedrich
vigor, reconsidero o despacho que ta.
' 4.048, de 29 de dezembro de ' Zenith - númeri 208.347 - AnoteArquive-se o processo, uma deferiu o presente pedido para efeito
n61. mil:onde os pareceres técni- Ise a desistência do registro, em face ,
1 vez que a requerente não se valeu de conceder o registro ' requerido.
e, nego provimeato ao recurso uca I da renúncia expressa de titular.
Rio. 12 de julho de 1963
Decisões do Sr. Ministro
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As Repartições Públicas
— As Repartições Públicas
cingir-se-fio às assinaturas
deverão -remeter o expediente
anuais renovadas até .28 de
destinado á públicação nos
DEPARTAMENTO DE IM,PRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
jorna- is, diáriamente, até •ás
amaram GERAL
ininiadas, em qualquer época,
15 horas, exceto vos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando . deverão fazê-lo até às
— A fim de possibilitar a récpmen
na
00
liaçÃo
weroo.0.0
cueiro
fairenoo
era
l•uaLleghçeas
11,30 horas.'
:nessa
de vi!ores acompanhaFLORIANr)
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
— AS reclamações pertinendos
de
esclarecimentos
quanto
tes à matéria retribuída, nos
à
sua
aplicação,
solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
"
casos de erros co irmssões, deusem os interessados prefesacio
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
•••paw•hanim• •••• Departail•S•Mt•
•osee d. tee•1•11140•Mado
crito, à Seção de Redação, das
1••• Propeweimalo simikustr.a.d. •Alnlatárle
postal, emitidos a favor do
9 às . 17,30 horas, no máximo
••• Inaó•frlim • Camáralsr '
Tesoureiro do Departamento
ctè 72,,hurai após a"saida das
Imanem) nes c:inclinada Departamento de in.s.rtnsa Nacional
de Imprensa Nacional.
órgãos oficiais.
— Os suplementos às •ediOs originais deverão ser
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só Áti
dactilografados e autenticatios,
fornecerão aos assinantes que
.
FITNOTONIÁR.TOS
rem:atoadas, por quem de di- REPortiçõEs e PA/meu:Ames
os solicitarem no ato da assireito, rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital e 'Menor:
— Excetuadas as para o Semestre . . • Cr$ W0,00.Semestre
Cr$
450,(j — O funcionário público feexterior, que serão sernprt An
900.00 dera!, para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 *Ano
Cr$.
u

'EXPED1ENT'E

-.-

da

•

•

amuas, as asstualurtur pod'erse-ão tomar. em-qualquer épo-i
ca, por .sets meses ou um ano. Ano
— As assinalaras vencidas

conto indicado, deverá provar
esta condirão no ido da assi.

Exterior:

Exterior:

Cr$ 14013XiAno

•Cr$ 1.000,00,natura.
I
—
casto
dc cada exePlar
n2

.
poderão ser suspensas .sem parte superinr do enderêçovão
eurilinvidade no recebimento' atrasado dos órgãos oficiais
aviso prévio. -impt essos o numero do talão, dás jornais, devem os assittan-frerci. na venda amiba, onresci.
Para facilitar aoi'assmanirs de regrsfro, o mês e o ano em tes providenciar a resperliea, do de Cr$ 0,50, se do mesmo
remam:Icei" com aritecedênciaano, e de Cd . 1,00, por ame
_e zier.fi-xtcão do prazo de vali...que findará.
dade de suas assinaturas, nal A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. 1-decorrido.
Notificação — E' convidado: Quimiatra S.A. — Produtos Qaatnicas e
Farra:,ciarticos
'
— a comparecer a este
Departamento, al:m de efetuar o pagamento da taxa Anal cla armo número 169.897 — marca: Cacon-B.C.
Expediente da Seção de Recursos
Rio 12 de iulha -de 1963
ExigenCies
•
Arquitetura. e Coastruçami Acrópolis
S.A. — No reaarrAo interposto ao defor:mento do termo 397.752 —
Cropole S.A. EngenharM " e Coaramçaez — de requerente: Cropole S. A.
Engenharia -e Construções — Declana
o número da procuraçao.
Beniamin Branco de Lana —. No recurso interposto ao deferimento do 'ermo 111.615 — Privilégio de devencrn,
— de: Alexandre Elasaceser — Declare o Mimam da promaraaao.
E:::;..-Jd'ente do D:reto: Geral

Rio 12 de julho -de 1953
Ercons:deração de Despacho
Termo 405.836 — cama: V. Vephota — Requerente para VER —
Photoparaerwerk — Drasden.
•Coreaderando que a re querente não
preenalre as condições. impostas na artigo 198 do C6d'ao da Propriedade Industrial, reconsidero ex-oficio o despadro que mandou registrar a presente
marca, para efeito de Indeferir o pedido. — Republicado novamente por
ter saldo cora inearreções.
• Evectente do Diretor Geral
". Rio 12 de julho de 1963 -'Notaficação
Uma vez decorado o prazo de recurso previsto pelo artigo ;4 da Lei
4.048 de 29-12-61 e mais Dez aDias
— para eventuais juntadas de recur-,
Ma. e 44 piemo aso ae Atado miado'

,

•

iszLaarszadia. trama •otificados
reauermaes abair.0 mearaonacios a
cornarraera a , ezte Depart=7-nto
fm. cletueecra o . paga:acato da taxa
faial ca ates a eaped çao deis
reeprzi:vor, certif'cados dentro do prazo d: ssenta. Uns — na foema do
part"iarafo ataco do artigo 134 do Código da Propriedade Inclustial.

N. 108.369 — Friedridi —
Diversos
ger — Cump a a cx:gencia.
Cornelis lacobus — jagterherg
N. 107.492 — M. 1. Reina . Compedido de andamento no termo nú- pany
mero 59.172 — Privilég:o de invenção ia. ',United — Cumpra a exigemN. 108.115 — Eustace-S DUNN
já se encontra arquivado pua fato de Cumpra
a egene-a.
ter sido paga, em tempo. a taxa final
N.
108.435
— Fábrica Italiana
de expediçilo do certificado. Restará:
Cumpra
agora. requmar a restauração do pra- Magma Marelli
a exigênc:a.
cesso,
na
fama
da
li.-1?esteureção de Privilégio de
N. 108.488 — Laareace Mason
Pedrincy Campaanie de Produits Chiinvençao
Goadridge,
e Charle: Lester Minta —
migues et Elaro.netalurgiques — jun•
Cumpra a exigeocia.
to
ao
termo
105.127
—
Privilégio
Tarenos:
N. 108.756 — IrvIng — C. Jeninvenção — Reconsidero o despacho
N. '94.743 — Aperfeiçoamentos em que arqu:vou o presentz processo, em ninas — Cumpra a exigência.
N. 112.567 — Leandro Ribeiro de
fogii s a G.-.2 — Requerente: Rimem vez que a exigencia foi cumprida dera,
Mello a- Cumpra a exigência.
M taiúrg'ca
— Concedo 'a tro do prazo legal.
restaurz,c:o
Republicado por ter
Tzrzno 48.759 — Ottavio — Petra- Exporfiente do iteretor da ~são de
saído com incormçees.gnaai — Arquive-se o processo.
Privilegio de Invenção republicado por
ter soldo com incorregilei
N. 108.359 — Aperfeiçoamentos InTermo 77.735 — G:rgon, Equipatroduz:dos em aparelhos destinados
Rio, 12 de julho de 1953
mentos para Escritório S.A. — Ararquivo e seleçao autom5.tica -de fichas, quive-se o processo.
pastas e similares — R.equerente —
Exigência
Mario Conde-Garriga — Concedo a
agnaaio Termas — No pedido de
restauração — Republicado por ter desarquivamento no termo 95.317 —
Uma veia decorrido o prazo de rasaído com Incorreções.
• Privilégio de invenção — Era face da cora° provido pol o artigo 14 da Lei
Informação da Seção de Exame For- n.° 4.046 de 29 de dezembro de 1961
...Restauração de Modelo de
mal, torno sem efeito o despacho que e asais dez dum — para eventuais jun,
.
Utilidade
arquivou o p-otesso — Cm que a cid- judas de recursos, • do =Mo
N. 103.413 — Balcão para Recep- geada foi cumprida no prazo legal. tendo valido nenhum interessado, fição e Distribuição de Alimentos Encaminhe-se o presente St Divisão cam notificados o* requerentes abaixo
mencionados a comparecer a este DeQuentes — Requerente:: EmIlio . Gais- Jurídica — Seção de Transferencia,
partamento a fim 4. efehaarem o pader & Cia. Ltda. — Concedo a resffxped&rde da Seção de Privilégio; gamento da taxa final concernente a
trusrnão urna
que a petição deu
exPedkí o dos respectivos certificadas
de Invenção
entrada .no prazo legal.
dentro do prazo de sessenta dias — na
Transferencia c1 /Voare de Titular
forma do parágrafo único do artigo 134
Rio 12
12 de julho de 1965
de Patente
do Código da Propriedade Industrial.
Exigêncloia
Electrostar G.M.B.H. — Trande• ProvrTiAio de invenção deferidos
rendo , para l seu.. nome da patente de
Termos:
N.° 108.262 -- AperfeicOamentos
números 49.475 — Privilégio de In•
mas ou tom .relação a um processe para
N. 107.919 — Knorr-BREMSE
venção:
Anote-se a troaste:senda.
G.M.B.H. — Cumpra 'a exigenciá. entreligar parte de certunica por meio
Exigência
NN. 107.923 — The joy`ce Cridland da um metal bom condutor — Regue•
npenfavente X. V. Philips' Gioeiler
Luiz Pires Correia — No pedido de Company -- Cumpra' a exigencia.
_
lxiekea.
desarquivasamita no, termo 128.922 — N. 108.127
Continental Carbon N.° 117.849 — Aperfeiçoamentos
Preate asclarecimentos.
anv à•-- Cumpra -a
. steistíVelo AI máquinas seacavaderr' as Id.
3.i..;1, .
lAt
os

•••
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N.o 139.158 - Petro Tex Chemical 1
Insígnia comercial deferida:
1 registreslo sob número 202.031, cons.
Corporation - Cumpra a exigência. I N.° 357.074
Ubayara - el. 32 tante do cliché abaixo, de propriedade
N.° 139.990 - 0.A.L. (Orga I - De Mario Mamo N. , 112.068 - Processo e Instalaaceircio N. : texaco Inc. - estabelecido noa
Estados Unidos da América do Norte
:á., eira conservação de cargas /freie Aparecida Litrenta Saud) - Cumpra com o artigo 119 do Código.
em vafor de: Texaco do Brasil S.A.
ias a bordo dos navios - Requerente' a exigência.
Titulo de estabelecimento deferidos: Produtos de Petróleo - estabelecido
N.° 140.379 - Aktiebolaget Karlsmeiete Industrlelle Generale de Mecatads Mekaniska Werkstad KMW emes Appiguee S.I.G.M.A.
N.° 366.352 - Titular Indústria no Estado da Guanabara Cumpra a exigência.
Cl.
33
De
Amilcar
"Averbe-se
o
contrato
de
exploração.
Gráfica
:
a
t.Onall
Rel é
es• 110.504 --N.° 140.778 - Noboru Mashiki - Copelli Netto e- De acôrdo com o
eoin magnete lamelar e para Cumpra a exigência.
meigo 117, n.o 1 do Código,
HAVOLINE
ande fletimos) de comutações, em par.
N. o 142.814 - Maria Sdlevenker
N.° 383.569 - Areei - Cl. 33
Disjuntor Elétrico - Re-1 - Cumpra a exigência.
- De Areal Arquitetura, Construções
Proprietária
plefeWN Siemens Schuekerteverke
e Engenharia Ltda. - De acerdo com
Diverso.
emigeseilschaft.
o
artigo
117
n.°
Ido
Código,
com
rotativo, IVIetalgrefica Canco S.A. - No peN.° 110.541 - Seletor
TEXACO INC.
exclusão das expressões e outras locais.
a instalações de telecomunicação dido de contrato de exploração do têrN.° 408.898 - Thoinsen .-- Cl. 33
emtieular instalações telefônicas, com' mo 107.171 - Aguarde-se concesDe Incorporadora Thonsen S.A.
Licenciada
le.pesitive de acionamento magnético sã odapatente.
De acerdo com o treme 117. .° 2
Texaco
do Brasil S/A.
aantendo na posição levantada, durante, N. o 123.335
Carlos Walter Soa- do Código.
e, marcha do seletor, os braços comue res de Camargo - Arquive-....
Produtos de Petróleo •
Ex1géncias:
esileres de linha - Requerente SieExpediente da Seçeo de Pe.sgu;zas
Halsite Aktiengesellselsaft.
men,
Ns. 377.580 - .37/.2 - 377.585
- Humbre Oul
Refining Company
Rio, 12 de julho de 19e3
N.° 110.548 - Esquema de liga- Cumpra a exige:leia,
o para comandar os seletores era I
Por oespacho cio Sr. (-bete ad
Notificação:
instalações telegráficas por meio de'
Diversos:
ção foi mandado averbar o contrato
Uma
vez
decorrido
o
prazo
de
resinals telegráficos constituídos por I
N.° 403.922 - Efecs Editora A. de exploração da marca: AIRTAC eotubintições do impulsos - Requeren- curso previsto pelo arego n.° 14 da - Foi mandado prosseguir como 3
frase registrada sob número 215.001, consLei
n.°
4.048,
de
29
de
dezembro
de
te S , emens er Halske Aktiengsellschafte 1961 e mais DEZ DIAS - para even- de propaganda - Aguia efece para tante do clichê abaixo mencionado de
N.° 115.481 - Aperfeiçoamentos'
claese 32. propriedade de: Texacce Inc. - estatuais juntadas de recursos, e do mesmo a mulher moderna *na ou relativos a motores elétricos -' não se tendo valido nenhum interesbelecido nos Estados Unidos da AméExpediente da SeeIo de Trai0eJj:ncia rica do Norte em favor de: Texaco
iRequerente N. V. Philips' Gloellarn. sado, ficam notificados
03 requerentes
e
Licença.s
penfahriel:en.
do Brasil S.A., Produtos de Petróleo
abaixo mencionados a comparecerem
N' 108.936 - Processo de fazer a este Departamento a fim de efetua- estabelecido no Estado da Guana.
Rio. 12 de julho de 1963
tubas com tiras de metal - Regue-, rem o pagamento da taxa final concerbara Brasil. - Averbe-se o cork.
Uso autorizado de inarea.s:
rente Bundy Tubing Company.
trato de exploração.
nente a expedição dos respectivos cerN. e 109.234 - Dispositivo para tificados dentro do prazo de SESSENArtigo 147 - Parágrafos primeiro
obter efeitos de projeção por meio de TA DIAS - na forma do parágrafo e segundo da Propriedade Industrial:
C)
varies Diapositivos e de uma s6 obje- único do artigo n.° 134 do Código
Por despacho do Senhor Chefe da
tive - Requerente Ernst Boni.
Seção, foi mandado averbar o cone
da. Propriedade Industr i al
trato de exploração das marcas:
Proprietária
ee ° 110.791 - Aperfeiçoamentos
Marcas deferida:::
Standard - Registrado sob númeem ou relativos a circuitos estabilizmi
ro 182.761.
Termos:
dores de corrente em dente de serrai
rtP.XACO
Standard - Registrada sob númesirculando numa bobina e da volta-1 N.o 374.186 - Pessini
Cla.sse 21 ro 226.874.
mpulsativa resultante - Requerente -_De Auto Peças . Nese:1 Ltda.
Standerd
Regestrmin sob númeN.° 376.641 - Martele - Cl. 41 ro 227 723.
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
De
Bar,
Café
e
Lanches
Mantoli
Texaco do Brasil S/A
N.° 116.248 - Desborbuthador Limiteda.
Consente do elidi? eb.reo, de prclaw;uiaeo
Requerente Mago joào
priedade de Arreri s en t.) StenProdutos de Petróleo
Ne 380.759 - Sylez Cl. 16 - dard eanitary Corporation - EstabeiPeil Pozzi Viet6rio Landolfi ereke dos Santos Perfeito - Carlos De Syntz Comércio de Materiais para kcido nos Estados Unidos da AméConstruç5o Ltda.
Maneei Bandeira de Mello.
rica do Norte e em favor de Ideal
N» 387.784 - Taça de Ouro
N.° 116.750 - Nova saboneteira
Standard S.A. Indústria e Comércio,
Cl.
42
De
Rantilfo
José Velos°,
Requerente Victorino Ferreira da
estabelecido em SioPaulo - Brasil.
Pus despediu do Sr. Chefe da SeOeste júnior.
I N.' 408.892 - Rumec - Cl. 36 - Averbem-se os ccrereios de ex.. ção foi mandado averbar o contrato
- De Indústria de Calçados Ruy de ploração. Quanto aos pedidos feito aos de exploração ci:t marca: MOTEX Modelo industriai deferido
registros ns. 245.069 -- 245.889 - registrada sob número 214.673, consMello S.A.
et. e 135.568 - Nevo modelo de , N.° 408.896 - Ferrante -- Cl. 247.414 - 248 026 - Diga sólare tante do cliché abaixo, de propriedade
esporte para espelho retro visor para número 36 - De Alberto Ferrabte o clicb.:.<.
de Texaco Inc. - estabelecido nos
veículos em geral - Requerente Gi- , Filho.
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Estados Unidos da América do Norte
encarto Mnzzoni.
N.° 408.899 - Bilinal - Cl. 6 - ção foi mandado averbar o contrato em favor de: Texaco do Brasil S.A..
o alteração de nome de De Stanislaw Nilinskl -- Sem exclu- de exploração da marca: LEADER Produtos de Petróleo - estabelecido
sividade isolada do indicares° Meg de - registrado sob número 202.408 - no Estado da Guanabara - Brasil. titular de processos
constante do clióhe abaixo, de pro- Averbe - se o contrata de exploraeão.
maquina.
Ernsto Roth: r.b;ld S.A. Indústria e
priedade de Texaco Inc., estabelecido
N.° 408.901 - Rissato - Cl. 36 nos Estados Unidos da América do
Tr.'
Comercio
- esferência para seu
nozes da patente de n.° 4.360 - Mo- - De João Gomes Rissato.
Norte, em favor de: Texaco do BraN.° 408.902 - Frankito
CI. 36 sil S.A. - Produtos de Petróleo a trans.131 0 de utilidadeAnote-'a
De
F.
S.
Pior/.
T
reneia.
fe
e essa
N.° 408.904 - Flausino -- Cl. 36 estabelecido no Estado da Guanabara
- Brasil.
jelieson 6 ,luiuson - Pude para ser - De Irmãos Flausino.
Proprietária
Averbe-se o contrato de exploração.
anotada na p. ante de n•° 40.930 Plivilegio de invenção a transferência - N.° 408.913 -- Projecta --. Cl. 16
De Projecta Grandes Estruturas LitEXACO INC.
• • alteração do nome da titular - meada,
considerando-se material le
enotem-se a transferência e a altera.
construção
as
coberturas
e estruturas.
çie, de nome.
'Licenciada
N.° 408
• 918 - Dufer - Cl• 50 De Dufer S.A. Comércio de Ferro
Exigência,.
Proprietárin_,
Texaco do Brasil S/A.
e Aço.
•
111 .1 Draefet Company - Na ninsProdutos de Petróleo
N.° 408.920 e- Silemeto - Cl. 8
fur A t,-;n na patente n.° 4.248 - Mode utiiidsde. - Preste esclareci- -- De Silernoto S.A. Equipamentos
para Automóveis, com exclusão de 111Licenciadá S. A
Reunidas F. Ma- tros para motores.
Por despacho do Sr, Chefe da SeTexaco do Brasil Sffit
tsrezzn - No pedido de averbação de N.° 408.921 - Silemoto ee Cl. 11
ção foi mandado averbar o contrato
De
&Imoto
S.A.
Equipamentos
eontrato na patente de n. o 52.002
de exploração da marca: PETROX
.Produtos de Petróleki
Cua , nra a esegencia.
para Automóveis.
registrada sob número 206,215 Cl. 31
N.° 408.923 -- Sileuueo
constante do clichê abaixo, de proprie-De Site:noto S.A. Equipainentos
dade de: Texaco Inc. - estabelecido
.see
Frer :em Betar - para Autonteveis.
do Sr. Cheie da Se- nos Estados Unidos da América do
despacho
Pi;r
N.°
408.924
Sul.
m,
:0
--Cl
50
c cora a e. isencia.
var o ceetreto Note, e em feseer. de: Texeco do Bre.
eos çeo foi mandado"'-,.-,"
Seemota S . A . Secipenim
- C stas
o
el e 136.153 - G aetane
en
e da exploração de marca: Havoline sei S A.. Produtos de Petróleo - elo
oara Automóveia.
a
-- Cumpra a exigência.
tr A uti,us ,•- Requerente F. . E.
bei. 111 Limited.

AIRTA

Licenciada

,fr

iv o Tr. x

,
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estabelecÃo no Eszatlo cia Guanabara I — estabelecido no Brasil. — Averba.. do Norte e em favor de: Farloc
tabckeiclo no Estado ia Guanabara
— ,r,ve.te-se Q can:rate 4-,e I clo brasa S.H. Indústria e Comércio Brasil S.A. Indústria • Comércio ex.
— Averbe-se o ,contrato
,iverbk,
estabelecido no Brasil.
se X) contrato de exploração.
paraçEo.
o éontrato de exploração.

I

PETR•X
•

.

Freprieta.sria
FEXACO I NC.

.icen.è ioda
1 CUCO do Brasil S/A.
Produtos de Petróleo
Por- despacho do Sr. Chefe da Seçãc to ; mandado ave bar o contrato
explornça da marca: "T" — rec ' 'oda sob número 221.90, constant • do cl'chê abaixo, de -propriedade de
Texaeo Inc., estabe,lecido nos Estados
13-,idos da America do Norte e em favo- c1: 1 T:saco do Bras, S.A- Proeuor, de PerrOleo — est,r.b,lecido
Estado da Guanabara — Brasil. —
Averbe-se o cortrato da exploração.

•

4 DIESEL CHIEI
Proprietária
rEXACO INC.
Li cenclada

1

Texaco do Brasil S/A.
Produto s de Petróleo
Por despacho do Sr. Chefe da Se•o foi mandado avc. bar o contrato
•
de exploração, de marcas:
SULZER — registrado sob número
213.970.
SULZEZ — registrado sob número
218.207 — constante do 'clichê abaixa
de propril.dade de: Sulzer Freres Socleté Adnyme — estabzlecido na
Suissa e em favor de Ishikawajima do
Brasil Estalei os S.A., estabelecido no
Brasil. — Averbe-se os contratos de
exploração.

AA.
-

Proprietária
Wagner Electric Corporation,
Ucenciada-'1'
Farloc do Brasil S/A,
Indústria e Comércio
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: EMBLEMATICA — registrada sob número
251.344, constante do cliché abaixo,
le propriedade de: Wagner, lectric
Corporation, estabelecido nos Estados
Un:das da América do Norte e em favor de Farloc do Brasil S.A. indústria e Comércio — estabelecido no
Brasil. — Averbe-se o contrato de
exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da 88
ção, foi mandado averbar o contratl
de exploração da marca: EMBLEMA'
TICA. — registra sob ny 179.524 —
constante do clichê abaixo, de pra
Priedade de: Wagner Electric Carpa
ration — estabelecido nos , Estadol
Unidos da América do Norte e eni
favor de: Farloc do Brasil S.A. In,
dástàa e Comércio -- estabelecido no
Brasil. — Averbe - se o contrato de sx,
ploração.

Proprietária
Wagner Electric corporation
'Acanelada
farloc do Haiti' s/A,

Proprietária
Wagner Electric Corporatimi
Licenciada
Faria:do Brasil S/A.
Indústria e Comércio

Prcpriatárla

TEXACO
Licenciada
Texr.c..o do Brasil Sg.

Indústria e Comércio

frocititos de Petróleo

Por despacho do Sr. Chefe da Sego to , mandado ave bar o conrruto
de exploração da marcr: OPHIR —
registrada sob número 219.947, constante do clichê abaixo, de propriedade
de Texaco Inc. — estabelecido nos
Estados Un:dos da América do Norte
e em favor de Texaco d.o Brasil S A.,
Prbclutos de Petróleo — estabelecido
no Estado da Guanaba : a Brasil.
— Averbe-se o contrato de exploração

despacho do Sr. Chefe da SePor despacho
ção foi mandado ave-bar o contrato
de exploração da marca: AYERST —
registrada sob número 136.527 e —
AYERST, reg:stroda sob n 9 -256.565.
constante do ri'rhé de proprieade de:
American Home Products Corporation,
estabeIrrido nos Estados Unidos da
América do Note e em favor 'de Laboratórios Ayerst Ltda., estabelecido
no Brasil. — Averbe-se os contratos
de exploração. Anote-se a baixa de
averbação de contrato de exploração
a favor de Produtos Farmacéuticos e

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foram mandados averbar os
tratos de
de exploração das marcas:

Por despacho do Sr. Chefe da Seção fo-am mandados averbar os contratos de exploração das marcas:
WAGNER — registrada sab número 155.903.
WAGER — registrada ,:ob número
176.670.
WAGER — registrada -sob número
206.777.
WAGER — registrada sob número
251.435.
WAGER — registrada sob número
255.949 — Constante do clichê abaixo, de propriedade de: Wagner Electric Corporation — estabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte
e em favor de Farklc do B-.asil S.A.

LOCK HEED — registrado sob número 191.353.
LOCKHEED — registrado sob número 191.354. — constante do cliché

abaixo, de propriedade de: -Wagner
Electric Corporation — estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte e em favor Fa Inc do Brasil
S.A., Indústria e Comércio — estabelecido no Brasil. — Averbem-se os
contratos de exploração.

Biológicos Ayerst do Brasil S.A.. na Indústria e Comércio — estabelecido I
marca 256.565.
no Brasil, — Averbem-se os contratos I
de exploração.

Proprietária
(k TEXACO INC.
Licenciada
Texaco do Brasil S/A.
Produtos de Petróleo'

Proptiltiti•

1SE R 1CA N HOME PRODUCTS CORPORATION
lieenciada ;
LA5ORATOR1OS AYERST LTDA.

/ProprletArti\
4igner Electric Corporatid,
i 'Licenciada
fado: do Brasil S/A:
Indústria e Comércio'

• Proprietária
Wagner Electric Corporation
Licenciada
- Farloc do Brasil S/A,
Indústria e Comércio

CHNEE

Yoãt
.74

Proprietária
.
Wagner Electric Cerporr,tron
Licenciada
Farloc do Brasil SIA.
Indústria e Comercio

Rxpediente dn Seçdo de Trwule.
rén,cla e Lieelma
Rio, 12 de julho de 19E1
Trans ferên cia e Alteração de Twne
de ,titular de processos
•
GebritáT — .Turt:Irsthans. AictI
Por depacho do Sr. chefe da S • ~st:Eu.11. transferêncial: ?atira
cláb. foi mandWdo 'averbar o contrato seu nome da pa.tertte n 39.742 -Privilégio :;t1e. invenção — Anote-se
de explareso da marca: -2I" regi
a . transferência-

' ePor despacho do Sr. Chet& cia S
I Por despaciiir do • Sr\ • Chefe .C-1..a Seção foi mandado. ayerbar o contrato ção
foi Mandado ave-,har o cr'-ato
sie exploração ea. marca: • DIE.SEL- de exploração da mareai COIVIAX ,--CHIF — registrada sob n' 21.5.2"-P,
riofstrada sob número 234.419, . coas-.
constante do cl iché abaixo: .4e J.Pe-1 date d, ;..chéli abalizo, de 'própredade
Irada ecili t+únei 0 l79.23,:leizeistante
prierlade de: TexacO Inc., .estabelecidO,
•
. e eN1
do 4: Wagner F,, t ect,;.e C--,,n,noon. esta- do clichê abaixo, de proriecl.acle
Estados
Uddos
da
Arnêrica',
,\E4actri.ea/::judui.,
aos
belecido nos Estados Unidos ci Amé- Wagner Elect:ic_ . Corm_nation, estabg- friá Linuted ---'i='ede
'sara ner Anoà,
Norte e •ni favor dei Tekslcb c4o BT:a-,; riem
do Norte e em favor ,-de: Failód, lecido mis Estados Unidos da América tada na patente de número 61.10
.••n Pradatos 'de Petr4549'.1,....
•

1
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a transferência e a alteração de
, nome - Anotem-se -alteração de
nome para - Associated Electrical
Industries (Itugby) Limited - e a
transferência •para o requerente.
Indústria e Comércio Nylonplast
Ltda. - transferência para sou
nome- no têrino n 9 78.228 - Privi.
légio de invenção - Anotem-se a
transferência para:
1: Giovanni Pietro Bati e Segui
Mich - para Helena Ferreira Coalo Borgognoni.
2 - transferência desta última
para o requerente:
Paaex S. A. Indústria e Comér.
cio - pede para ser anotada dos
têrmos:
9 96.931 - Modêlo de utilidade.
• N 9 97.801 - Modêlo de utilidade.
N , 81.917 - Modêlo de utilidade.
N 9 98.369 - Modêlo do utilidade
- as alterações do nome da titular.
- Anotem-se as alterações de noN

me:

International Pipa and Cerarnics
Cor poration - pede para ser ano.
tada no têrmo: 106.630: privilégio
de invenção a transferência e a al.
teração de nome da titular. - Anotem-se a transferência e a alteraçào de nome nos seguintes item:
1 - transferência para Electro
Chemical Engineering & MFG. CO:
2 - alteração para o requerente.
Fabrique Dos Montres Vulcaln et
Studio S. A. --pede para ser ano.
, tada nu marca í Studio - número
155.611 a alteração do nome da titular. - Anote-se a alteração de
nome.
Cima Cia. Industrial de Material
Automobilístico - pede para ser
anotada na marca: Cima - número
196.688. - Anotem-se as alterações do nome da titulai
1 - De Cima Comércio, Indústria,
Máquinas Agrícolas Ltda. para
Cima Cia. Industrial de Material
Automobilístico Ltda.

'
• 2 - dêste para o requerente.
Ortega & Mancini Ltda. transferência para seu nome da
marca: Quinovita número 198.391.
- Anote.se a transferência.
Lonza: A. - G. - pede para ser
Guttaform
anotada nas marcas
- número 278 . 9G9 .
Loa.= - número 229.951.
•
Lonza - número 231.605.
Prothacryl - número 239.969.
Ponthacryl - número 239.970 eld alterações do nome da titular. Anotem.se as alterações de nome.
Universal American Corporation
- pede para ser anotada na marca:
Hardle - número 239.318 - a
transferência e a alteração do nome
da titular. - Anotem-se a trans.
revê-Ima e a alteração de nome.
F "1 Brasil S. A. (Petróleo) pec'a para ser anotada na marca Styrocell - número 280.653 - a
alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Chocolates Dizioll S. A. - pede
para ser anotada na marca - Fuzarca - Urino 332.247 a alteração
do nome dta titular. - Anote-se a
alteração de nome.
Esfinge Sociedade Anónima Comareio e Importação - transferência
para seu nome da marca EsfIge tênue) número 350.630 - Anote -se a
transferência.
Banco Novo Mundo Sociedad Anônima - Transferência para seu nome
da marca Novo Mundo - Mi-mornamero 388.769 - Anote-se ;pt transfer •

"leia
•

'S

r

--11).

Brasilttsa Sociedade Anônima Comércio, Importação e Representação
- Transferência pata seu nome da
marca Brasilusa têm°. número
396.217 - Anote-se a transferência.
Indústria Ibirubense de Produtos
Sumos Sociedade Anônima - Pede
para ser .anotada marca Santa Catana - têrmo número 400.870 - A
a ração do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
Indústria de Meias Dom Pedro Limitada - Pede para anotada na
marca -Selene - têrtno número ...."
401.901 - A alteração do nome da
titular - Anote -se a alteração de
nome - Quanto a anotação no tèrmo número 432.513 - Aguarde-se a
juntada oportuna do mesmo.
Provepa Companhia Paulista de
Promoções e Véndas - Pede para
ser anotada na marca Tototento têrmo número 403.975 - A alteração do nomes da titular - Anote-se
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a alteração do nome --- Quanto a ferencia para' seu nome da marca
anotação nos demais têrmos, também Cilleral tèrmo número 434.994 --..

solicitada, aguarde-se.
Florestadora Industrial e Financeira
Alvorada Limitada - Transferência
para seu nom; da marca Alvorada .
- térmo número 404.248 - Anotese a transferência - Quando a anotação no tèrmo número 404.246 Aguarde-se

Anote-se a transferencia.
Exploração de Conerato'- de Patentes
Companhia Brasileira de Material
Ferroviário Cobrasma - Pede para
ser anotada na patente de número ..
54.991 - Privilégio de invenção o
contrato de sua exploração - Averbe-se o contrato de exploração.
ransferência
Alcyr Woitexen
Carrocctias Lay Auto Partes Limipara seu nome da marca S. Dimas
têrmo número 405.744
Anote- tada - Pede para sc.r anotada na
patente de número 61.301 se ' a transferência.
légio de invenção o contrato de sua
'•
.
Mariano • Lipski - Transfeiértela exploração - Averbe-se o. contrato
para seu nome . da marca Café Hu. de exploração.
ran - tèrmo 'número 409.207 Exigências
Anote-se a transferência.
Fábrica
Real
de Garrafas Termicas
Magnesita Sociedade Anónima Transferência para seu nome da mar- Limitada •- Na transferência para
seu nome da patente de número 2.3-38
ca C. B. 7 - 'têrmo número
410.512 - Anote-se a transferência - modélo industrial - Presee esclaBristol Myers Company - Trans- recimentos.
Companhia Brasileira Rhodiaceta.
Fábrica de Raion - No pedido de
exploração de contrato da patente de
número 36.678 - Privilégio de in.
venção - Preste esclarecimentos.
Walgratz Representações Sociedade
Anônima- Na transferência do têr.
mo número 109.776 - modelo de
utilidade - Cumpra a exigência.
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
Sociedade Annáima - Na transferência na 'marca número 80.280 Cumpra a exigência.
VOLUME!
João Goberto Resch - Na transferência da marca número 159.504
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
- Cumpra a exigência.
r.eis de janeiro a março
Ernany Lopes - Na transferência
das marcas números 155.136 . e ....
Divulgação n° 889
155.137 - Cumpra as exigências,
Preço; Cr$ 400,00
Laboratório Labolesssel Sociedade
Anônima - No pedido de averba.
cão de contrato da mar.a número
213.382 - • Cumpra a exigência.
VOLUME II
Panauto Sociedade Anônima Indústria e Comércio - No pedido • de
ATOS DO PODER EXECUTIVO
averbacão de contrato da marca nú.
Decretos de janeiro a março
mero 221.410 - Cumpra a exigência.
Divulgaçào n° 890
Shell Brasil Sociedade Anônima
Preço: Cr$ 1.500,00
(Petroleo) - No pedido de averba.
cão de contrato da marca número
226.921 - Cumpra a exigência.
Emanitel Merck Offene Handels.
VOLUME III
gesellschaft - Na transferência da
Marca número 268.640 - Cumpra a
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
exigência.
Leis de abril a ¡unho
São Paulo COMpanhia Nacional de
Divulgação te 896
Seguros - No pedido de alteracão
de nome da marca número 269.067
.Preço: Cr$ 350,00
Cumpra a exigência.
Costa Penna Companhia - No
pedido de caducidade da marca ml.
mero 103.342 - Cumpra a exigèn.
eia.
VOLUME IV
Laboratório Pristnut Sociedade AnôATOS DO PODER EXECUTIVO
nima - No . pedido de alteracão de
nome no tetmo número 248.099 Decretos de abril a junho
Cnainra a exicrência.
Divulgação a' 895
Nordmark Werke Gesellschaft Mit.
Reschraenkter Haftung - No pedido
Preço: Cr$ 1.200,00
de transferência no têrmo número
252.756 - Cumpra a exigência .
Wyzon Farmaceutica Limitada "
A VENDA
Na-, transferência do tèrmo número
328.871 - Cumpra a exigência.
Rodrigues Alves, r
Seção de Vendas :
Torrefação e Moagem Imperial Limitada - Na transferência para seis
Agência 1: Minfstério da Fazenda
nome do térmo número 379.217
Cumpra a exigência.
pedidos
pelo
Serviço
de
•
Reembeáo
Postal
Atende-se a
Tecidos - a Vencedora Limitada Na transferência no térmo número
391.2 SCumpra 'a exigência .
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exemrdares ie arôrdo com- o at.UN.° 425.259 - General fónica Brasileira-Lida..- Em tare go ,120 do C. 1?. I. Cottipra a
do que foi reivindicado - Expar •-e2cagêniJa
ratão de linhas telefônicas. auto- ..N.0 427.664 - Vanguarda -.máticas - Apresente novos exem-1 Comercial e Imobiliária Ltda. .4-piares novos exemplares Como Ti-, Cumpra a exigência.
tulo ou Insígnia na classe 33 -ali
', NP 427.666 - A Organiza.,:ro
Cumpra a exigência. ..."Comercial Silva Ltda. - Cumpra a
NP 425.556 - Comércio a In- exigência.
, Exigência •
427 - 670 - Eug enio SrheeAvim° da Silva LiborecIo `- na
dústria da Fundição Cimart Ltda. nau - Cumpra
a exigência.
tranferência do registro no
"Cumpra
a
exigência.
Metaiargica Oligon Lida. 141.691 - Arquive-ire por falta de
Dylor de Freilaa
N.°
427.672
transferência do registro de n.o
NP-425.009 - Indústria e Co- Cumpra as duas exigências.
cumprimento da exigência.:
exigência.
254.917 Cumpra a
mércio -de Bebidas Giolando Ltda.
. Na.
427.475 e 427.677- Anni,
Joviano da Silva Libando - na
- Cumpra a exigência.,
bal Boné Carneiro - Cumpra a
tranferência do registro n.°
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.o 426.002 - Importadora e exigência.
150.454-A - Arquive-se por falta
EXAME FORMAL
Exportadora Soma Ltda. - CumNP 427.079 - Eurico Caruso
de cumprimento da exigência.
DE MARCAS
pra as duas exigêncolas.
- Cumpra a exigência.
Laboratório Rinedan Ltda. De 12 de URI° de 196",i
N.o 420.750 - Comissária e ExN.° 427.680 - Agricol S.
na tranferência realwaro ..3.
portadora
Jauense
S.
A.
Cumra as duas exigências.
Cump
154.825 - Arquive-se por falta de
Exigências:
pra a exigência.
NP 427.684 - Bortolo Prevoleicumprimento da exigência.
Cassio Mualz S. A. ,-Importação
N.° 427.145 - Construtora Novil to - Cumpra a exigência.e Comércio - Opoente do têrrno
Camisaria Geerge's Ltda. N.° 427.b2 - Janine . Deroal
Ltda.
- Cumpra a exigência.
n.° 422.214 - Cumpra a exigêntranferência do registro a.°
- Cumpra a exigência.166.293 -- Arquive-se por falta de cia. _
NP 427.147 - Botelho do AmaN.° 127.680 - Altair da Silva
cumprimento da exigência.
rai & Lemos Ltda. - Prossiga-se Tèrmas:
- Cumnra as duas exigências.
também
-na
classe
4
Cumpra
a
The Emitis Kelvin Company
N.° 427.087 - Helio Amancio da
NP 348.520 - Ormonoterapia exigência.
'
Limite() - na alteraçã o do nome '
Silveira - Cumpria a exigência.
do registro 182.037 - Arquive-se do Brasil S. A. - Cumpra a exiN.° 427.169 - Igreja Evangelica
NP 427.689 - Martha Rocha
Assembléia de Deus em Araruama Cia. Ltda. - Cumpra a exigência,
por-falta de cumprimento da exi- ,gência.
N.0 345.908 - The Faik Corpo- - Cumpra a exigência.
gêncla.
Na 427.690 - Floriano de Fa.
Laboratório Rinedan Ltda. - ration - Cumpra a exigência.
N.0 427.185 -Naufal S. A. /ai- ria Amado - Cumpra a exigência,
na transferência do registro n.°
N.° 347.877 - Washington Cria- portação e Comércio - Cumpra a
188.142 - Arquive-se por falta de mann - Cumpra a exigência.
N.° '427.692 - Comercia] Impor,
exigência.
cumprimento da exigência.
tadora Jopal Limitada - Cumpra
Sch- a exigência.
Aloysio
• N.° 427.203
N.o 357.633 - Café Pari IndúsSiprometa S. A. Indústria e Comércio - na transferência do re- tria e Comércio Ltda. - -Cumpra a midt S. A. -Cumpra a exigênela.
RaçõeS Ant.
N.o 427.693
gistro 207.498 - Arquive-se por exigência.
bis. 427.204, 427.206 e 421.207- mais Represen taci) es
kl. -falta de cumprimento da exigênN.° • 399,658 - Casa Colombo, - Rotoprint Embalagens Ltda. - Cumpra a exigência.
cia.
Artefatos 'e Máquinas S. A. 7-- Cumpra a exigência.
Ns. 127.697, 427.098 e 427.10J
Indústrias Químicas Taubaté S. Cumpra a exigência.
N.o 427.219 - Gime Comercia] - Irlernp S. A. Indústria e Co.
A. - O.Q.T. - no pedido de
N.° 411.597 - Cícero Pereira do Importadora Ltda. - Cumpra a mércio - Cumpra a exigência.
'averbação de contrato no registro
exigência.
211.698 - Arquive-se por falta de Amorim - Cumpra a exigécnia.
N.o 427.699 -Irlemp. S. A. In
• cumprimento da exigência.
.
N.o 427.213 - Distribuidora de dústria e Comércio - Apresent
N.o 413.470- Cinema São Jorge
Laboratório Probiofarma Ltda. S. A. - Cumpra a exigência - Comestíveis e _Bebidas Dicobel Li- exemplares sem o que foi grifad
- na transferência do registro .. Apresentando novos exemplares na mitada - Curnpra a exigência.
fia. '5 e ti - Cumpra a exigèn
267.'743 - Arquive-se por falta de classe 8.
1
eia.
427.215
Bozzano
Si
A.
N.0
cumprimento da exigência.
N.o 414 -.821 - Germano Kemp Comercial, Indústria e Importadora
NP 427.718 -- Silbirn Indústri
Massas Alimentícias Brasilicia & Filhos Ltda. - Cumpra a exi- - Cumpra a exigência.
è Comércio de Auto Peças Ltda. -Ltda. - na transferência do re- gência.
Na. 427.219. 427.220, 427.221, Cumpra a exigência.
gistro 279.89/ - Arquive-se por
414.8.
6
2
E.
I.
Du
Pont
N.o
427.222
e 427.223 -Estúdio GráNP 427.736 - Preder'inkabei
falta de cumprimento da exigênde Nemours And Company - Cum- fico Gariniar S. A. - Apresente ehemical Lahoratories Ltda. cia.
pra a exigência. .
novos exemplares de acôrdo com Cumpra a exigência.
Indústrias Triunfo de Alimentao art. 126 do C. P. I. - Cumpra
-Gráfica
São
Ju415.591
N.0 427.739 - Ghocolatos a Su
ção Ltda. - na transferência do
a exi- a exigência.
Lana S. A. - Cumpra a exigN
registro 271.433 - arquive-se por ' das Ta-deu Ltda. - Cumpra
•
• N.o 427.224 - Fábrica das Confalta de cumprimento da exigên- gência.Nata - Indústrias Alimencia.
N.o 416.447 - Pye Limited - servas
NP 427.750 Artemi - Ar
tícias Zika Bei je - Cumpra a exi- Madeira
/srael Pd/acow - na transferên- Cumpra a exigência.
Minas Ltda. - Ottmp
gência.
eia do registro 275.011. - Arqui- a exigência.
ve
se por falta de cuprimento da
vera
N.o 416.805 - Comércio e InNP 427.388 - A- Servelex MarN.° 427.761 - Indústria Au
exigência.
dústria Gdin Ltda. - Cumpra a
cas, Patentes, Analises" e Editora Metalúrgica Ltda. - Cumpra
exigência.
Laboratórios Prismut Sociedade
Ltda. - cumpra a exigência.
exigência.
N.° 417.078 - Fábrica de MóAnônima - na alteração de name
N.o 427.792 Laticínios Ti
N.o
427.507
Marina
Betterelli
do têrmo 248.097 - Arquive-ze por veis João Ramalho Ltda. - Cum- Cumpra a exigência.
Valehtes Ltda. - Cumpra a e
falta de cumprimento da axigén- pra a exigência.
N.° 427.900 - Adarns Deaara- gênala.
•
N.o 417.369 - The White Motor çies
Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 427.797 - Padaria e C.4
Antonio do Amaral - na trans- Company - Cumpra a exigência.
feitaria Alvalada do Bicão Limi
N.o
ferência do têrrno 3.98.913 - Ar427.537
Metalmectiniaa
N.0 417.688 - Willys Motora.
S. A. Indústria e Comércio - a- da - Cumpra a exigência.
quive-se por falta de cumpennen. Inc. - Cumpra a exigência.
to da axigência.
Cumpra -a exigência.
N.° 427.807 - Companhia Mt
N.0 418.933 - Bar Guararapes
N.o 427.555 - Jair de Carvalho - dial de Incvestimentos Cuim
Geacy Batista dos Reis - na Ltda. - Cumpra a exigência.
a exigência.
transferência do têrrao 404.420 - Cumpra a exigência.
N.° 418.963 - Indústria. e CoArquive-se por falta de cumpriMo 427.810 - C. U. Boelir
N.o
427.556
Fiação
e
Tecelamércio de Artefatos de Borracha
mento da exigência.
Cumpra ger Solin - Cumpro a exigène
Macystex Ltda. - Cumpra a exl- gem São José S. A.
a exigência.
Dirceu Brum de Oliveira - oleia,
- NP 427.813 - Viação Gloria
tranferência do Urino 409.697 -NP 427.568 - Emprêsa Brasi- ninada - Cumpra a exigência.
NP 419.350 - Visão CorretZes
Arquive-se por falta de compride Saguros Ltda. - Cumpra a axi- leira de Engenharia Ltda. - ApreN.° 427.816 - Joel Joarana
mento da exigência.
sente novos exemplares restringin- Santana
gência.
- Cumpra a exiaraia.
do a aplicação do rtorne comercial
Aliança Comercial de Ainlinas
N.o 424.349 - Edmond Mira ao que determina 'o art. 184 do
N.o 327.817 - Joat Joaquim
-S. A. - no pedido de averbação
Santana - Cumpra a teXigênei
de contrato do têrmo 420.972 - 'Netien - Cumpra a axigência.
C. P. Ia --a Cumpra a exigècia.
Aguarde-se a concessão -do . Mia": NP 424.862 - Bucyruer
NP 427.818 - Isaias Freis
N°;-427.645 - Vasoart 'Vasos
kg,' •
00ffik409,1,7
NuaPia, a fakelwia,
0-- Cuatea a elaie081
X•104. •-- Akete,012
•Condomínio do Edifício Mucorl 1 Transferência de nome cla titular
de marca
na tranferência do têrmo
190.676 - Cumpra a exigência.'
Evans Medicai Limited - na Esfinge S. A. Comércio e Imtranferência do thrmo 405.349 - portação transferência para seu
- nome da marca: Esfinge •
Cumpra a exigência.
ro 197.323 - Anote-se a transfe1 rénala.
Diversos
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N.° 428.040 - Laboratórib Adaleriem° do Farmacoterapia 'S. A.
- Cumpra a exigência.
N.° 428.016 - Alberto Mainerschmidt - Prossiga-se considerando s se como característicos de marca apenas Missionário - Cumpra a
exigência.N.° 428.0.57 - ARCO - Auditoria Ilevisõe.s Contabilidade . Organizações - Cumpra a exigência.
N. 0 428.058 - * ARCO - Comércio e RepresentaçÕes Ltda.. Cumpra a exigência.
N o 428.059 ARCO - ComérN.° 427.929-Viação Gloria Licio e Representações Ltda. mitada - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
. N.° 4.27.9•0 - Adelaide Horta
N. o 428.069 - Koenenkamp de Andrade - Cumpra a exigência. Camércio e Indústria , Ltda. N.° 427.952 - DecoraçÕes Adór- Cumpra a exigência.
no Ltda. - Cumpra as duas exiN. o 428.074 - Fábrica de Bebigências.
das São Bento Ltda. - Cumpra as
N. o 427.931 - Nordeste Corre- duas exigências.
tores de Seguras Ltda. - Cumpra
N. 0 428.084 - Fischer S. A.
a exigência..
Comércio. Ind. e Agricultura s- Curapra a exigência.
N. 0 427.959 - A Sociedade MeJ. Il. Geigy S. A.
N.° 428.085
talúrgica Alettunex S. A. - Cum- Cumpra a exigência.
pra a exigência.
N. o 428.086 - Sachsse .!S Cia.
N. o 427.065 - Guaruillos Indústria do Vidros Ltda. - Cumpra a Ltda. - Prossiga-se com exclusão
do que foi grifada h fls. 5 - Cumexigência.
pra a exigência. ,N. o 427.969 - Indústria d'e Máquinas Prens Mold Ltda. - CumN.o 433.373 - Exportação e Im.
pra a exigência.
portação Ameropa: Limitada - sN. o 4'27.972 - João de Jesus Ra- Cumpra a exigência.
malho - Cumpra . a exigência.
N.° 435.570 - Companhia do
N.° 428.000 - A Rádio Pirati- Planejamentos Técnicos Fomisa ninga de Tupã Ltda. - Cumpra a Cumpra a exigência.
exigência.
N. o 433.575 - Confecções Anta
N. o 428.001 - A Rádio Pirati- S. A. - Cumpra a exigência.
•ninga de Votuporanga Ltda. N. 0 433.588 - Bolsa de Inventos
Cumpra a exigéncia.
do Brasil Libras Ltda. - Cumpra
N. o 428.003 - Penauto S. A.
.
,Indústria e Comércio - Prossiga- a exigência,
N. o 433.701 - ReCap Recife Lis° com exclusão de motonetas mitada - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N.o 433.887 - Marcus Kertsman
N.o 428.004 - Panauto S. A.
Indústria •e Comércio - Oumpra - Cumpra a exigência.
a exigência.
N.° 434.200 - Gra.mel - CoNs. 428.007 e 428.0 .08 - Sa,sco mércio de Materiais Ltda. - CumSoeiedade Auxiliar de, Serviços pra a exigência.
do Construção Ltda. - Cumpra a ,Ns. 434.201 e 434.202 - Coexigência.
mercial e Importadora Soden Ltda.
Ns. 428.010 e 428.4511 - Cinpal - Cumpra a exigència.
Cia. Indústria de Peças para AuN.° 434.602 - Produtos Quimitomóveis - Cumpra a exigência.
cos Bandeirante Ltda. - Cumpra
• N. o 428.012 - Pronto Socorro a exigência.
Omita Martha Ltda. - Cumpra a
Nilo Cotias N. o 436.872
exigência.
Cumpra a exigência.
N. o 428.013 - OPAL - Organi- 'N.° 437.301 - Bial Farmacêu'ração Financeira e Comercial S. A. tica
Ltda. - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 420.656 - Condoroll Tintas
N. o 428.018 - Metalúrgita Mar S. A. Prossiga-se excluindo,
13. A. - Prossiga-se com exclusão apenas, tsVatt em massa Para Po
classe 31.
da expressão p roteção ( grafari a à
-mar
fls. 5) - Cumpra a exigência.
N.o 427.146 - Construtora NoI\1s. 428.028, 428.030 e 428.032 vil Ltda. Prossiga-se também
- OFAL - Organização Finan- na classe 33.
ceira e Comercial S. A.
Cumpra
Ns. 427.187 e 427.188 - Naufal
a exigência.
S. A. Importação e Comércio Ns. 428.033 e 428.034 - Com- Prossiga-se com exclusão das arpanhia Brasileira de Novidades tigos grifados a fls. 4.
Doceiras - Cumpra a exigência.
N.o 427.202 - Construtora BraN. o 428.035 - Indústrias Ali- sileira Ltda. -Cobrai - Prossimentícias Gerais S. A. - Cum- ga-se com exclusão de vasos ganipra a exigência.
tárias (m. p.).
N. o 428.030 - Alberto dos SanN.o 427.227 - Nelson de Barros
toa CAIU/
nomors.
azigéneia. - P,ros•si g a-se na oitiê8e U.'
N. o 127.839 - Ferramentaria do
Precisão da Fema indústria e ilomércio Ltda. - Cumpra a exigèn.
cia. .
N.° 427.818 - Alfredo Mathias
- Cumpra a exigência.
N.° 127.903 - . Laboratoire Acbel
S. A. - Cumpra a exigènca.
Ns. •27.917 e 427.048 - Carmo
José da Silva - . Cumpra a exigênc i a.
..•
•
N.0 127.023 - Laboratório Phymatusan S. A. - Cumpra a exigência.

N. o 427.530 Metalmecânica
S. A. Indústria e Comércio Prossiga-se com exclusão de silos
classe 7.
N.° 427.678 - Irmãos Lima Li- Prossiga-se como pro
pmaistatal?
N.° 427.757 - indústria. Textis
Alpha S. A.. - Prossiga-se com
exclusão de bolsas.
Né. . 427.759 e 427.763 - Indústria Auto Metalúrgica Ltda. Prossiga-se com exclusão de alfanges e"ferros comuns a carvão.'
NP 427.791 Marvis S. A. Ind. e Comércio do Peças para Automóveis - Prossisa-se sem o "que
fõi grifado à fls. 6.
N.° 427. - Ortopedia Copacabana Ltda. - Prossiga-se na classe
n. o 36 - Cumpra a exigência.
N. o 427.974 - José Marques Prossiga-se com exclusão de lanças
classe 36.
N. o 428.011 - Metalúrgica Mar
S. A. - Prossiga-se com 'exclusão do quo foi grafado à fls. 5
verso 6 que não é da classe G ou
precisa de esclarecimentos.
N. o . 428.019 - Metalúrgica Mar
s. A. _ p rossiga-se com exclusão
do quo foi grifado à fls: 5.

Rio, 12 de julho de 1963 - Assinei e encerrei 42 laudas do expediente déste De p artamento - Ndton Alvrnt "An yzer, Diretor do S. de
Documentação.
Privilégio de Invenção
TERMO N9 140.778
Depositasda em: 6 de julho de 1962
Requerente: João Zanardi - São
Paulo.
Titulo.: Aperfeiçoamentos em ou relativos a armações extensiveis -- Privilégio de invenção.

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a armações extensivets compre•
endend 3. suporte tubular ao longo do
qual são dispostas ,buchas articuladas
a hastes simples ou duplas conjugadas
entre si por braçadeira a-ticulada a
'uma delas e deslizante em relação à
outra caracterizados pelo tato de que
esta última haste, s:mplcs ou dupla, em
sua extremidade se apresenta com receptáculo fo:mado por pe., 4 em meiacana, com bases laterais atravessadas
por pino panante pelo terminal de
uma outra haste passivel de parcial
rotação em relação à anterior, sendo
que as reLridas abas se apresentam
can saliências ou ,orelhas internas, enN. o 128.022 Metalúrgica Mar quanto que inferiormente o receptá•
S. A. - Prossiga-se com exclusão culo se apresenta cem apéndicc limitador da rotação da citada haste movei.
do que foi grifado à fls. 5.
- Total de 2 pontos.
N. o 428.049 - Luiz •P•eigo -

Prossiga-se com exclusão dos artigos grifados à fls. 5. •
Reli fie ae5es :

•
N. o 115.886 - .Privilégio cie invenção para - processo e composiOes para inibir o ' crescimento de
certas plantas criptógnmas - Requerente - Minnesata Mining And
Manufacturing Company - Pontos
publicados em 1 de julho de 1963
- Retificado em 10 de julho
de 1963 - Fica retificado todo o
primeiro ponto mia saiu com incorreções 1 - O uso de um triaril
borano ou de um composto contendo um triaril borano, caraterizado por ser feita com o fim de
inibir o crescimento de microorganismos , da divisão thallophyta, tais
como baoterias, al g as e fungos.
N. o 116.395 - Privilégio de invenção - Processo e aparelhagem
para fabricar negro de fumo Requerente - Continental Carbon
Company -T Data depositada em
22 de janeiro de 1960 - Estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte.

' TERMO N9 140.779
Depositada em 6 de julho de 1962.
Requerente: jOão Zanardi,
Titulo: Aperfeiçoamento em OU relativos a armações articuladas.
1 - Ape:feiçoamentos em ou relativos a arrnaçõ-s articuladas, compreendendo suporte central preferivelmente tubular, ao longo do qual são dispostas para coalunto de elementos articidedos duas mchas, caracterizados
os aperfeiçoamentos pelo fato de qu.:
as citadas buchas se encontram articuladas às extremidades de duas hastes
de secção transversal em "U". uma
delas ligada a uma braçadei-a ou cursor movei ao longo da outra, smdo
que o p'no que atravessa a braçadeira
retém, igualmente, a extremidade de
unia outra haste, maciça, de menor diâmetro', passível de encaixe pelo Iate-.
pior da baste percorrida pela braçadeira. - Total de 2 pontos.
TERMO N9 140.780

N. o 118.256 - Privilégio de inDepositada em 6 de julho dc 1962
venção Bomba alternativa, principalmente para injeção de com- Requerente: João Zanardl.
bustível em um motor - RoqueTitulo: Molejo-Escora para armarente - Pierre Etienne Bessiere ções extensíveis.
- Pontos publicados em 1 ele juI - Molejo-Escora para armações
lho de 1963 - Estabelecido na
França - Início do ponto fica re- extensiveis, estas formadas por pluratificado 1 - Bomba alternativa lidade de hastes ligadas a um suporte
cuj o órgão ativo é submetido alter- central, caracterizada pelo fato de que
nativamente à ação de meios mo- tais varetas se .apresentam percorridas
tores apropriados a fazê-lo exe- por braçadeiras, às quais Se ligam as
cutar seu eurso de ida, dm -suste o i extremidades de duas molas laminares
qual Leni lugar o recalque da bom- arqueadas, conformando figura bl-conba, e à ação de menos que assegu- vexa, sendo que as extremidades resram seu curso de retêm°, cangas l tantes se articulam uma luva que perrizada pelo fato do órgão ativo ser corre, por sua vez, o suporte centrai
-... Tntal dA 2 2:,ontos.
- • s,•
irubmertido, etc.
4

‘d
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CAS DEPOSITADAS
Publicação fialtax da ~sia ma o art. IX do 06d4go da Propriedade Industriai. Da data da publioasão obaimairá a
serres a prazo de * dias para o deakimeato do pedido. Duatutte Nu prazo poderão apeeeenter avais opeaisdas ao Depasbeirenea
if~d dst ~samba 11~1 aquietes que as Mearem prejudicador! com a ~ma go do registro inserida
•••••••nn=1.11..1. le•

Termo n.9 588.596, de '30-4-63
Sannpaula Melhoramentos S. A.
São Paulo

JANGADA
6.Berserdo ao
Campo-Est. de
Sao Paulo
Classes: 33, 41, 42, 43, 44 e 49
Titulo
Tèrmo n.° 588.597, de 30-4:63
Santapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo

JANGADA
• Santo André
Est. de S.Paulo
Classes: 33, 41. 42, 43, 49 e 49
Titulo
Têrmo n.° 588.598. de 30-4-1963
Santa paula Melhoramentos S.A.
São Paulo

JANGADA
Ilha Bela
Est. de S.Pau.i.0
Classes: 33, 41, 42, 43, 99 e 49
Titulo
Têrmo no9 588.599, de 30-4-1963
nIa Paulamelhoramentos S.A.
São Paulo

JOGAVA
paxat. o
Est. ao n1
Classes. 33, 41, 42, 43, 4 4e 49
Titulo

meiem= ~Mu. II 01n11111n11' 41.0.1.n .1N ...mie,

Terá° n. 0 -588.603, de 30.4-1963
Jamil Nami Curi
São Paulo

arreios e enfeites para automóveis, es.
tribos, espumadeiras, xtensões eaxadinhas, enxós, esporas, engrenagens; botões de metal folhas de metal que enIMOBILIÁRIA
volve as molas c protege contra o pó
'e ferrugem, 'folhas de metal: que' proCOLONIA
tege as molas contra o pó e ferrugem,
Classes: 33 e 50
formões, ferros de cortar capim. ferroTitulo
lhos, facas, facões, fechaduras, funis:
de aço, colheres para pedreiros, cadeaTêrmo n.o 588.604, de 30-4-1963
Tratamento de Meus "Fulgente" Ltda. bacias, baldes, bombonieres: bridões
para animais, ules, bebedoures, bolas
São Paulo
golas, aldravas, armações de' metal,
pados, aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, almotolias, arpões,
arpões de carregar, arcos de serra;
brocas, bigornas, baixelas, bandejas.
abridores de latas, arames lisos e tarLIND. BRASILEIRA
tôrmas para doces, e bolos; trigicteiras,
iruteiras, fivelas e fechos para malas

FULGENTE
Classe 50
Impresoss em geral

Termo n.° 588.605, de 30-4-1963
Diogo de Toledo Lara Filho
São Paulo

CAPRI-FLNES

E DECORAÇÕES
Classes: . 3 3e 95
Titulo --Termo n, 588.606, de 30-4-1963
José Eduardo Pereira Manos()
São Paulo

JANGAX
Cabo Frio
Est. do Rio
Classes: 33, 41, 42, 43, 44 e 49
Titulo
Têm° n.o 588.602, de 30-4.1963
Jamil Nami Curi
São Paulo

IMOBILIARIÃ
COLONIAL
-

Ciasses: 33 e RI
Titulo

Classe 50
Imjiressos em; geral

Têrmo n.o 588.611, de 30-4.1963
Mecânica Garagttá S.A.
São Paulci

ERMOPACI
Ind. Brasileira
Classe 6
Caldeiras par refinaria em geral

Termos as. 588.612 à 588.614, de
Têrmo n.° 588.608, de 30-4-1963
30-4-1963
Jodel — Representações e Participações Joall S.A. Indústria e Comércio da
Limitada
Matérias Primas Texteis
São Paulo
São Paulo

JODELREPRESENTAÇUS E PARTICIPACubS.
LTDA.
Nome Comercial
. •
1i1OUSI RIA BR ASK.E.lita

RODA D'ÁGUA
Ind. Brasileira

JANGADA
-Est!aRác'e.Paulo

Termo n.° 588.601, de 30-4-1963
Santapaula Melhoramentos S.A.
Sgo Paulo

JOI)EL
Ind. brasileira

Termo n.o 588.609, de 30-4-1963
Irmãos Carboni
São Paulo

Termo n.° 588.600, de 30-4-1963
Santapaula Melhoramentos S.A.
São Paulo

liasses: 33, 41, 42, 43, 49 e 49
Titulo

Têrmo n.° 588.607, de 30-4-1963
Jodel ,-- Representações e Participações
Limitada
São Paulo

escôvas para dentes, cabelo, roupas.
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabeio, glicerina perfumada para uso
ac -toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-pertumes,
ções, líquidos dentifricios, em pasta,'em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laque, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perta,
ales, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as tinhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza.
mento da cutis, pon-pons, pó de arroz

Classe 11
Para distiaguir: Ferragens e ferramentas de teocia espécie, cutelaria em geral
C outros artigos de metal nào tncluido
co' outras classes; acessór.oi para veículos, alicates, alicates cortantes, ancinhos, alavancas, arrebites, arruelas: ardos. correntes. cabides. caixas de metal
para portões, chaves, cremones: anzóis.
arcos . de pua, chaves de parafusos. calotas, conexões para encanamentos.
caixas "de metal, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções. canecas, copos.
cachepots, centros de mesa, coqueteleiras. caixas para acondicionamento de
alimentos, caldeirões, caçarolas." - thaleiras, cafeteiras, conchas,-- cuscuzeiros:
coadores, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal, catracas. corta arames,
cadinhos, carretilhas, cabos de metal.
éhnveiros comuns, crivos, cruzetas. curvas, curvas de reforço, calibradores,
canos, canos, chaves de boca, chaminés
ao para talheres, dobradiças, enxadas.
de metal.< canivetes, distintivos, descanesferas, engates, esguichos, enfeitei para

Classe 23
Para
distinguir
tecidos em geral, teciClasse 41
Mlho e seus derivados, tais como fubá, dos para confecções em geral, para taiservas, em compotas, e em geléias.
farinhas e flocos
peçartas e para artigos'de cama c mesa:
Algodão, cânhamo, caroã. fazendas e
•Termo n.° 588.610, de 30-4-1963
tecidos de lã em peças, juta, linho. paImportadora Ordem Ltda.
co-paco, ramy ralou, seda natural, te- .
São Paulo
cidos plásticos, tecidos impermeáveis e
tecidos de pano coure
Ind. Brasile/ ri
Classe 40

ORDE

Classe 48
Para distinguir artigos de toucaaoe e
perfumarias em geral: Almiscar fig
de beleza, água fadai, água de lavanda
água de colónia, arminhos, água de
quina. água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, liquida, em pó:
em pedras, para" banha, brilhantinas
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cibos e bigodes,
crayons, cremes para a pele. caravnt,
cheiros em pastilhas, em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e em pilulas.
cremes para barbear, cremes dental,
aios e unhas, fixadores para o cabelo.
depilatórios, desodorantes. "dissolventes
essénFles. extratos estojos de perfumes
creme para limpeza de pele, e para base
pó de erros, esmaltes para unhas,

Acolchoados para camas e para móveis. almofadas, aparadores, armários.
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés. casas, colchões, colchões
de molas cómodas, conversadeiras, co.
elas, clivam, enxergões, escabelos, as-.
tantes, gabinetes de telefone, guardacómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
poltronas, prateleiras sofás e
sofás-cama estofados
,Classe 50,
Impressos em geral, cartões comerriatz
e de visitas, placas, carimbos, let-tiros,
de sala de jantar, mobilias de quarto,
displays, cartazes, folhetos, folhinhas,
promiliárlas, carár.bos e propaganda
em geral
,

1
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Q
- uinta-feira 18
Panificadora embutia Ada.

São Paulo

C ATA N I A .
IND. BRASILEIRA
•
Classe 11
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açucar. alimentos para amimais, amido,
amendoim, ameixas. amendoal, araruta,
tonas; banha, bacalhau, betataa. balas,
arroz, atum, aveia. avelas, azeite, azeibiscoitos bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau carnes, chá,
caramelos, chomAates. confeiZos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite. 'cremes
sainatticioa, crovir:s. .compotas, cangica, coalhadas, castanha, cebo!a condia entoa para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê, doces, coces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxoval. extrato de tamate, farinhas alimentícias, lavas. féculas. flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascai'. gorduras. grãnulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó. legunes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas
ias para mingaus, molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudimn. pickles, peixes, presuntos, patês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagn. sardinhas.
sanduiches, salsichas, salines sopas enlatadas. sorvetes, sucos de tomate e 'de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucie.inho; vinagre'
Termo n.• 588.616, de 30-4-1963
Móveis Fórrnica Ronchi Ltda,
São Pau10

ORIGINAD

Ind.. bra.siietra

DESO—DEX

.Ind. Brasileira

8
Artigos da classe
Termo n.° 588.629, de 30-4-1963
Con4ecções Colorado Ltda.
São Paulo
COLOR A. 1) 0

Termo n.° 588.620, de 30-4-1963
José de Salles Guerra
São Paulo

Ind. Brasileira

Termo n.• 588.638, de 30-4-196
Alfredo Devienne Ltda.
São Paulo

ALFREDO
DETIENNE

Ind. Brasileira.
Classe 50
Impressos
Termo n.° 588.639, de 30-4-1963
Irmãos Souza & Cia. Ltda,
1"1"-) Patife

ilnd. Brasileira,
Classe 36
Atigos da classe
Termo n.° 588.632, de 30-4-1963
Persianas Sayonara Ltda.

OMR

•
Ind. Brasileira
Classe 46
Desodorante e desinfetante para fins

São Paulo

sanitãrrios

Classe 2t3

land. Brasileiral
t...alssz 3 . .
Produtos farmacêuticos em geral

Tênno no 588.634, de 30-4-1963
Osvaldo Sebastião Ramalho
eWaldemar Alves Ramalho

pau%
iRALIALHO E
RAMALHINHO
Brasileital

Termo n.° 588.625, de 30-4-1963
Joaquim Francisco Cordeiro
Paraná

Classe 48
Artigos de perfumaria e toucador

_
939'
tI
nd. Bra si 1 ai tà.

Termo n.0 588.626, de 30-4-1963
Foto 1krtistico Florença Ltda.
São, Paulo .

Impressos
• Termo n.° 588.63,6, de 30-4-1963
Metlgeral Comércio e Manufaturas
Limitada
I
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Classe 11
Ferramentas e ferragens em geral
Termo n.° 588.642, de 30-4-1963
Indústria Eletr--Mecânica Glória Ltda..
S No Paulr
CIAM A Classe 6
Bombas elétricas e suas partes
Integrantes

Programas radio 4meos, programas
de televisão e revistas. —
Trino a.° 588.635, de 30-44963
Auto Peças e Acessórios 939 Ltda.
São Paulo

PERFUla.RIA
ROSERLY

-

INDÚSTRIA

São

Classe 34
Tapetes, cortinas e oleados

3' '..1,-.! !'

C.O\RTÉBE

São Paulo

IIE DEC AI NA

•VAIANO •
Ind. brasileira

., ') o,

3ão Paulo

Artigos da classe
Termo a.° 583.633, de 30-4-1963
Produtos Farmacêuticos Lexfarma
Limitada

Classe 21
Peças e acessórios para veículos

;

Te.mo n.o 588.641, de 30-4-1963

Cortébe, Importção e Comércio de
Ferragens Limitada

land. Brasileira,

SEEPAV
Ind. brasileira

•

••

Classe 28
Titulo

SAYONARA C

Termo a.• 588.623, de 30-4-1963
Serviços, Peças e Acessórios
Serpav
para eiculos Ltda.
•
São Paulo

./
'

PLAMIcos
GERAL CLEOPATRA
-

.TEAN D'OR

Termo n.° 588.622, de 30-4-1963
Tosé de Salles Guerra
São Paulo

Paulo

)n'

Classe 50
Impressos

Classe 36
Indie25719.12Mirtt
Artigos da classe
LIVRARIA
C
AT OLI CA siClasse 46
Termo n.• 588.630, de 30-4-1963
GRAFI C A
Desodorante e desinfetante para fins Indústria e Comércio de Matreiais ara
1 S A NT O ANTONIO
sanitárrios
. Construções "Edubloc" Ltda.
São Paulo
Termo n.° 588.621, de 30-4-1963
Classe 38
,..EDUBLOC
José de Salles Guerra
Titulo
aná.. Brasileira'
São Paulo
—
Termo n. 583.640, de 30-4-1963
Classe 16
DESINFECTOL
Tchilian 6 Cheltmenian Ltda,
Artigos da classe
Ind. BrasileiraSão Paulo
Classe 46
Termo n.° 588.631, de 30-4-1963
F
ABRICA DE
Desodorante e desinfetante para fins
Confecções "Jean D'Or" Ltda.
ARTIGOS
sanitárrios
São Paulo

Classe 40
Acolchoados liara camas e para móveis. hirnofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos,' cabides, cadeiras, camas. canapés. ciares, colchões, colchões
de molas cômodas. conversadeiras, toxina. divãns, enxergões, escabelos, estantes. gabinetes de telefone, guardacómoda, guarda-roupa, mesas.- mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras sofás e
sofás-cama estofados
588.617, de 30-4-1963
Petroclaus Comércio e Representações
L:tri'tada

50
, Classe
•
Lispeessos para l uso enw Chentiés,
.p4/carms. n envelopea,-. faturals.e.notas
corresondência 'e
mrs `Órías. Pdne.;.
recibos, futressoj em cartazes Jacas, tabuletas e veículos, bilhetes impressos

Ind. 13rasileir3

1/4...cISSC

Classe 46
Desodorante e desinfetante para fins
sanitários

Termo n.° 588.624, de 30-4-1963
Decorações Vaiano Lida
São Paulo

PETERCLAUS

Termo n.° 588.637, de 30-4-1563 )
Levaãmocias Comércio e Representaçõm
Limitada
São Paulo

LEUNÃMOAS

Classe 22
Fios para tecelagem
—
Termo n.° 588.628, de 30-4-1963
ótoica Foto —.. "Original" r.tda.
_ São Paulo

Termo n.o 588.619, de 30 - 4 - 1963
José de Salles Guerra
São Paulo

IND. BRASILEIRA

414;

FIBRASIL
REPRESE NTAÇ tE S

'RELEVO CONTINENTAL
Classe 50
Impressos em geral

RONCHI

S'In

Termo a.° 588.627, de 30-4-1963
João Martins Filho
São Paulo

Termo i1.° 588.618, de 30-4-1963
Gráfica Relevo Continentl Ltda .
São Paulo

il ma° a° 588.615, de 30-4-1963
f

, 14
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,..I.MTALGER'AL

Bra si 1 ei

I' .;

IX a

Classe

50

linpres.sos

,'

Termo n.° 588.643. de 30-4-1963
Professor Wilton Pereira da Silva
São Paulo

ENCICLOP2DIA
1TRIDICA.
. E •FISCAL,
Ind. Brasileira
Classe 32
• Livros e revistas
Termo p.° , 588.644 de 30-4-1963
Bar Latiánis Rio Tin Tira Ltda.
'• SãO Paulo

RIN 'IN tr..TN
nd Bracileira
, tlist;e 41

Café liquide., cromm.tes, coalhada,
emaiedms, pizzas tortas
e

•

2526 Quinta-fára 18
Termo n.° 588.645, de 30-4-1963
Churrascaria Lagosta Ltda.
São Paulo.

Snd.LN211;;.;'61'

DI,R10 OFICIAL •(Seção
Termo a.° 588.652, de 30-4-1963
Construtora Mestieri Ltda.
São Faulo

‘...insse 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões. aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques,,braços ara veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros. tratores tarros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas drtalares para veículos, cubos de veiculo&
carrinhos para máquinas de escrevas,
corrediços, para veiculas, direção, dáligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e 'para carga
engates paia cifras, eixos le direção,
Srelos. - fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, tnotocargas, moto lurgões,
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
rodas para bicicletas, raios para blefeistas, reboques, radiadores para • veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões,' velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, vantes de
carros. toletes para cartas

'rstano n.° 588.657, de 30-4-1963
Betaria Tecidos Ltda.
São Paulo

CONSTRUTORA.
=STIERI

Nome Comercial Ciassé 41
Pratos rápidos variados, frios em geral,
Termo n.o 588.653. de 30-4-1963
linguiça, mortadela, presuntos, queijos,
Indústria e Comércio de
CE' webras
requeijão, salames, salsichas e •
Calafetadores e Vedantes do Brasil
especialmente churrascos
Limitada
São Paulo
Termo n.° 588.646, de 30-4-1963
Credi Ramos Ltda,
São Paulo
C/
asileirb.,
.
!IndTBRU
Classe 36
•
siasse 39
Calçados em geral
Artigos da ciasse
Têrmo n.o 588.647, de 30-4-1963
Viação das Estâncias Ltda,
Termo n.9 588.654, de 30-4-1963
Comércio de Máquinas Operatrizes
São Paulo
"Creditnac" Ltda.
São Paulo
ESTANÔIAS

Ind. Brasileira

Ju

BETTINA
IND. BRASILEIRA
•
Classe 23
Algodão em peça, brecardos em peça,
•bali:anã em peça, cambraia de linho,
casimiras, crepe, cretone em peça, descanso de algodão em "peça, flanelas, fitas, franjas, fustão, gangas, gaze, gorgorão, jersey, lã em peça, linho em
peça, mouseline, opala, organdi, páparoal, raion„ sarja, sedas em çeça,
cetim, tecidos, (Tussor)
Termo n.588.658, de' 30-4-1963
Malharia Montricot S,A.
São Paulo

CREDIMAC
Ind. Brasileira
LUSSe

b

Para distinguir: Maquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, gera.
dores para corrente continua e alternada, plainas, máquinas de furar e centrar tornos mecânicos, prensas caecánicas, máquinas amassadeiras, misturadomas _e distribuidoras de concreto e
mas adaptadas na construção e conservação de estradas, mineração, corte
madeira, movimento de terra, carretas
e outros fins industriais, elevadora. máquinas desempalbadoras. descascadorass
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras. pulverizadoras fresas, politrizes, tranchas,
tesoura"; mecânicas, tupias, máquinas de
alisrir chavetas, marteletes. ventiladores,
exaustores para forjas bombas centrifugas, rotativas; de desloca.nento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores aus
somáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos: teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
madeiras, rolos e raleies, brunidores
paar cereais, máquinas para fabricas
papel e máquinas para fabricar papel e
maquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Têrmo n.° 588.655, de 30-4-1963
Cosnie Pellegrint
São Paulo

AKRIL
iNO. BRASILEIRA

de 1: :3

Têrmo n.o . 588.666, de 30-4-1963
'Raqueta — Comercial Agrícola e
Administração Ltda.
São Paulo
Classe 36
Para distinguir:- Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral:, Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouro, bonés, capacetes, cartolas, carapuças; casacão, co/etes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e • de crianças, calções, ,calças. ,camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominos, echarpes, fantasias, fardas para militares,, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie.• jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantós. - meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas-penhoar, pulover, pelerinas;
peugas; pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, soutiens, slacks, tales, toucas, turbantes,
- ternos, uniformes e vestidos

Tê:nos as. 588.667 à 588.669, de
Classe 22
30-4-1963
Para distinguir: Fios de algodão, ,c-A- Motofer Ltd. — Motores1
:er:ovias
r
abam°, juta, la, nylon, fios plastikos,
São Paulo
fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para bordar, para costura, triMOTOF
Ind. Brasile2.ra
cotagem e para crochê; fios e linhas de
toda espécie, fios e linhas para pesca,
' Classe 21
linhadas de aço para pesca
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, autoTerm on.° 588.662, de. 30-4:1963
móveis, auto-caminhões, aviões, amorImry M. Linter
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
Santa Catarina
brequss, braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, canalTACOLINDNER
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Ind. Brasileira:
carros, tratores carros-berços, carrosClasse 16
tanques, carros-irrigadores, carros, cata
Tacos de madeira
roças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veiculos, cubos de veiculo)
Têrmo n.0 588.662, de 30-4-1963
carrinhos para máquinas de escrever:
Strifezzi, Coianiz es Cia. Ltda.
corrediços; para veiculas, cyreção, dulia
São Paulo
•
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
111/DIA
vadores para passageiros e para carga
• Tênno n.° 588.648, de 30-4-1963
engates para canos, eixos de &tesão,
Indústria de Milho São João Ltda.
feelos, fronteiras para veículos, suidão,
Classe 41
São Paulo
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Titulo de Estabelecimento
motocicletas, anotocargas, moto furgões,
U0 JOÃO '
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
Ind. Brasileira
Termo n.• 588.663. de 30-4-1963
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
Sociedade
de
Diversões
"Pachinko"
Classe 4/
.
Limitada
rodas para bicicletas, raios para biciçIe.
•
Farinha de milho, • flocos de milho,
tas, reboques, radiadores para V•eiculos,
São Paulo
fubá e milho
rodas para veículos, selins, tricicles, ti.
—Tênno n.° 588.649, de 304.1963
PACBINKO •
rantes para veiculas, vagões, velocipe.
Salvador Afonso Bastis
des, varetas de controle do afogador 11
São Paulo
acelerador, tróleis, troleibus, vantes de
carros, toletes para echos
Classe 50
TABUA DA SAUDF.
da
sociedade
a
ser
alteado
Classe 6
timbre
O
•I nd. Bra
MENSAGEM GE CAMPINAS em papéis de correspondência e conta- Para .distinguir: Máquinas e partes de
Classe 40
bilidade, bem como aos - veiculos da máquinas para todos os fias industriaist
Gamas de descanso e para repouso
Classe 32
requerente
Máquinas de rosquear, serrad
do corpo
Almanaques, anuários, álbuns imprescas, motores elétricos, alternadorea, fersos, cartazes, catálogos, jornais nado •Tárrao n.° 588.664, de 30-4-1963
Termo is° 588.650, de 304-1963
ramentas e placas para tornos, gera.,
Estancia Esmeralda Ltda.
, dores para corrinte continua e alteia.
Alabastro
Organização Brasileira de riais, e estrangeiros. publicações hapsetSão Paulo
Empreendimentos Imobiliários Ltda. na. revistas. Propaganda em rádio.
nada, plainas, máquinas de furar .e cens
televisão, jornais, programas radlofõnk
traz. tornos mecânicos, prensas mediai.
ALABASTRO
ESMERALDA:11k
tas, máquinas =assadeiras, misturad
e cinematográficas
•I41d. Brasileira cos, peçase teatrais
• Ind., Brasileina)
mas e distribuidoras de cOncreto
revistas impressas
•
Classe 4
barro, máquinas compressoras, máqul
Classe 16
Tèrmo n.o 588.656, de 30-4-1963
Plantas de madeira
nas adaptadas, na construção e conser
Artigos da classe
- _ Distribuidora de Trapos_ Aliança Lada.
vação de estradas, mineração, corte de
Termo n.° . 688 .651, de 30-4-1963
São Paulo
'nano a.° 588.60a de 30-4-1963
madeira, movimento de terra. .carretot,
Alabastro
Organização Brasileira ci.
Raspara .-- rsomeicíal Agrícola e
e outros fins industriais, elevadora, aik.
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Administradora sLtda
quinas desempalhadoras, descascador
• São Paulo
São Paulo
ensacadoras.- brunidoras, classificadoras
ereataddotas,, ,, moinhos, para cereais
ALABASTRO!
'
Ne. BRASILEIRA
ZUQUERJ,‘
máquinas secadoras, trituradoras. Vai
t'n
..IMOVEIS 1
oerizadoras fresas, politrizes, tranchas
Classes:, 33, 16 e 3(1,
' —
Clasae 4 .
Clame 4
tesouras mecânicas. tuplas, máquinas d(
. Imigrais comerciai
a•
Amido% á ("ias. 1 1,
Nadam de medeie I ;
'abrir' dia., eta( marta:eus, Jreottladoses
.4!
i• . ,4
A,.1
bi ir + , 4 4-,4l
1,4 A,
is
MIN

•

•

-

Brasileira,

• ALIANÇA

d, Prasueiràj

,

.. Quinta-feira 18.
•
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Teano n. 588.676, de 30-4.-63
588.679, de 304431
Tê:
La
tirarai‘tórioa Enfia s. A.
Super-Que:ma Comercial Ltd".
mentação. calhas; cimento, cal, , cré,
São Paulo
chapas ~lances. caibras, aaisilhos,
Guanabara
limas, chapas para cobertUraa. caixas
d'água. caixas de descarga para lixo,
edificações, premoidadas estuque. emuL. •
são de base astáltico, estaatts. esquaINDUSTRIA BRASILEIRA' I
drias, forros, frisos, gesso. prades. ¡aClasse 36
nelas, estruturas Metálicas pra constru.
&Indústria Brasileiras'.
ções. lamelas de metal, ladrilhos, iam. Para dist,nguir: Artigos de ventarias
e
roupas
feitas
em
geral:
Agata:atos
bris, luvas de Junção, lajes. lageotas,
Classe 2
material isolante contra" frui e calor aventais, alpercatas, anáguas aluar°
Artigos da classe
botas., botinas, blusões, boinas. baaamanilhas, citassal para revesamento • de doures,
bonés, capacetes. cartolas aara
paredes. madeiras para construções, moTermo n. 588.680, de 30-4-53
saicos, produtos de base astáitia o. pra. inças, casacão catares. capas. &mo,
Laboratóri....5 Lysoform S. ita
cachecols.
calcados,
chaptus,
•
-os
dutos para totrnar impermeabilizantes cintas, combinações, corpinho:. sa....at
Silo Paulo
a sargamassas de emano-, e cal hidráude
senhoras
e
de
crianças.
calções.
ca'
lica, pedregulho, produtos betuminosos atm, camisas. camisolas, camisetas e...te
PRORROGAÇÃ(
permeabilizantes ou ,spb ouceroulas. colariihos, cueiros, ta at
tras formas para revestiam:troa e outros caie
.chinelos, dominas. acha-paz
usos nas construções, persianas. p:acas casacos.
rao• alias. fardas para manara:e caiepara pavimentação, peças ornamentais
fraldas, galochas, aravatas. gat
de cimenta ou gesso para étfus 'e pare. mais.
14,gos de -bagana. Int:cias; kl...WS
des. papel para torrar :asas; massas "08
(Uns. ligas. leaços, Instatóa melas
and-ruidos para uso nas construções. 180:U.
mantas, mandrião, ru.nuillvia paparquetea portas, portões pisos, so- *Os palas,
Classe 2
penhoar. pulover. ue*.erung.
leiras para portas. diolos. tubos de con- peugaa pouches,
Artigos da classe.
polainas, p!lamas. nu.
creto. telhas, tacos. tubos de ventilação. nhos. perneiras, quanonos reaa,os
Taratos as. 588.61 a 588.684, de
tanques de cimento. vigas, vigamentos. robe de chacnbre, roupão, soaretiados
30-4-63
vitrõs. venezianar
suspensórios, saldas de banho, sandálias, Comé:cao e Indústria
Neva S. Ai
sweatera
shorts.
sungas.
sto'as
sota
- Têrmo n.° 58$.672, de 30-4-63
São
Paulo
bens, alacks. tater. toucas, rurbantex
Paulo Barbosa e Dálvaro Ferreira
ternos, uniformes e vestidos
Lima
Classe 6
Bao Paulo
Para distinguir: Maquinas para indústrias téxteis em geral: máquinas .e suas
partes integrantes para t.ns nidustrims:
máquinas de pressão; motores e suas
partes: acessórios para automasets: a:a
'
vancas, alternadorea alimentai:o:ir para
carburador. anéis de pistão, anéis dr
,' IN DUSTRIA BRASILEIRA
óleo.. anéis para facilitar a arranque
dos motores anéis obturadores anéis
de saimento. auto-lubrificadores. arictes
Classe 8
aparelhos para custara de .urahustiveis
de motores a explosão. máquinas amas.
Discos
INDUSTRIA BRASILEIRO
sadeiras, máquinas amassadetots os- con588.673, de 30-4-63
Termo
creto e barro, máquinas de abrir chave.
Louvelra — Brasil Agro-PecUária e tas, máquinas afiadoras para terremen.
Classe a
a Participações S. A.
tas de corte, máquinas para arqueação
IJAPÉs
e
suas
p artes integrantes para
Maatiinas
de embalagens, máquinas atararhar
São Paulo
fins miautnas de precisãoj
Ind. Bramtleira'
batedeiras. bielas, braços, burrinhos
cos de motores. bronzinas. Placas, bar. macttimaa oneratrizes motores e sua,
Classe 5
LOUVEMA • BRASII•
ras. ambas de ar comprimido, bombas partes. pecas para autom6v-is -abo In.
Aço em bruto, aço preparado, aço doce.
WItO-PECVARI A • PARTICIPAÇOZS
de circUlaçao, bombas de combustivel elnidas em ont-as classes. Alavancas.
aço para tipos, aço fundido, aço par-para motores, bombas de óleo bombas alternadores maquinas amassadeiras.
MAM:ente trabalhado, aço polido. :Ice
Nome
comercial
de água e gasolina para autornavats Watt:mas amassadeiras fe rarro e conrefinado, bronze, bronze em bruto . arabombas, bombas hidráulicas. bombas creto maauinas de abrir :atavetas, ma.
mes lisos e farpados, bronze de manTêrmo n. 588.674, de 30-4-63
centrifugas, rotativas a:le deslocamento e umas afiadoras para ferramentas, máganês. bronze em pó. em barra, chumbo
itrterna. discos gravad.aa.
a
pistão, bambas elétricas, bombas para
Manufatura
Brean
Indústria
e
Comércio
em bruto ou parcialmente preparado,
..r.as,
diafragmas
para rotogri Llit s des.
e
para
liquidas,
para
pressão
hidráulicas
Ltda.
cobalto em bruto ou parcialmente traa 'OMS enceradeiras expritecipres
ta.
i
compressores,
bombas
eletricas
para
balhado, cimento metálico, cobre em
São Paulo
pneumáticos, máquinas brunidoras. má- elétricos. estufas. estereilizadores esclusa
bruto ou parcialmente trabalhado, couensor,
quinas para borda* má quinas betoact- dros de aço esouad-os de agrim
raças, estanho em boato ou parcialmente
ras. cruzetas, cilindros, câmbio.s, cabe. ar:atores de inceadios aparelhos para
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
çotes. camisas, carter de embreagem expremer frutas e legumes aparelhos
Manufatura 11) IR E /I NI
trabalhado ferro em aairra, em chapa,
cariar
de motor, comutadores, cubos de eatereoscó-nos escalas, indicadores de
fundido, maleável. manganes. gusa, ve.
placas. de embreagem, culatra de cilin- maré, eletreimetros de quadrantes. es.
lho, gusa, temperado. nia:eável, lámllotiúsiria e Comércio Lida:
dros do motor, caixas de atbrificacão. pectroscriwos. aparelhos de contrair e
minas para fechaduras, funis, furadores
carburadores,' cabeçotes de cilindro. !mesada enaustores estojos para filtros
latia em vergalhões. alumiai° alpaca,
coroas. carteias cadeias, cortantes com torne raia -aparelhos* eletrónicos era
lotas metálicas, metais em massa. espara
eetalhar canos, máquinas de cos- 1 geral. arado:amenos:: eletrônicos e rádio..
tampados, para soldas, para ligas. amaNome comercial
tura,
máquinas
adaptadas na cansar-uca° técnicos' toldes. fornos e fogareiros eléa
lhas. magnésio metais não trabalhados
e' conservação de estradas. corte de 'trica.. faróis faroletes fios para ele..
Termo n. 588.675, de 30-4-63
ou parcilmente trablhados, toquei. ouro
madeira e contos. máquinas para cortar tricida-l e. fim terra aparelhos fotográváldlo, papel estanho, platinae
moer carne e legumes, máquinas da,- ficos. ferros elétricos de engomar e paz.
Mctalr:ca
S.
A.
radústrip
de
Artefatos
io.
de zinco, prata solda, tungstn
sificadoras. máquinas de centrar. má. se- -ferros meninas a carvão ferros Ma
de Metais
zinco corrugado. zeteo liso e
quinas para cortar, máquinas compres.. tricos para nadar fervedores. flutivela,
São Paulo
em Rilha
carneiros hidráulicos, máquinas para I nines revelpdaa. M.-mas déficit.. altos
de óleos atara motores aparelhos de
Termo o.* 588.671. de 30-4-1963 .
Têrmos as. 588.677 e 588.678, de - frege:Incha modulada maquinas fotográa
Couse'utora . e Incorporadóra 'Verbal .; .
30-4-63
'filmes rioidos. fonógrafo.. fitas
1'
. 1 taiitada ."
Chas. Pfizer fi Co.. Inc.
instrumcntos fisicos, focaliza.,
etcilrlcçt
'Sdai Paulo' 1 '"
Estados Unidos da América
dores'. wara eámaras fotográficas gela.
,...)Rd!.13.tria Brasileira
deita:. fartadas térmicas geradores má
• " FERBAL : .: ,
tolr rgai leirta-lores estáticos e Neer&
, .3- na:..Eraelleira.1.i ,,, n.--.
'• ; I
:1
n.car,'cla arta 'freoiiencia que funcionam
Cla s. se 3
•
cum válVálita a para aquecimento pot
. °asar. I ta •
aaSSe
Substancias. químicas. produtos e pre- dielétricria e..4.abelto fitas aeagaiticin,
Vara. distinguir: Materiais para sons'inações e decorações:- Argainamias. argi.- CabeÀ 'de lerilansentas, confeccionados parados para serem usados na medicina anneeIhos.paea-a*it engarrafado e aps•
mama de inversão, hellogilifok,
ou na farmácia
48,
cle ~Mar pague•
aaaiejos, battertee, bedustrea,
exautores nata fa-Isa bombas centri- blocos de cimento. , blocos pura pavi-

fugas, rotativas, de deslocamento e a
lias andes, calpista° para to.us
deiras e turoinas, injetores para caldeiras. válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa - pressa°
prensas hidráulicas. martelos mecánicos
e máquinas limadoras. máquinas operatrizes. rotativas ou cortadoras para tad' liar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras.
encanatórias. cspuladeiras, torcedeiras,
ineadeitaa rolos e roletas, brunidores
,mar cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão. dinamoa
receptáculos •
Classe .8
_
•Material didático e instrumento de medição. a saber: globos para o ensino
geográfico, compassos para o ensino
peográfico-e geométrico, contadores mecánicos para fins didáticos, jogos exclusivamente, para fins de ensinamento,
mapas em relevo, normógrafos, tábuas
de aritmética,- tábuas de logaritmos fiais métricas, aparelhos para desenhar.
teodolitos, ardósia de papel para escolas, pedras de cartão par aescolas, cartas geográficas; imagens, mapas e modelos par ao ensino pelo aspecto; cartões de padrões; discos para cálculo:
réguas de calculo4 réguas corrediças. réguas graduadas,-'.réguas métricas, •réguas de medir madeira, rguas de medir
mercado:las, réguas de medir tabuado.
réguas de medir tipos, réguas de medir
vidro cilindrado, réguas de sistema mátrato, tira-linhas, t raasferidores, renas,
varas graduadas. -varas de agrimensor.
varas de medição, varas de nivelar
para engenheiors, esquadrias de agrimensor pantógrafos, planisférios, pante,metros, planômetos e planimetros
Termo n.° 588.670, de -30-4-1963
Moas Comércio de Ferros e Metais
São Paulo
Limitada
US

•
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(Seção 111)

gastou, holofotes para automóveis, in- máticos •léétrieos de passar, aparelhos- abre-bocas, abaixa-linguas, aparadores
terruptores, isoladores, impressores, apa- para espremer frutas e legumes, aparè- porta-amalgamas, estratores, escavadoelhos de intercomunicação, indicadores tos de alta tensão, aparélhos de pro- res, colheres cortantes, calçadores, aliníveis, imana permanentes para rali- teção contra acidente de operários, cates; boticões, brocas Para clinicas,. araparelhos de gás neon, gravado- aparelhos afiadores d eferratnentas, ticuladores, bacias e funis para cuspiket de fitas gravaaores de discos má- aparêlhos distribuidores de sabão e de deiras, cubetas, aparelhos de pressão arnas impressoras„ t totográficas, iso- desincrustantes para instalações sanitá. terial, aarelhos para massagens, ?parerates elétricos, instrumentos matemati. rias, aparêlhos esterilizadores, aparelhos lhos de raios X, aparelhos de ultra vioe didáticos. instrumentos físicos, iso- e , instrumentos usados na engenharia, leta, aparelhoã' de infra-vermelho, apareladores de' correatta instrumentos de agrimensura geodézia, aparêlhos gaseilros de diatermia.
lolcular, Instrumentos náuticos, instru- ficadores, aparelhos de análises, apareClasse 11 ,.
mentos_para aiedate e contrôle para lhos ozonizadores. aparêlhos pasteurimecânicos, intermediário - para filmes, zadores, aparelhos reguladores e estabi- Ferragens, 'ferramentas de tôda espécie,
lâmpadas, lunetas liquidificadores lu-. lizadores da pressão e do fluxis de ga- cutelaria em geral e ousios artigos de
paz. lampeões, lustres, lentes, aparelhos ses e liquidos, -apareihos para salva- metal, a saber: alicates, eiavancas, arlaunInosos. - aparel lass de luz fluo-escente mento e Para sinalização. 1 ar arairos mações para óculos, arruelas. argolas,
limpadores de para-brisas, lanternas para escafandristas, apare:hos pa:a lim- aldravas, armações de insta. abridores
- por táteis e lana:suas de mão, asse.s tra- par vidros, aparelhos para cémbater de latas, arame liso -ou farpado assateiras para vai atos ancroscópins. et - formigas e outras pragas, aparélhos au- deiras, açucareiros; broca, aigtsrasss, bais
ineenetro, manômetrós. monódulos. moa- tomáticos acionados pela introdução de xelas, bandejas, bacias, naides. bomboa
adores de rádio, microfones medido- molas, aparelhos para ..picar, coitar ou ateres, bules; cadinhos. aadeados, casa
tiçais, colheres para pedreiros, correnres de rascas, medidores' de intervalos,
aparelhos para medição. miras de.qual- reduzir comestíveis. aparelhos espargi- tes, cabides, chaves, cremares, chaves
guer graduação. massaricos. normógra- dores, aparélhas e Instrumentos de cál- de parafusos, conexões paia encana..
tos, nivela de ferro, niveis d'água para culo, aparelhos para observações sismi- mento, 'colunas .caixas de metal para
4aldeiras, óculos, instrumentos óticos de cas, aparelhos tesmostatos, aparêlhos portões, canos de m'etal, cnaves de fen9hservaçfío e medida aparelhos de on- para natação, . aritonómetros, aspirado- da, chave inglesa. cabeças:s, canecas,
dulação permanente, objeitva para am- res de pó, aerómetros, acendedores ele- copos, cachepots, centros de mesa, co.
pliadores. misturadores para banheiros, tsicos, alto-falantes, amlificadores elé- queteleiras, • caixas para acondicionapainéis de carros, para-raios, puma pa- tricos, amassadeiras, antenas, batedei- mento de ai:mentos, caldeirões caçamnelas elétricas, panelas de pressão, pis- amplificadores elétricos, a .nassa deira s, las, chaleiras, cafeteiras, :anchas, coa. tolas de pintura, ptck-ups, pilhas secas antenas. batedeiras, balança watt= e dores, distintivos,. dobradisas; enxadas,
elétricas, prumos, pantógrafos, paname- elétrica, barômetros, baterias cie actunu. ' enxadões, esferas, engatas, asguichos em.
troe, pantômetros. pirômetros, instai. ladores, binóculos, bitolas, -ribinas, alt.,.. feitas para arreios, estribos. - esferas
mentos de precisão, periscópios, proje- binas • •,a indução, -.veto cara fins cura.. para arreios, espumadetras, formões,
tores cinematográficos, pince-neza apa- evos,* betões de ca.as. t tas ' elétricas, foices; ferro para cortar :arara, férrotalhos de refrigeração, refrigetraiores assabs. s. medidoras. .Ui ia, bússolas, va- lhos, facas, facões, fechaduras, ferro coréguas de aço. rádios, refletores, reato- ,erias eiéti icas, osses 'c é: .i os. caixas 'te mum sa carvãoa fruteiras, funis, tarmas
sei, relays. receptores, regadores auto- d..ssai l a, câmaras feigaettras e foto. parai doces. freios Para estradas de
máticos, relógios, relógios , de ponto e gráficas, cafpainhas elétriais, shassis de ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garoe vigia, redutores. resistências elétricas. rádios, chaves elétricas, ciasmatógrafos, fos, ganchos para quadros, genros para
aegistros para água, registros para ca. cronógrafos, cronômetros. combustores carruagens; insignias, limas, lâminas; lia
riais e comportas. receptores de sons, de gás, ciclômetros, cristais de rádio, coreiros. latas de lixo, jarras machadireatores para luz fluorescente. reostatos. condensadores, cortadeiras para fotogra. nhas, molas Para portas. molas para,
-registros para vaPor, registros paa bidé, fias, chaves de alavancas, chalro auto..
nezianas,ia
martelos, marretas, matr,
para banheiros, aparelhos . bebedouros. táticas, capacitores de biol.:elo, capa- zes. navalhas; puas, pás, pregos, para- para lavatórios -e para pias, secadores citores eletroliticos, calibradJres. daseos fusos, picões.- porta-gelo, po.nal as porta-.
para cabelos; potenclômetros. sorvete!. para telefones, discos gravados, diais, pão, porta-jóias, pahteiros, paaelas; rol•
ias, sincronizadores, sextantes. selecio- despertadores, enceradeiras eletricas, em-. danas, ralos para pias, ateintes regadonadores, sifões. , sereias de alarme, apa- ganho de assar carne, espelaos óticos, res, serviços de chá e café; serras, serrelhos para' soldar, soquetes. sinaleiros. esticadores de- luvas, espelhos de piás- rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, ta. reguladores autornátisos ou não, apare- ticos para eletricidade, esterilizadores, lheres, talhadeiras, torquezes, tenazes,
lhos de televisão. teieuplas. telêmetros, xtintores de incêndio, ferros elétricos de travadeiras, telas-. de aranae, torneiras,
.. tomadas, telescópios, teodolitos, tecni- soldar, filtros e aparelhos filtrantes. fil- trincos, tubos para encanamerros, trilhos
t gratos, termômetros, tomadas de cor- tras para óleo, filmes falados, fogões, par aportas de correr, taças, tavessas,
rentes, aparelhos de telégrafo sem fio, fogareiros, fusiveis, faróis -ceco acessó- • turibulos; vasos, vasilhames, verrucaas
tansfornsadores. trenas, torradoes de rios de veículos para sinalizs.ção e para
Termos na. 588.685 a 588.687, de
cereais,, torneiras de compressão, tor- iluminação em geral, filmes revelados,
30-4-63
neiras de alta pressão, torneiras com feasnas elétricas, fervedores. rrigorificos,
dispositivos para aquecsmento de água fotômetros, tios elétricos. 'tatos de ia... Concleal S. A. Indústria e Comércio
• São Paulo
• telefones, telescópios, transmissores, to- terferência, Fenómralos, garrafas técnicas,
na-discos automáticas ou não. tubas geladeiras, globos para lampa-das, globos
, oonduiteaaterminais para baterias, vol- para lanternas, globos terirstres para
ensino, gravadores, holofoses incubadotimetros, ventiladores, e válvulas
.
ras, indicadores 'de vácuo, instrumentos
•Classe 8
. '•
de alarme, interruptores, lâmpadas in, Abaixa luzes d elampliio, aba jours. candescentes, lâmpadas comuns, tentes,
• acumuladores. actinõmetros, amperame- liquidificadoresS maçaricos rara soldar,
• troa, amortecedoras de rádio e frequ'en- caldear e cortar, máquinas de fazer
aia, anemômetros, aparelhos de televi- café, mostradores para rádio, moinhos
41o, aparelhos para iluminação, inch: . da café, transformadores, tostadeiras. tiIMDÚSTRIA BRASttEIRA
Sive os considerados acess5rios de vea P és para fotografias, válvulas para , ráasilos, aparei:os para anúncios mecâni- dica .ál yulas de descarga, válvulas de
cos, aparelhos aquecedores e medidores. sedução, vacuômetros, veias elétricas.
Classe 20
válvulas de vácuo e, vetstiladores
' paralhos cromográficos, aparelhos ' de
Para distinguir: • Petrechos ,navals e
b arbear elétricos, aparelhos registradoaeronáutico: Ancoras, bolas, cinta de
Classe 10
.
natação, fateixas, flutuadores para hiffla e medidores de 'distâncias. aparelhos para purificar água, aparèlhos de Para distiuguir: Sondas, agulhas para drometria, para-quedas e salva-vidas
Mania latepejantes. aparelhos regulado- injeções, instrumentos cirurgicos para
Classe 39
operações, termômetros, estojos de bolso
rea de gás, aparelhos de galvanoplastia. asara
Para *distinguir: Artefatos de borracha,
instrumentos
ais
(i
rgicos,
grampos
cinemas
a' parelhos didáticos, aparelhos
borracha, artefatos de borracha para
gráficos, aparelhos automáticos para para soturas, espatul s agra rvs, escal- veículos, artefatos de borracha não inpelos,
facas,
pinças
an
tomicas,
tesouras,
ceadas' e regular gás. aparelhos para
cluídos eia outras classes: Arruelas. ararar café, aparélhos para aquecer costómos, serras, serras para raquioto- golas, amortecedores, assentos para camia, escropos, martelos,' ganchos para
ificios, aparelhos para experimentar musculos, cefalometros, • bisturis, afasta- deiras, borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizados buchas,
Ramos, aparelhos para destrulr-inseaparêlhos náuticos clentificoa, opa- dores, untas: ratainas, trepanos, espatu- buchas para jumelo, batente de porta,
protetores, perfuradores, limas para batente de chassis, bicos para mamadei(o s de ótica, aparelhos pulverizado- las,
osso, • placas para ossos, agrafcs para ras, braçadeiras, bocais, bases para te- .apareiros para aquecimento de
taa, aparelhos geradores eletroquimt- ossos, esterocopio, dinamatros, lancetas, lefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
aparelhos para recepção, reprocha estiletes, especulos, dilatadores, depresettab".~ MUINC4408, retoscopios, buem, balakaa de borracha para rédeas, eochtee
te
*acue
abale"
aparéffecei
-Fits

tos,

' ul
L

r.
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de motor, câmaras de ar, chupetas, ',co
dões masslços de borracha, cabos pai
ferramentas, chuveiros, calços de ibo
racha, chapas e' centros de mesa, co
das de borracha, cápsulas de borracl
para centro de mesa, calços de bora
cha para máquinas, copos' de borracl
para freios, dedeiras, desentupideira
discos de mesa, descanso para prato
encostos, êmbolos, esguichos, estrade
esponjas de borracha em yuebrajaci
para torneiras, fios de borracha liso
varmas de borracha, guarniçõe's lisa,
móveis, guarnições_ de borracha usas
automóveis, guárnições para veiculo
lancheiras para escolares, - lâminas s
borracha para degraus, listas de bons
cha para janelas e para portas, lançó.
de borracha, manoplas, maçar:atas.' pri
tetores para para-lamas, protetores
para-choques, pedal do acelerador,' pt
dal de partida, pesas para buslna
pratinhos pneumáticos, pontas de bo
racha para bengalas e muletas, rodcnassiças, rodízios, revestíssemos e
borracha, rodas de bodracha para mó
veta, sanfonas de vácuo, suportes d
motor, sapatas do pedal de breque, ss
sembaio e isolador, supostas, sem •
pneumáticos, suportes de câmbio, saí
fonas de partida, saltos, bolas e solade
de borracha, surdinas de borracha par
aplicação aos fios telegráficos e teleR
nicos, travadores de porta, Igeja.
tubos, tampas de borracha para conta
gotas, tinas de jsorracha para elaboraçã,
de substâncias químicas
Classe 50
Pata distinguir: O timbre da requerent
usado em papéis de carta, papéis d
oficio, cartões comerciais e de visita:
envelopes de qualquer tipo, faturas, da
plicatas, letras de câmbio, cheque:
notaspromissórias, debêntures, apólice.
ações, folhinhas, passagens aéreas, fes
roviárias, rodoviárias, marítimas, hes
. como bilhetes de sorteio
Termo n. 588.688, de 30-4.63
Condeal S. A. Indústria e Comérci
São Paulo

CON DEA L SA.
DJSTRT E COWERCIO.
r.
. Nome comercial
Temo n. 588.689, de 30-443
Confecções Delbo Ltda.
São Paulo • •

PRORROG Açlo
-D EL B O 1.
In (És t ria Bras leira
•
Classe 36 • „
Para distinguir: Artigos de Vestuartc
e roupas feitas em geral: Agasalho:
aventais, alpercatas, anáguas,' blusa:
botas, botinas, blusões, boinas, babr
doutos, bonés, capacetes, cartolas, cars
puças, casacão,coletes,
capas,, chale
cachecols, calçados, chaéups, • cinto:
cintas, combinações, corpinhos, ,calç a
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças, • camisas, - camisolas, camiseta:
cuecas, ceroulas, -Colarinhos, 1 cueiro.
salas, casacos, chinelos, desatinas, achas
pes, fantasias, 'fardas para 'militares, co
legisla, fraldas, galochas, gravatas, gor
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços, mantós, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa
letós, palas, penhoar, pulover, Pelerina,
peugass pouches, polainas, pijamas, pa
nhos, perneiras,. quimonos, ,• regalo:
sobe do chambre, roupão, pobreta&
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suspensórios, saídas de banho, sandálias
mweaters, shorts sungas, golas, soutiens, slacks, talar, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Têrmos na. 588,690 a 588.693, de
30-4-63
Gomarei° e Inclústrla Neva S. A.
São Paulo

, Classe 6
Nua distinguir: Máquinas para /Lidas,.

falas téxteis em geral: máquinas e suas
partas integrantes para fios industriais:
Máquinas de pressâo; motores e suas
Partes:. acessórios para automóvelai alabancas, alternadores, alimentadas para
aarburador, anéis de. pistão, anéis de
alem anéis para facilitar o arranque
aos motores, anéis obturadores, anéis
de sgmento. auto-lubrificadores, atletas,
aparelhos para mistura dc ccanbustívels
de motores a explosem máquinas amasOadetras, máquinas arnassadeiras de cooe barro, áquinas de abrir chave..
• Ima, máquinas afladoras para ferramena
Ma de corte. máquinas para arqueaçáo
de embalagens, máquinas de atarrachar,
batedeiras, bielas, braços, burrinhos. blo.
coa de motores, bronzinds, blocos, bar.ias, ambas de ar comprimido„ bombas
çast circulaçào, bombas de combustível
para motores, bombas de óleo, bombas
ao água e gazolina para automóveis.
bombas, bombas hidráulicas, bombas
centrifugas, rotativas de deslocamento e
a• pistão, bombas elétricas, bombas para
líquidos, para pressão hidráalicas e para
tompressores, bombas elétricas para
pneumáticos, máquinas bauntdoras, máquinas para bordar. máquinas betonaikas. cruzetas, cilindros, cambias, cabe'gotas, camisas, cartas de erubreagetn,
øaiter de Motor, comutadores, cubos de
¡ancas, de embreagem, culatra de ciliasisos do motor, caixas ds iabrificaçáa,
mirim-adores; cabeçotes ie cllir,dro,
coroas, carteias cadeias, cortantes
para entalhar canos, máquinas de costura, máquinas adaptadas na construçâo
• cdriservação de estradas, corte de
4nadetra e correos, máquinas para cortar
ia moer carne e legumes, máquinas das..
sificadoras, máquinas de centrar, má..
• quinas para cortar, máquinas compres..
.soraa, carretéia, máquinas cravada/tas,
carneiros hidráulicos, máquinas para
fabricar cigarros, máquinas para tirar
cortiça, distribuidores de gasolina, diapositivos de arranque, diferencial, dispo.
silvos de igaiçáo elétrica para motores,
dínamos. dragas, desnameielras para
imanteiga, discos, desfibradores de cana
e forragem. máquinas desempalhadoras.
anármitias debulhadoras, descascadores,'
máquinas distribuidoras de . concreta e
barro. espuladeiras. eixos • de direçâo,
chia de transmissão, embreagens, engraaaaares, centrífugos para forjas, engenhoa de cana. s expremedeiras para
alardeia:. seagrenagens • para eixos de
inaniam' ai.‘ engrenagens de parafusos,
em-.'.a engrenagens de' distribuição,
ertgren-3eus multiolicadores, elevadores,
bidrau,:-os. .esca•Yas rolantes, esmeris,
estudas, máquinas encana tariasa maquia
• cias ensacadoras. elevadoras máquinas*
le esculpir, máquinas para 'estaleiros;
asaclaimaa de , estampar, máquinas de eaa

ar refrigerado. aparehos de ar, condi- fos, nivela, de ferro, nivela d'água 'para
cionado, aparehos de ata tensão, apare- caldeiras, &aia; instrumentos óticos
hos automáticos pata descarga de agua, observaçla e medida, aparelhos de oiso
aparehos de aanme. aparehos de acme. , dulação permanente, objeitva para atas
cimento, central, aparelhos de aproai- abadares. misturadores para banheiros,
mação, aparelhos para arqueação de painéis de carros, para-raios, plugs. pavolumes, balanças. batedeiras, batedei- nelas elétricas. panelas de pressão, pis.
ras para refrescos, batedeiras para
tolas de pintura, pick-ups. pilhassakcas
quidos e . massas binóculos, bules elétri- elétricas, prumos. pantógrafos. paratne.
cos. businas, baterias, baterias elétricas. tros. pantometros. amornemos lastra.
barômetros, bússolas. bobinas . bania- mentos de precisão periscópios. protemina, balcões frigorificos. aparelhos tores cinematográficos, pince-nez. acua •
para, bordar, aparelhos para banho, de relhoa de refrigeração. refrigeradores,
ar quente chuveiros tétricos, coo:mate- réguas de aço, rádios, refletores, reato.
eiras, campainhas eétricas, chaves ela res. selava, receptores, regadores auto.
antenas, e fios terra, bobinas piara máticos. relaglos. relógios de ponto e
tricas, chaves automáticas, chaves para de vigM, redutores. resistências elétricas,
rádio e televisores, chaves de alavancas, registros para água, registros para ca. chaves de tomadas, comutadores; caie.. nais e comportas, receptores de sons,
tetras elétricas, compassos, câmaras fri- reatores para luz fluorescente. reostatos,
gorificas, caixas de descarga para va- registros para vapor, registros paa bidé,
sos sanitários, aparelhos para cortar para banheiros, aparelhos bebedouros,.
pães, cafeteiras automáticas. "amaras para lavatórios e para pias, secadores
fotográficas e cinematográficas, chassis, para -cabelos potenciómetros. sorverei.- •
condensadores, castiçais, conaensadurei ras. sincronizadores. sextantes selado.
para vapor, colimadores, aparalhoa cot nadores, sifôes, sereias de alarme. apatadores de frios, tabas e condatores elé- relhos para soldar, soquetes. sinalemos,
para revelação de papéis moltográficos,
Classe 10
câmaras ampliadoras. compressores. má- Para distinguir: Abaixa-línguas, abrequinas cineina tog rá f Icas. instrumentos bocas, adeadtornos. afastadores, agrade calcular, chicotes para mia-imóveis, fos, agrafos para ossos.- agulhas para
cronômetros, carrilhões, aparei-Nas de injeçáo, algodão hidrófilo alicates,
copiar, fotografias. aparelhos' ce iam:o- amalgamas. aparadores. aparadores pa-as. aparelhos cinematográficos. apare- ra fins médico-cirúrgicos, aparelhos palho, de contrôle cinematogra'mos am.a ra massagens, aparelhos de pressão -arrabos de contrôle de sons, apar allos de teria!, aparelhos de diatermia, apare.
comunicação Interna, discos gravados
diais. diafragmas para fotogra fia% das- lhos de raios Ora-violeta, aparelhos de
'serradores, 'enceradeiras expremedores raio X. aparelhos de infra-vermelho."
elétricos, estufas, estereilizadorea esqua- aparelhos surdez, assentos para enfeia
dros de aço. esquadros de Ngrimensor, mos, ataduras, bisturis, cadeiras para
extintores de Incêndios, aparelhos para clinica, cambraia hidrófila. 'unidas, caexpremer frutas e legumes. aparelhos taplasma de feltro. catgut. cara lamiestereoscópios. escalas, indicadores da nada, cera para incrustaçõesa e articula.
maré, eletrómetros de quadrantes, es- ções, cora colante, cintas para fina clípectroscópios, aparelhos de contrôle e nicos, cintas umbelicafs. colheres cormedida, exaustores. estojos para filtros tantes. compressas de tecidos. costótecom torneiras, aparelhos eletrônicos em mos. curativos cirtlrgicos, coreias, dengeral, equipamentos eletrônicos e rádio- tes artificiais, dentaduras, depressores.
técnicos, fogões, fornos e fogareiros elé- dilatadores, drenos, duchas vaginais,
tricos, faróis, faroletes, fios para ele- eievadores, espartilhos, espéculos vagitricidade. fios terra, aparelhos fotográ- nais, esponjas clinicas, estufas, espátuficos, ferros elétricos de engomar e pas- las, escalpelos. escopros. extratores, essor. ferros comuns a carvão, terras elé- cavadores, fios de linho para feridas.
tricos para sodas. fervedores. fusiveia, facas, ganchos para músculos telaaffs.
filmes revelados, fôrmas eléticas, filtos metros, gazes, godivas goivas, gesso.
de óleos para mo:ores, aparelhos de grampos para soturas, guta-percha. bisfreqüência modulada, máquinas fotográ- terômetros, irrigadores, instrumentos cificas, filmes rigidos. fonógtalos. fitas rúrgicos ara oerações. ligaduras de cãmétricas, instrumentos fisicos. focaliza, nhamo, liquido e pós para limpeza e
dores para câmaras fotográficas gela- polimento para fins odontológicos, lixa,
deiras, farrafas térmicas. geradores au- luvas e dedeiras de borracha. limas para
tomáticos, geradores estáticos e eletrôplásticas para
nicos de alta freqüênrila. que funcionam ossos, lancetas, massas
mascaras para anes.
Uns
odontolagiaos
cem válvulas para aquecimento por
para.
dielétrico e indução; ritas magnéticas, tesia, mesas de Operaç6es, mesas
martelos,
olhos
artificiais,
aparelhas para gás engarrafada e apa- curativás,
relhos de inversão, hellográfos. 111ãro p lacas para ossos, pontas de guta-permetros, holofotes para automóveis, inarsa 4see locsai npains c.épisorcpae-terruptores, Isoladores, impressores, apa- clahnaa, ppa roa teotobrteusraçpe4s
relhos de intercomunicação. indicadores ra garganta, 'pinças anatõmicas. prote,
de niveis, alvas permanentes para rá- toras, rolos cirúrgicos de lã de pau,
dios, aparelhos de gás neon. gravado- rugo e rodas para desgaste dentário teres de fitas gravadores de discas, má- tescópio, bugia, rugirias.' sariadeiran,
quinas impressoras,, fotográficas. iso- sandaraca, mêda e crina para soturas,
lantes elétricos, Instrumentos matemáti- qu
ns
pa avaaggeua
saceonste.pasorandagselosere bolsasraira
cos e didáticos, instrumentos fisicos, uso!adores de corrente instrumentos de e-injeções, serras, serras para raquiecalcular, instrumentos' náuticos instrutomia, tampes higiénicos preservatimentos para medida e contrôie para vos Ma-leite, termômetros, tesouras,
medinicos. intermediário para filmes
toalhas higiênicas, ventosas, verniz iso.
tampadas, lunetas. lintlidificadores.
-lance nara fins odontológicos
lampeões. lustralt, lentes, aparelho,
Classe 11
luminosos, aparelhos de luz fluoreaceuta
limpadores de para-brisas. lanternas Ferragens, ferramentas de toda espécie.
portáreis e lanternas de mão, luzes' era- cutelaria em geral e outros artigos de
zeiras pua velémas. fuicroscápios,
metal, c; saber: alicates, alavancas, ar..
crômetro, manôMetros. monókailos, Mos- mações :para óculos, arruelas, argolas.
tradores de rítdip. microfones; Medido- aldravas, armações • de atual. 'abridores
res de reacas. medidores de :ntervalos, de latas, arame liso ou farpado, assa..
aparelhos pari medição, miras da qual- deltas, açucareiros: brocs, bigornas. bal.
quer graduação, massarlças, aormógia- =lua-bandeias, bacias, baldes, bombo.
da

ticar, máquinas para cscavaafic de terra,
máquinas para extração de óleo, filtro,
filtros para ólecs, foles de tarjas, má.
quinas para furar e centrar, tornos para
tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas pua o fabrico
de fumo, máquinas para fabricar galo,
máquinas para fabricar telas da arame,
guilhotinas, guindastes, geradores para
corrente- continua e alternada geradores de eletricidade, gazeilicadores de
líquidos combustíveis, guinshos, guarnições, máquinas de impressão, rnáqqinas
insufladoras, juntas universais para condutos de água de motores 1' máquinas.
laminadoras a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras lubrifica.
dores centrífugos, máquinas limadoras,
maquinas de lavar pratos e mamas.
máquinas laradoras, macaco, man:ais,
maiores elétricos. mineraçâa cri.adeiaas.
anelos mecânicos, moinhos para cereais, mcarocas, motores de combusiào
interna,. motores diesel, maaacos • para
brocas, macacos de roscas, cid parafasos
e hidráulicas, mancais de 'ro'eras moias
raagnetos para motores, moias ignição,
mecanismo impulsionador do' diferencial,
multiplicadores, máquinas misturadoras
de barro e concreto, máquinas para ma..
Usaria, máquinas para movimento de
terra, maquinas para moldaaern, pinhões
de motor, polarizes, prensas, 'punções
plainas de mesa, plainas, amadoras,
placas para tornos pontes gigantes, pia
nos, amadoras, pedais de aiavancasade
embreagens, planetárias .le parafusas
seta-fim e de rodas, polias máquinas
operatrizes. máquinas para olaria, máquinas pulverizadoras, máquinas para
polir. receptáculos, rolos, roletas, ressaltos. repulsionadores de rolamentos e
rolos-rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores 'de graxa; de óleo e de cilindro, redutores sia
lentiosos, máquinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar ferro, aço e
bronze, máquinas para rotular regula.
dores, serras mecânicas, salgadeiras
para manteiga, segmentos de pistões,
engrenagens e parafusos sem-fim, silenciosos, satélites silenciosos, separadores
de graxa, óleos e cilindros, máquinas
secadoras, máquinas para serra, teares,
turbinas, torcedeiras, tesouaas, rotativas,
tesouras mecânicas. tairnos revolver, tornos, tiplas, tranchas, tirantes. transportadores automáticos para a ta baixa
pressão, tuchos de válvulas.. máquinas
para tecidos de tapeçarias. máquinas
trituradoras, máquinas térmicas. maquia
nas de trançar, máquinas urdideiras.
válvulas para motores, válvulas para
descargas, válvulas de aspiração, velas,
velas de ignição para motores, virabre.
quina, ventoinhas, máquinas ventiladoras
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos eia geral: aparelhos
e artigos para instalações elétricas e
hidráulicas: conjuntos de peças óticas
óticas' formando diversos aparelhos de
ótica; instalações elétricas e artigos elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de radiosa aparelhos e instrumenfos didáticas: instrumentos de precisão; instrumentos científicos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos. apitos,
aspiradores - de pó, aquecedores. abatloura, alto-falantes, antenas, acumuladores amplificadores, anemômetros. amperômetros. assadeiras elétricas adaptadores de microscópios, agulhas para fonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos de contrõle e medida. aparelhos
de expurgo de contrôle e medida, aparelhos de expurgo utilizado na limpeza e
desinfecção de sentinas, mictados e
outras °cais,. aparehos . de igações para
ligações •

para ' banheiros, aparelhos
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aparelros para 'aquecimento 'd11
aleres, bules cadinhos. caslealos. cal. nicod. travadores de Porta, figa ia"., rificar. refinai, misturar e purificar res,
água,
aparelhos geradores eletioqulink
máquinas
compressoras.
e
pós
assrus, corres- ,tubos. 'campas de borracha para conta- tilados

1

-tiçais, colheres para peci
tea, cabides, chaves.. cremones, chaves gotas, t.nas de borracha para elahoração máquinas classl'icador,as, máquinas ca. cos, aparelhos para recepção,''reprodna
tadoras. máquinas de -centrar; máquinas çâo' de som' e sônicos, aparelhos auto,
de substâncias químicas
de parafusos, conexões - , paro encana-1,
588.695.
de
30-4-63
para
cortar. corbUratiores. caries de ca- maticos eleétricos de passar, aparelhos
meato._ colunas, caixas de metal para
pára espremer, trutas e legumé g, apares
Termo n.
portões, canos de metal; saavescanews.
de teu- lEralcilt
Ladastria Branilcara de Materiais
breagem
carter de 'motor,
de lhos de alta teniaai;aparitilsoS de proa
da chave pagiéta. eabeoes.
placas
de embreagem,
caixascubos
de 'abride Const.-Ução Ltda.
116
ficação, diferencial, distribuidores se teças,' - Contra acidente de "Operarios,
copos,
. cachepots, centros da toesa co.. Ii • ,
Pauo
l
São
gasolina, dispositivos de arramam, ata- aparelhos alladores d eferramentas,
queteleiras, „caixas para acondicionaquinas desempalhadoras. máquinas de- aparelhos distribuidores de sabão e de
--..
mento de alimentos. caldeirões. Laçarabulhadoras descascadoras. espionara desincrustantes para instalações sanitas.
las. chaleiras. cafeteiras. cancha& c05-1
na. 'embreagens. engraxadores. centri- rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
dores. distintivos, dobradiças, enxadas, 1
BLOCOLEV
máquinas ,ensacadoras. elevado- e -.instrumentos usados na engenharia.
eniadões. esferas. engates, esguichos es1... • ...
ria Bras i 1 ei ,,ra„iii htgos.
ras, esmeris exaustores para forjas eu- agrimensura geodena, aparélhos • gaseia
feitas para arreios, estritsos esteais ,L In das t
.
ganhos de cana, espremederas para hcadores, aparelhos de análises, apare.
para arreios. espantadas-sina tormões. 1,
manteiga. engrenagens. engrena gens lhos ozonizadores, aparelhos pasteuria
., traces, ferro para cortar capim. ferro- t,
Classe 16
d
facas, tacões,
fechadansa. terso
co...constru.
' para distinguir:
. lhos,
1 inquiri
Materiais
ara
para mancais, engrenagens para crema. sumires, aparelhos reguladores e estabi.
Mn a carvão, fruteiras, tunis, tórmas • cões e decorações: Argaiiaissas, argila leira, engrenagens de amimado das hzadores cia pressão e do ttimo de gaa
para doces,. fre-os para ettrazias de' areia. azulejos. batentrs balaustres. No válvulas eixos de transmissão, direção. ses e hquidas, aparelhos para salva.
ferro, frigideiras; ganchos, elhas. gar- ' coa de cimento, blocos para pavimenta elevadores hidráulicos. eaprexiagens mento e para sinalização, • aparefros
los.' ganchos para quadros. gonzos para ção ca , has. cimento. cal. cre, manas multiplicadoras, guindastes, guindaste para escafandristas, aparelhos para 4m..
carruagens; insiguias, imas, lâminas. li- isolanirs, ca11ros. caixilhos. -colunas para caminhão. trezas, máquinas para par vidros, .aparelhos para combater
cOreiroN latas de lixo, jarras. usachadi- chapas rara coberturas, caixas d aqua. furar, geradores. guinchos de rosca formigas e outras pragas, aparelhos
nhas, moias para "'tas' 13.c'las Paa1. caixas de dsscasga para ' lixos. is:dica sem . fim, guinchos de segoraasa! guia- turnaticos acionados pela introduçaO de
venezianas, martelos, mazretas, snatri. eões nremalciadas. estuque. em nisâo de cbos de transporte aéreo, g izeificadoies molas, aparelhos para picar, cortarott
se& navalhas; puas, pás; ptsgos, para-, asse
,
asfixies°. ertIcas, esquadrias, for- de liquidas combustilefs, geradores de reduzir comestiveis. aparelhos -espargi*
fusos. picões, porta-gelo, *sonegas porta-; ! ma, 1 4 . sos gèwn aradrs. Janelas. estru eletricidade, juntas universais para coa- dores, aparelhos e instrumentos de 'cal*
, pai.. - porta- jóias. Pal.tetr -'''. 3anel"' rol.. • taras metálicas p:fra construções. lame dutos dàgua de motores e máquinas.
aula, apatelhos para observações sumi.
.
danas. ralos para -pias, lies, regadfi.. las, de merd. ladrilhos, lambris. iuvas a trio e a quente para aço e outros cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos.
serviços ' chá e ca.:; serras' ".. r- :de lança° lages. Inorotas. material iso metais-, lançadeiras.' maquinas de lavar para natação. aritonometros, aspirado.
re3'
rotos,. sachas,desacarrolhas.
cesuaras. cares de pó aerómetros, acendedores ele..
int." c°rit-a trio e calor. manilhas, mas - roupa e pratos. maquinas batedeiras.
lhare& talhadeiras, torci:leses, teaazcs, ;tas
para reventireentoi de paredes, ma- mancais para brocas. motores eletricos. tricas, alto-falantes amlificadores eles
trasadeiras, telas de arame. torneiras. ras
in mista . ricos, amassaderas, antenas. batedeia
e rs mosaicos.
para maquinas operatrizes. máquas
narnhal"
constru
. trincos, tubos para eacanamertos. trilhos 8 . d.
stnihrp
pmduros prode
concreto,
ma- amplificadores elétricos. anieraadeirass
„odoras
de
barro
e
par aportas d: correr, :aças. tavessas..
5
•
si as amainas quinas borracheiras e etexteia, máqui. aluaras,
odtedeiras. baiança C01111.114. e
turíbulo& vasos, vasilhauma. verrumas kirr'" '' 111P"723"
t.
euedd.i.
• fr d ecimento e cal. hparau.ica, padre nas trigunficas, moinhões para cereais.alasa laa. satametroa batem, '
b:rfantes. liauidos ou sob outras fornis máquinas para malham ia, mear:letras. iraPLinoculcis.
• 1.. br-oblas, . boa
Termo n. 588.694, r:e 30-443
pi.ra fins c.U.*.t..
Indústr:a e Comércio "Sibral" Ltda, gulao produtos betuminosos. imermea- guinas para movimento de terra. ma binas de indução ft
para revestimentos e outros usos nas quinasde roratar, martelos a vapor. kivos. i.,)tões de aia, Jair.bas eiétrlaa
São Paulo
t assolas; ba,
1 construções. persianas. placas para pa- motores de combustão. interna. eletricos àoebas .nedidora.s b
•
cincas. bules es.a,ssai. caixas de
%a:len:asa,. peças 0 -nararntas de cimen- e a gás, motores para bicicleral e mo,3 13-R 14.
to ou gesso para tectos e parears. paael tocicletas: • multiplicadores. moias para Jesca ca. ' cámasss Iriam • aia e totaInduitria Brasileira para forrar casas. massas ann-ruidos maquinas. -inistaa para válvulas. maca- gráficas. catpauliaz elétricas, chassis de
para uso nas construções. parqueies soa hidráulicos, magnatas de- igni..ão. radicas, chaves eletricas. cuse.riatógrafos.
por;as. portões, pisos soleiras para por- Mandris, pedais de alavancas de em- cronógraios cruaometroi rambustorea
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha. tas. ajoint. tuboa de concreto. telhas: ta. breagens planetárias de parafusos sem cie gas. adómaros, cristais ' te rádios
q ues de cl- fim e de rodas. pentes quando siaste fias, chaves de alavancas, ~vez Sito.
. borracha, artefatos de ,borracha para cos. -mento.
tubos devigas.
ventilaçao.
tan vitró.
mancas. CilpaLitOred at blugueio. capavigamentos
de máquinas, rolos para estradas e im- atores calibradcres. discos
veicuios, artefatos de borracha não Inpressão,
pistões
de
motores
mutuam
cluidos em outras classes: Arruelas. ar- —.alênos
- rt .as8
58.696 a 588.699. de
para telefones, discos • gravados, diais,
prensas, máquinas pulverizadoras plai- aespertaciares. enceradeinui elétricas. ca.
go:as. amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros. batentes de
nas de mesa, placa para tornos. polias, gentio de assar carne, espelios óticos,
:a Neva S. A.
e Ind
3t, r4.;93
redutores, .rolamentos silenciosos. Ilegcofre, buchas de estabiliza.for buchas.
aer- I esticadores de luvas. espeiaos de piás. ,
•
buchas para jumeto, batente de porta.
i mentos de pista°, serras MetárliCIGS.
tiros para eletricidade. esterilizadores.
batente de chassis, bicos para mamadeiI ras hidráulicas. serras de fita máqui- 1encores
xde incêndio, ferros elétricos de
ras, braçadeiras, bocais, bases para 'tena secadoras maquinas para serras mâ- l apidar. idem e aparelheis fatanfes.
PIP
"\-Air
ir;1!AI
lefones, borrachas para carrinhos indusquinas salgadeiras para manteiga, tea- troa para óleo, filmes talados, fogões,
ausnuotsmatak,
triais, borracha para aia assacadores,
res, turbinas. tercedeiras, uásuinas para fogareiros. tusiveis, faróis samosacessó.
bainhas de borracha para rédeas cochi m
tecidos e tapeçarias. máquinas para nos de valsa/os para É n 111 E344o e para
Classe 6
orde motor, câmaras
de ar. caupetas, c
indústria de tecidos, easoaras rotativas iluminação em geral. filava revelados.
dasss inassiços de borracha, cabos para Máquinas e suas partes inteorartes para máquinas para soldar, Momos mecânicos, (arcuas elitru•a.s. fervedorei trigorificos,
fera-raentas. 'chuveiros. calços de bor- fins industriais; máquinas de precisão. gamos de revólver, -máquinas.urdidel- fotómetros. tios elétricos, ti trda. de ino
racha. chapas e centros de mesa, cor- máquinas operatrizes. .fato res e suas ras. tuchos
valvicas. vátaulas de terterencia fotógrafos. garrafas técnkaa,
das de borracha. cápsulas is borracha -sartes. peças para automeivel . não in- motores vibraquins. vens de ignição res, indicadores de vácuo. Lstrumentot
,para centro de mesa: calços de borra- , 4ernadores. máquinas amassadeiras. para . motores, veatoinaas máquinas geiademas. globos para lâmpadas, globos
cha para máquinas, copos de borracha cluidas em outras classes "Alavancas. ventiladoras e ventilas/arta coma parte para lanternas, globos 'e-Testres para
para freios. dedeiras, desentupideiras. máq uinas amaxsadeiras ae barro e cmde máquinas
ensino, gravadores. holofotes incubado.
discos de rnesã, descanso para aratos --.eto. máquinas de abrir chavetas. made alarme, interruptores. iampadas ind
Classe
8
encostos, émbolos, esguichos estrados ganas afiadoras para ferramentas, mácandescentes. 'animadas comias, lentes,
esponjas de borracha em quebra Jacto ainas para arqueação de embalagens. Abaixa luzes de lampião. al sura, liquidificadores, maçaricos para sol-date
para torneiras, fios de borracha -lisos s éis de esferas para rolamentos. anéis acumuladdres actinõmetros. aisoa.oine- caldear e cortai, máquiaas de lazer
fôrmas de borracha. guarnições para
óleos, anéis para facilitar o arranco troa, amortecedores de rádio e tregtain; café, mostradores para radio. moinhos
móveis. guarnições de borracha para , s motores. autolubrificadores, anéis da, anemómetros. aparabos de televi- de café, transformadores: tostadelres.
automóveis, guarnições para veiculo,
furadores. aparelhos para mistura de são, aparêtbos para iluminação, facha pés para fotografias, válvulas para rk.
lancheiras para escolares. arianas d.
mbustiveis de motores e explosão. .24."
considerados acessórios de atei- dias. válvulas de descarga, válvulas de
borracha pára degraus. listas de borra
4 is de segmentos. bielas. bombas de cuba.aparélros paia anúncios :afobai- redução. vacuômetros, vet,.., elétricas,
dia para Janelas e para portas. lençói
rcomprimido, bombas lubrificantes. cos. aparelhos aquecedores e medidores.
válvulas de vácuo e veltradores
de borracha. manopla& maçanetas. pr.
de com- aparelhos cromográficos, aparelhos de
-abas
de
circulaçâo
bombas
— Classe
.
10
tetores para para-lamas, or..ite`ores
ativeis para motores, bombas para barbear elétricos, aparelhos registrado-,
para-choques, pedal do aoderadar. pe
-o. burrinhos. bombas de água e ga- res e medidores - distâncias. apare- Abridora; de boca para uentistat, ag
da: de partida. • pesas para businar
tina para automóveis, blocos de saca lhos para purificr água, aparelhos de h ae, antolgadores, alicates, alia:adiar
pratinhos pneumáticos. pontas de Ur
-es. bombas hidráulicas. -' bombas cen- sinais lampejantes. aparelhos regulado- anéis ,parg incrustaçóes, articuladoret,
massiças. rodízios, revestamentos d
alavanca de raizes Pai
borracha. rodai de borracha para mó Mas. rotativas, .de deslocamentos e res de gás aparelhos de galvaaoplastia aparadores.
lJnestal.'
birns
d egas,;. boticões.
blocos
centrifugadores.
cinemas
aparelhos
didáticos,
aparelhos
,
rsi:,stão.
,
vais, sanfonas' de- vácuo. uiportes '`de
ais Para liquidas e pós. desnatas.e' - tográficos, aparêlhos auéomiaticos parai broCas para dentistas, borrachas peai
racha para bengalas e muletas roda.
s.' liemogenizadores, máquinas brasa acender' e regular gas. 1 aparelhos para separar ; dentes, cinzéis. cinzellabos, em.
motor. sapatas do pedal de shreque. se
colherinhas bicudas e 'amar
• sernbalo e :isolador. suportes. semi- •aras. caldeiras compressores; cilindros. separar café,- aparélisiss para' aqueces 'ateres
pneumáticos. suportes' de feitinbio. san- ,-uiriblos, cabeçotes maguilnas adento- edificlos. aparelhos para '"ezperimeatat das,. ; £ompassas. cra vadorelle ' cora
fonas de partida. ,saltos. molas 4 solados as na construdio e cooservaçao ide &uniste aparelhas Paia destiuk 4nse, cdontológic.az..., coaxes ÁlLicaa, • aar&J
dem.,
de borracha. surdinas de borracha para strada.-..máqidnas de costura, máquinas tos. aparilhos ~ticos clentificoa. ages- pszalatiotores.adeatea
indicação aos fios telegráficos it

centrifugas, máquinas pata darear,

obe. t!Se de

ósce, 92!r~ ~~_
da~eidwA dffiffinek_8_::1

Dl r.;3

_
pou: ? Ara

queixo, disco de lixa, smar•
ra.i ssr.'N e escarradores, escarpeies espà1. 1/1),. espigões para dentes artiiiespelhOs e esPelhinhos, estirpa
aerv ,3s, estojos e paradentose, escavadores, deatislisadores elétricos ou não,
escovas para dentistas, exploradores,
sx-tratores de panos, extratores de ratsea, eaquinhas, fateixas, ferro para
limpar e cautarizar, fixadores de liala, formões de esmaltes, ganchos, gadietas, gesso, godiva, guta-percha, limas para cravo, limpadores de dentes,
rilartelinhos, metal, caolim, máscaras
para crer, matrizes para trabalhos dentários, martelos automáticos para dentem, modeladoreS. suflos, polidores, paísr4,4 'porcelanas para dentes, para agulhas, para algodão, porta-tampão, prensas para termoplásticos pó e liquido
para obturar dentes, expara e rapé e
.sat liquido, papel carbono para uso
fentácío. parafusos Para safio, pó abra3iVO, raspadores, removedor de manchas, cocheiros plásticos excipientes
para o s queixos, separadores, serrinhas,
cordas para dentistas, sondas para nervos d.:ntais, seringas, fivelas, separadores, tesouras para dentistas, tesouras e
teauurinhas para dentitas, tiras de celatolde, tiras de lixa, termômetros, vulcaaites e vulcanizadores
Classe 11
Verra,,m2s, ferramentas de tecia espécie,
eutelarla em geral e outros artigos de
' metei, a saber: alicates, alavancas, ars.
mações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armações de matai, abridores
de lata.s, arame liso ou tacpado, assaleiras, açucareiros; brocs, bigornas, bai,..
selas, bandejas, bacias, baldes, bOmboateres. bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, creraones, . chaves
de parafusos, conexões para encana,, atento, colunas, caixas de metal para
portões. canos de metal, chaves de fenda, chave ingièsa, cabe;des, canecas.
copos. cachepots, centros de mesa, co.
ssueteleiras, caixas para acondicionamento de almentos, caldeirões, caçamlas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos ens.
feitcs para . arreios, estribos esferas
para arreios, espumadeiras; formões,
foices, ferro para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro cos
musa a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, fre1os para estradas de
ferro, frigideiras: ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos. para
carruagens; insígnias, limas, lâminas, 11.
coreiros, latas de lixo, Jarras, machadt,
altas, molas para facetas, molas para
venezianas, martelos, marretas,
ses, navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-geio, poselras portapão, porta-jólas, paliteiros, panelas; rolo
lanas, ralos para pias, rebites, regado,.
res, serviços de chá e café: serras, serrotes, sachas, sacarrolhas, tesouras, talheres. talhadeiras. torquezes, tmazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras.
trincos, tuboa para encanament ss, trilhos
aar aportas de correr, taças. tavessas,
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
Termo n. 588.700, de 30-4-63
'310-ex" — Indústria de Artefatos de
Cimento Ltda.
São Paulo

3L0 TE

Téano n. 588 .701. de 3C-1-63
Panlisc,idora 2) dc Outuoro Ltda.
São Paulo

25 DE OUTtTBRO
Indastria Brasileira
-,:lasse 41
Baias, bombons, bombocaaus, oiscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops,
doces de leite simples e compostos,
doces de frutas em conservas preparadas em massa, em calda, em coaservas, em compotas, e em geléias,
doces, doces gelados, doces de amen-.
doas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos com
chocolates, trutas secas, passadas e
cristalizadas, geléias, goma de mascar,
pralinés, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos,
pudins, panetones, sorvetes. torrões torradas
Termo n. 588.702, de 30-4-63
Editora Mercantil Ltda.
Rio Grande do Sul

Julho de 1963 2531

TècinO n." 585.707; de 30-4-t3
Sebsstiáo José da Mona
Goiás

Classes: 8 e 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 588.708, •de 30-4-63
Sebastião José da Motta
Brasília

ÓTICA MOITA
Classes: 8 e 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 588.709, de 30-4-63
Bambina Panificação e Confeitaria
Ltda.
Brasília

BAMBINA

Termo is. 588.703, de 30-4-63
Elton, Consultores Administrativos
•
São Paulo

iNDÚSTRIA BRAEILEIRA,

ELTONICONSULTORES
AllaNISTRATIVOS

INotne

civil

.1••n•n•n•••

Classe +1
Biscoitos, doces e pães

Termo n.° 588.710, de 30-4-63
Big-Bar Ltda.
Brasília

810-BAR

Termo n. 588.704. de 30-4-63
"eleita" — Cedro do Líbano EmpreenClasse 41
dimentos Ltda. — S/C
Balas, bombons, banbocados,
São Paulo
tos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocola"CLELTA" -CEDRO DO
tes, cacau, confeitos, crocantea, drops,
doces de leite simples e compostos,
L113010 EMPREEN DTdoces de frutas em conservas preMENTes LTDA.-S/C.
paradas eia massa, eat calda, em con•
servas, em compotas, e em geléias,
doces, doces gelados, doces de amêndoas, de amendoim, de nozes. de casNome civil
tanha, e de frutas secas curtos com
Termo n.° 588.705, de 30-4-63
chocolates, frutas secas, passadas e
Rearco — Equipamentos de Ar Com- cristalizadas, geléias, goma ae maar-ar,
primido Ltda.
pralinés, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos,
São Paulo
pudins, panetones, sorvetes. torrões
— e,
torradas

EZ ARCO
'ç Indústria Braell ngra

Classe 6
Para distinguir: Equipamentos de ar
comprimido e aecssórios
Termo n.• 588.706, de 30-4-63
Sebastião José da Motta
Goiás

Termo n.° 588.713, de 30-4-63
Dome — Engenharia e Construção Ltda.
Guanabara

ÓTICA MOTTk
GOIÂNIA - GOIÁS

Liasse 32
Um jornal

Br-asileira

Classe 16
Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e decorações:
Produtos de base astáltico, material
lante contra frio e calar tijolos.
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidrataLica. tubos Para concreto, argila, areia.
pedregulho, gesso, estuque. chapas isolantes, placas para pavimentação, telhas, estacas, cal. telas de metal perto
cr astruções, postes de concreto, cimento. peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal. madeiras para construções. soleiras para portas, vigamentos e caibros.
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
'anelas. batentes, colunas„ balaustres.
Ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilha&
forros, lambris, frisos, portas, portões.
grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação, luvas de Junção, chapas
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou teias de arame
para Somos ou armações para
construções
Termo n.' 588.714, de 30-4-63
Estec — Escritório Técnico Auxiliar
Ltda.
Guanabara

&teia
Classe 33
Insígnia
Tênmo a.9 588.715, de 30-4-63
Curtume Brasil Ltda,
Rio Grande do Sul

Termo n.° 588.711, de 30-4-63
Francisco Dantas Macedo
Brasília

RELOJOARIA,
CRUZ DE OURO
Classes: 8 e 33
Titulo de estabelecimento
Tétano n.° 588.712, de 30-4-63
Bernardo Scharchter
Guanabara

)C

Classe á
Aparelhos de ótica, binóculos, milssolas,
filmes revelados, fotografias reveladas,
Clc,sse 16
Illoc.os de cimento; pos- lentes graduadas, lunetas, máquinas fotomicroscópicos,
medidores
w d ciniento..tabos • de cimento ou de gráficas,
: e óculos para proteção da luz
e s, lageotaa,
=s)11,Yeto, ladrilhos, !ag
solas
—
1 adiam, ' vigas st viganientrai
,
,r e
FP.
!.
Á
t ndkístria

.(3-cç2

Classe 35
couros e peles preparados ou me
Tèrmos ns. 588.716 a 588.721, de
30-4-63
Farmajade Ltda.
São Paulo

J
indústria Brasileira

Braei.IalrEt
•

Classe 2
Substâncias e preparações gulas!~
usadas na agricultura. k saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, álcali*
Pagã Soa agricolas, bactericidas. ceras

e4as'se 33
Titulo
't

r

::s

,•

vr."-.
•
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•
Classe 46
para enxertos. clauanaide de cálcio .
conto adubo para o solo, eleturnadorer. Alvejantes, amic'as, anil,- água de lavadesinfetantes usados na agricultura e deira agua sanitária, cera para soatbeis,
na horticultura, escórias básicas para detergentes, esponja de aço, fósforos.
lixivia, ia de aço, pomadas para caladubos. essências para exterminar
, mais e plantas' daninhas. extratos de gados, palha de aço preparados paia
quassia para fins horticolas, tertalizan polir e limpar madeiras, vidros, iterais
ter para o solo formicida, guano. irise- e objetos. pana:,ara polir e pa-a lira. titugos. massas para enxertos, pastilhas peza, panos de esmeril e material d 5rasivo empregado na ampeza de metais e
para destruir insetos, preparações
•preservar o solo, preparações para acs objetos. sabões em geral e saponáceos.
"fins .horticolas, substâncias. quixteas velas e velas a base de estearina,
, ithas, sais para fins agricolas sais nata sabões em pó. em flocos, esponjas dt
limpeza
truir macios. ,bervas e plantas iÃni'—
para destruir insetos. bervas e plantai
Termo n.° 588.722, de 30-4-63
,daninhas, venenos contra, e vermina.
Yolacta do Brasil — Aparelhos e
venenos para insetos e visgoa
Fermento Para Yogurt Ltda.
contra laga.tas
Rio Grande do Sul
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos. bagaceira.
atidas, brandy, bitten • cachaça, cervacidra. conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra, gengibirra
g:n, glnocr, kirsch, kummcl: licores,
marasquinhos. nectar, pipermint, ponches, rizra. suco da frutas com álcool,
Classe 41
vinhos. vodka e whisky.
Yogurt e coalhada
Classe 50
•; Impressos e cartazes em geral. Bilhetes
Termo n.° 588.723, de 30-4-63
--de loteria: cabogramas. cartazes intpressos literais de propaganda, abatates, Laboratórios Farmacéuticos Vicente
Amato — Usafarma S. A.
• clichês, cartaes termoplásticos de identi(Prorrogação)
dade; etiquetas impre ssas, escapaaves:
São Paulo
.aturas, folhinhas impressas, notas promissórias. recibos e rótulos
PRORROGACÂO
ani

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
ácidos. ncetamento e coloração de fibras, tecidos. couros e celulose; água
a. az. alcool, albumina, anilinas, alumen.
alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em põ, amoníaco anti-incrustantes.
--a
anti-oxidantes. antl - corrosivos. antr detergentes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada ara fins
industriais, amola; banhos ara galvana
-zação. benzina. benzol, betumes, bicarbonato de sódio de otássio; 'cal virgem.
carvões. carbonatos. catalizadores, celulose. Chapas biográficas, composições
estintoras de incendlos, cloro, corrosivos, cromatos,_ corantes. creosotos; descorantes; desincrustantes. dissolventes;
emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, estearatos; fenol, filmes sensibi• lizados para fotografias, fixadores, flui- dor para freios, formo!. fos (atos inclua.
triais, fluoretos, fundentes para solcW
galvanizadores. aelatina para totog.rofias
e pintura. giz. glicerina: hidratos, hidrosulfitos; imperineabilizantes. ioduretos:
lacas; massas para pintu ra, magnésio.
mercúrio; nitratos. neutralizadores, ni•
trocelulose: óxidos. oxidantes. óleos paprodutos
ra pintura. óleo de linhaça:

maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
•
Classe 36
Para distinguia: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, achar-.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoan pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos,• regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, stolas, soutiens, siadas, aliar, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
,

'hTACIrt

.Igistria )3ra-e11en:Ni
Classe 2
Um produto veterinário
Termo n.° 588.724, de 30-4-63
Pancor S. A. Tintas e Vernizes
São Paulo

Pancôr—S/A,_
Tintas e Vernizes
Ve-ino 11.• 588.725, de 30-4-63
Distei Confecções Ltda.
Guanabara

Ltda.

Nome Comercial
,Termos os. 588.726 e 588.727, de
30-4-63
Distei Confecçõcs Ltda.
Guanabara

químicos para impressão otassa industrial. papeis emulsionáveis. para a fotografia. papeis de turnesol. papeis heliográficos e reliozopista, peliculas sensi.
areia papeis para fotografias e análls
de laboratórios. pigmentos, potassa. póClass0
metálicor para a composição de tintas*
d t - Para distinguir: Artigos de vestuários
preparaçaes para fotogra ias,P
para niquelar pratear e cromar. produ- r e roupas feitas em ge al: Agasalhos,
tos para diluir tintas, prussito; -reativos. aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
removedores. revaladores: s-abão neutro botas, botinas, blusões, boinas, babasais, salicilatos. secantes, tensibilizantes douros, bora'', capacetes, cartolas, carasilicatos, soda caustica. soluções
puças, casacão, coletes, capas, chales,
de uso industrial, solventes sulfa- cachecols.
calçados,
chaéups; • cintos,
•'
cas
cintas. `coMbinações, corpinhoi. calças
'
tos: tintas em pó. solidai,ou
ro
paredes
pastosa para madeira, fe r
de •senh`OraS e de Crianças, calções, calconstruçõe.s. deciit'ações, couros tecalos 'ças, camisas. camisolas. camisetas.
fibras, celulose bagos e vzicllos. ,p "
terOu!a-,.
cueiros.
saias
cásaCias,
chfe1os,doiiiinós
ecbarco indastrial, thacr of vernizes; sarcã
;
43 -'"; ` .9
Clii •
0siás,' fardás para militares: coAgua; gazosers, naturais ou artilict.tis:_`pes!,fa-4fraldas;
galochaegYavatai,'`gorguart31-' legai á,
caldo deicana,crildos„de frotas
"de
,3 feques,
lacl&taS
'tiás:
icabs
4
aefrigerantes; *oda; *
luvas, ligas, lenços, mantêm, meias,
sã; refrescos,
Vinil •

re
xaropes rua freacoa

Termo n.'• 588.728, de 30:4-63
Editora Universidade do Povo Ltda.
Guanabara
•

E O I T'0 R A
Universidade do Povo, laoi.‘i

Mira°

11.9

588.732, de 30441.

Benedito Lacerda
•
Guanabara

Claw

32

Jornais e revistas
'nano n. • 588.733, de 30-448
(Prorrogação)
Georg Dralle
Alemanha

Classe 48
Perfumaria e sabonetes perfumadoe
Térreos na. 588.734 e 588.735. de
30-4 -63
Georg Dralle
Alemanha

PRORROGACIO
Nome comercial

Termo n.° 588.729, de 30-4-63
Editora Universidade do Povo Ltda.
Guanabara

PO

Nome comercial

Distel . Cod •>,:eiSes .

Julho de 1983

Classe 46
Preparados para lavar e sabões comuns
Almanaques. antinclos, boletins, boletins
Classe 48
Impressos. crônicas. jornais, revistas, Preparados para tolette, perfumarias •
sabonetes perfumados
Peça s cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofónicos e programas
Térrno
n.• 588.736, de 30-463
de teevis.ão
(Prorrogação)
Wella Aktengesellschak
TérmO n.• 588.730. ---de 30-4-63
Editora Universidade do Povo Ltda.
Alemanha
Guanabara
Classe 32

Universidade do Povo

PRORROGAÇÃO

Classe 32
Almanaques, anúncios. agendas. boletins, boletins impressos. crônicas, folhetos jornais. Peças teatrais, Peça'
cinematográficas, programas de televisão. programas radiofónicos •
rogramas circenses

p

Termo :a' 588.731. de 30-4-63
, Classe 48
Hospital e Maternidade Modelo —
Para distinguir artigos de Pot:cariar 1
Tamandaré S. A.
perfumarirs em geral: Armis..:ar iaus
São Paulo
.
dt brieza Agua fadai. águr de lavaali,
água de colónia. arminhos Água di
HOSPITAL' E' MATEÉ
quina água . de rosas. água de alfaze.
eras, amónia'oerfurnada amada, era pó.
NIDADE MODÊLO
em pedras. para banho briffiantinas,
'
bandolinas' birtons.; cosméticas para
cabelo. j,,,pesranas -- chiou, e bigodes.
p ‘1
eidAAe+:13'3
cravons, creenes para 'a peie, canaCsis
Titulo
cheiros em pastilhas, em tabletes,
.Fn
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I
carrinhos para máquinas de escrevei
t Termo n.° 588.751, de 30-4-1963
J. Pereira de Oliveira
Cia. Ltda. gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele
Guanabara
vadores para passageiros e para cirgu.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mola.
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ônibus, para-choques.Classes: 41, 42-e 43
para-lamas, para-brisas, ,'pedaie, pantões
Título
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo*,
Termo n.° 588.752, de 30-4-1963
rodas para veiai:os, selins, trIcIcles, tiEditorial Bruguera Ltda.
rantes para veículos, vagões, 'velocípeGuanabara
des, varetas de controle do atogador e
acelerador, troles, t role1bus, varaea de
.ZOLEÇAO MARISUC
H:
carros, toletes para remos
Classe 32
Termos as. 588.758 à 588.758, ,de
Revistas, etc.
30-4-1963
Gaspar Augusto Machado
Termo n.° 588.753, de 30-4-1963
Guanabara •
Editorial Bruguera Ltda.
Guanabara
,

Classe 17
Giz escolar •
Classe 38
Caixas e caixetas de papel e papelão,
embalagens de papel e papelão, papel
e papelão
Classe 48
Para distinguir; Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labicis,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosrneticos, brilhantinas líquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, taturas para cabelo, dentifrício em pó.
liquido, concretos e em pasta sabões
dentifrícios, essencias, talco perfumado,
açus para en telesamenro da pele,
Tertno n.° 588.737, de 30-4-63
Çbristiano Henrique Ehrhardt Steyer shass r oo líquid, pó ou caas: :to, tónicas e vigores oara cabelo e peie depiRio Grande do Sul
latórios em liquido, pó ou concretos
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pastas, líquidos e esmaltes para limpesa
das tulhas, águas de quina sacheis para
perfumar quarto. em pastam, tabletes
e era pó, prearados liquido s em nó e
pomadas para evitar o suor, vaselina
perfumada. sais para banho
•0 R R AI,
Classe 50
. •-•
Rótulos impressos, bulas impressas, imInstalaria Brasiteeru
pressos de propaganda e impressos em
Classe 6
em geral
Máquinas para colar rótulos, máquinas
-para colar caixas e embalagens. máTermo n.9 588.747, de 30-4-63
quinas para revestir caixas e embalaIbera Pery de Freitas
gens, máquinas para embalar caixas
Guanabara
Termo n.9 588.738, de 30-4-63
PRORROGÁdn
Christian° Henrique. Ehrhardt Steyer
Ria Grande do Sul
-•
•
Lentilhas, em trociscos e era gula&
lepilatórios, desodorantes, dissolventes,
ia p6 de arroz, estnaltes para unhai.
essências. extratos estoloa de perfumes
creme para limpeza da peie. e para base
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
a cabelo, glicenna perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos dentifricios. em pasta, em
gabão, em creme, em elixir e em pó,
flquidos para ondulação, permanente.
fixas para unhas. laquê, óleos para o
tabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador.
passas e pó para as unhas. on-pona
para pó de arroz, papéis ...perfumados.
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
arroz

.0 ELO
Ib. Is

"I

Classe 3'i

Um jornal

a

Termo n.o 588.748, de 30-4-1963
Giovani Gomes
Minas Gerais

COLEÇAOLCOLORg
Classe 32
Revistas,
etc.
•
Tenso is.° 588.754, de 30-4-1963
Frigorifico Cruzeiro S.A.
São Paulo
. PRORROGAÇÃO

"FRIGORIFI-60
.CRUZEIRO S
Nome Comercial
Termos as. 588.755 à 588.756. de
30-4-1963
Gaspar Augusto Machado
Guanabara

STRA

indústria brasileira
Classe 8
Aparelhos, instrumentos e utensillos ft..
sisos, químicos, óticos, náuticos, eletrotécnicos, de pesagem, de sinalização.
de contrõle e fotográficos: instramentas
de medição: aparelhos para a telegrafia e a telefonia com ou sen: fio; contadores elétricos; aparelhos de ‘-erificação e de contrôle das fumaças; aparelhos de iluminação, eletromu-s. para.raios, alarmes de policia e de insêndlo:
tele-indIcadores; campainhas; instalações
e de condutores para linhas elétricas.
cabos, contatos, resistências, corta-circultos, interruptores, fusíveis, quinlros
de distribuição e de contagem, •lementos para acumuladores, acumuladores
aparelhos elétricos para fias de teatro;
aparelhos de projeção; lainandas de
descarga, lampadas amplificcloras e
Impadas de retificação, impada de
luminescência
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas
culares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevanores para passageiros e para Carga
sugates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, unida%
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, uavios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para Veículos.
rodas para veículos, selins, tricicles,
santas para veículos, vagões, velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos ele.
•
tricos e eletrônicos, aparelhos 4e utilidades domésticas, acumuladores para
frigeraçáo, aspiradores de pó. auuece_
Indústria Braailehj;
dores, aparelhos de ar refrigerado, AspaClasse 6
relhos de luz fluorescente e aparelhos
Máquinas para colar rótulos, máquinas
de comunicação interna. bules .elétricol.
para colar caixas e embalagens, mábaterias, balcões frigoríficos, balanças,
s ornas para revestir caixas e embalabatedeiras, condensadores comutadores
Classes:
41,
42
e
43
gens, máquinas para embalar caixas
campainhas elétricas. chuveiros elétriTítulo
cos, coqueteleiras, discos gravados, esTercno n.9 588.739. de 30-4-63
tufas. enceradeiras, espremedores elétriTermo n.9 588.749, de 30-4-1963
Alimentícia Transmontana Ltda.
Huzuaitá de Seguros Gerais
cos, fornos elétricos, ferros elétricos de
Guanabara
.
engomar e passar, fios, foncisa 4cs foGuanabara
gareiros elétricos fervedores, formas
elétricas, máquinas fotograficas. geladeiPRORROGAÇÃO.‘
ras, garrafas sés:nicas. liquidificadores
elétrtãàs, microfones, refletores. relógios..
regadores automáticos, resistências eléCIA. HUMAITA
Indústria Brasileira
tricas. radio coniagado ou não com fo•
nografos, panelas elétricas soquetes
DE SEGUROS GERAIS
Classe 47 •
sorveteiras, sereias de alarme. transfor •
Sal
madores, telefones. termome êros, teleClasse 33
visores, válvulas, ventiladores
termos as. 588.740 a 588.744, de
perfilados e eletrodos
30-4-63
ss Titulo
J. A. Chaves
Classe 21
Guanabara
Termo n.° 588.750, de 30-4-1963
Para distinguir: Veículos e suas partes
Geraldo de Araújo Góes e Raul Lopes integrantes: Aros para bicicletas, autoBalda
Termo n.9 588.760, de 30-4-1963
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos. Comtel .-- Comércio e Indústria de
breques, braços para vciculos, bicicle- Eletrônica e Telecomunicações Ltda...
Guanabara
tas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
Conveccio.e indústria
carros ,- tratores, carros- berços carros NOUSTRU, esaStlEiAit,
de
Eletrônica e Telecomunicações Ltda..]
tanques, carros-irrigadores, carros, carClasse 36 •
roças, , carrácerias, Osassis, .chapas de.
Classe 1
Artigos de vestuário para homens, ç ., cularea para vel culos, cubor,de vetado-a,
Nome Comercial
Uma quando& de agN
- os
•
s
•
e . t; à s
•t I
í o . ss

Fábrica de Bebidas.
Giovani

-1RIS

WEtvus,4

COMANDO
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Têrmo il.t‘ 588.759, de Ui4-1963
fraldas. galochas, gravatas, gorros, IaComia' •••• Comércio e Indústria de nuetas, luvas, ligas, lenços, leques,
EletrUlca e Telecomunicações Ltda.
Guanabara

mantos, meias, tnaillots, mantas, man.
drião. Malhas, paletós. palas, penhoar.
peugas, puiovercs. ponches. peierinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou,.
tens, tailleurs. toucas e vestidos

Termo n.° 588.766, de 30-4-1963
INDUSTRIA BRAS1EtRA
Néder Monassa Indústria e Comerei.)
Clssee 8
Sociedade Anónima
Geladeiras, rádios, toca-discos, interrupGuanabara
tores de corrente elétrica, enceradeiras,
liguidi 4icadores, televisores, aspiradores
de pó, aparelhos e 'acessórios de
eletrônica e telecomunicações
Termo n.° 588.761, de 3C.1-1963
Laboratórios Farmacêuticos Espasál
Sociedade Anónima
Guanabara

:11)

Termo n.° 588.771, de 30-4-1963
Somotor Auto Peças Ltda.
Guanabara

Julho de 1963
Termo n.° 588.779, de 30-4-1963
Sumus Ltda. — Indústria Eletrônica
Rio Gr2114C do Sul

Somotor
Auto Peças Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 588.772, de 30-4-1963
Neivas de Aguiar Mazza
Guanabara

Promotor_ Auto Peças

Indústria Brasileira

• Classes: 6, 8 e 21 •
•
. Classe 36 .
Titulo
Para distinguir: Artigos de vestuaries
e • roupas feitas em geral: Agasalhos,
• Classes: 6 e 8
Termo 11, 0 588.773, de 30-4-1963
aventais, alpercatas, anáguas, oitásas, "IMCOM"
Sinal de propaganda
Importadora CoMercial
,PRORROPACÃO
botas. botinas, blusões, boinas, babaLimitada
doures, bonés, capacetes, cartolas. cara.
Termo n.° 588.780, de 30-4-1963.
poças. casacão coletes, capas, chalés,
Stunus
Indústria Eletrônica
cachecols, calcados, chapéus, cintos.
Rio Grande do Sul
cintas. combinações. corpinhos, ca.ças
Classe 3
CO
Uma especialidade farmacêutica indicada de senhoras e de crianças. calções. calUNIUS LTDA.
ças,'
camisas,
camisolas,
camisetaa,
cueClasse
50
como anaiético, cardio-reapiratório
1.
cas. ceroulas, colarinhos. cueiros; saias,
Insígnia
Termo n.° 588.762, e3 0-4-1963
casacos, chinelos, dominó& echara.s;
Termo a.° 588.774, de 30-4-1963
"Samar" Equipamentos de Engenharia fantasias, fardas para- militarese co;eImportadora Comercial
çans, traldas, galochas, dravatas, gor- 'IMCOM”
Limitada
Limitada
ros, jogos de angarie, Iaa tas leques;
Guanab o a
Nome Comercial
Guanabap
luvas— ligas. lenços, mamãs, mcias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilliasi-paTêxmo n.° 588.781, de 30-4-1963
'irelitoá- tetós. Palas. penhoar. 'Mover. pelerinas
íc'SAMAR » Equipar
Di-Arte Publicidade S .A.
•
peugas. pouches, polainas, pijamas; pu- --- 5
Guanabara
nhos.
perneiras.
quanonos.
regalos,
rde-Endenhãii
robe de chambre, roupão. sobretudos,
'
suspensórios, saidat de banho, sandálias,
Classes: 5, 6. 7, 8. 11, 16 e 33
sweaters, shorts, sungas, atolas, souNome Comercial
Titulo
trens, siacks, raiei. , toucas, turbantes,
Termo n.° 588.775, de '30-4-1963
ternos, liadoes e vestidos
Termo n.° 588.763. de .30-4-1963
josthon Inc Administração e Correta"Samar" Equipamentos de Engenharia
Termo n.° 588.767, de 30-4-1963
gem de Seguros Ltda.
Limitada
Egla Editôra Gráfica Lagunilla S.A.
Guanabara
.Guanabara
Classe 31
Guanabara
Artigos da classe

N 1CORDAMIN

imiistria Eletrônica,

((11 11COIVI »Importadora
Comerciai Ltda.'

rt'SAMAR Eguiparfefitsisde Engenharia ' Lida:.
-

Vfhøuucu

Josthon

J

Classe 32
Frase de ropaganda

Nome Comercial

Terra° n.° 588.768, de 30-4-1963
Termo a.° 588.764, de 30-4-1963
Luiz de Carvalho Ramalho e Manuel Egla Edite,ra Gráfica Lagunilla S.A.
•
Guanabara
José Moreira da Silva Marques
Termo n.° 588.776, de 30-4-1963
Giram, Fiara
Josthon Inc. Administraçã ou Corretagem de Seguros Ltda.
Guanabara
&d/. t
- 49~ »
4

Casse 40

Massas
Termo n.° 588.765, de 30-4-1963
Néder Mcnassa Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
Guanabara

PIAF \;(3
,

IJosthon fnc Administia—çã '
-°44.
raorretagern de Seguros Ltda:
•

Classe 32
Revistas e peças teatral*
Têrmo a.° 588.769, de 30-4-1963
Editoa Mecânica e Cultual Ltda.
São Paulo

Editora ifiléda
s

Cultural Ltda)
Nome Comada'

'adi-estria Braaikira

Nome Comercial
•
Têrmo n.° 588.777, de 30-4-1963
Ruben Dias
Rio de Janeior

-=Co'ral
Classe 32
Exprêssão de propaganda

Temo a.° 588.770, de 304-1963
Classe 36
Termo n.° 588.778, cli 30-4-1963
ndústria Comércio J. Cláudio Alves Sumos Ltda. —• Indústria Eletrôn.,
Para distinguir: Aventais, blusas. blu..
Guanabara
• Rio Grande do Sul
abes. boinas, botas. babadouros, casa, cos. 'coletes. capas. chatas, cachecol&
calçados chapéus. cintas, combinações,
--; s. ir e:ri
corpinhos. calças, calções, camisas,
misetas, camisolas, cutias, ceroulas, cal.
INDUSTRIA BRASILEIRA:ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
•% cueiros, casacão, dominós. echarpes,
0e~ 48
' fraldas, galochas, gravatas, gorros, la•
quetas, luvas. ligas, :caçoa- legues,
Todos os artigos Sookaiste as I
Oen. e
cueiros, casacão, domiaós, treisciptia
=sag /;
_
~Fe da dasot")

kz

Ei; t

~kW

Pirrtg:"! "T!"'",r,:',1••;•

Tèrmo n.° 588.782, de 30-41963
(Prorrogação) •
Joh. A. Bencitiser G .m.b.H.,
Rheno
‘.PRORROGAÇÃCI

Classes: 33 e 50
In.signia

i lAI DUSTMA BRASILEIRM

ilitlfiCIA É
o ESPETÁCULO'

S U
Lledisiria

Gennol
Classe 1
Agentes químicos para curtimento
:Têm° n.° 588.783, de 30-4-1963
Manos, Borba Ca Cia.
Santa Catarina

PAR-BEL
Ind. Brasileira
•
Classe 36
Calçados
Termo n.° 588.784, de 30-4-1961
Mattos, Borba & 0a'.
Guanabara

LAGO AZUL
tad. Brasileira,
Classe 36

C.a/gados' . •

Quinta-feira 18
Térrnos ns. 558.785 à 588.787, de
30-4-1963
Lanifício Ampara S.A
São Paulo

PRORROGAÇÃO
-

AMPARO

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ill)'
ceio para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobirms, brorhuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão,- cadernatas, cadernos, caixas os cartão, caixas para papelaria, cartões de . visitas, cartões comercilas, cartões indicas, canieti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em' branco, 'cartuchos
de cartolina, chapas planagraficas, cadernos de lembranças, carreteas de papelão, envelopes, envóbacros- para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, Rilhas Indicas,
fólhas de celulose, guardanapos, livros
não livros fiscais. livros de
contabilidade; mata-borrão: ornamentos
de papel transparente; pratas papelinhos, papéis de estanho e de. aluoiinio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia- menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impemieável, papel em bobina para impressão, parra) encerado,
papel higiénico, papel impermeável
para copiar, papel para riesenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, pape:" para, escrever, papel para Imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para emorulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. elos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel

Classe 22
Para distingiram Pios d ealgadão, canhamo, juta. lã,- nylon, fios plásticos, fica
de seda natural e rayon, para tecelagem, para bordar, para costura, tricotagem e para croché; fios e linhas de toda
espade, fios e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baaadoures, bonés, capacetes, cartolas. cara
puças, casacão coletes, capas, chateia
cachecols. calcados, chapéus, cintos.
cintas. combinações, corpinhos, calaat
de senhoras e de crianças: calções, calças, camisas, camisolas. camisetas, cat.
cas, ceroulas. colarinhos, cueiros; salas,
casacos, chinelos, dominós, echarpes:
fariasias, fardas para militarese colegiais. Unidas, galochas. wavatas. gorro.. Jogos de lingerim jaquetas; leques;
luvas, ligas, lenços. manais, meias,
ma N_ mantas. mandrião, mantilhas; paletós. palas, penhoar, pulover, valeram,
peugas, pouches, polainas, pijamas; punhos, perneiras, g:az:nonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandagas,
ínveaters, aborta, sungas, 'molas, soutiens, slacks, tater, toucas, turbantes;
'Fênix) n.° 588.790, de .30-4-1963
ternos, unifottnes e vestidos
Indústrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
Classe 37
Ao Paulo
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas. guardanaPRORROGACÃO
pos, jogos bordados, jogos de toalhas.
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarna
Vias para cama e mesa toa/binhas
(cobre pão)
Termo n.o 588.788, de 30-4-1963
Vulcan Artefatos de Borracha S.A.
Rio de Janeiro
PRORROGAÇÃO

NULCAPIL4b;
-

Classe 4
Borracha esponjoas

•Térmo n.° 588.789, de 30-4-1963
Indústrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
5,10 Paulo
Pf/OPHOGAr,

Classe 38
Aros p.ira guardanapos , de papel
aglut.nados. Laisnas (em brancc). álbuns
para retratos e autógrafos,' balõ.a (ax-

Industrio Brasil

e 2 YO

• Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abridores de cartas, arquivos, apontadores.
berços para mata-borrão, borrachas,
brochas, canetas para desenhos, cortadores de papel. colchetes, carimbadorea
cestos para papéis e correspondéncia,
classificadores. clips, coladores. canetas,
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, datadores coco minas. descansos para lápis
e canetas, esquadros, espátulas, furadores, fusins, fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos.
máquinas para escrever, calcular, e sosiar, fitas gomadas, máquinas para
grampear, goma arábica, gornadores,
escritórios, gis, °odeia, instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras,
molbadores, mata-borrão, máquinas
apetrechos para apontar lápis, mapotecas, metros para escritórios e para
desenhos, papei carbono, perfuradores,
pastas para escritórios, com fechos de
metal, pastas para escritórios, com fechos de metal, porta-tinteiros, porta' porta-canetas, porta-carimbos.
portakartas, porta-blocos, penas,
•
••

sus, pincéis. prendedores de papéis, percevejos, réguas, atenda, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escrever, tiralinha, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tintas para impressão, antas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de, endereçar, máquinas registradoras
Térmo na 588.791, de 30-4-1963
Indústrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
São Paulo
- PRORROGACÃO
_ [

JUNI OR

Ind. BraSileiret

julho de 1963 253i\
Térmo n.° 588.794, de 30-4-1963
( 13, orrogação)
J. Cargueira ti Cia. Ltda. Rio de Janeiro ...a, ,...
PRORROGAÇÃO

SULFACilat

3. CER QUEIRA &

Sittrol Est. do Rio'
Classe 3
Um produto para ser usado na meda
tina e na larmacia indicado no trata.
mento do impaludismo

Classe 17
Termo n.o 588.795, de 30-4-1963
Para distinguir máquinas e insta/ações
J. Cerqueira"ei Cia. Ltda.
para escritórios e desenhos em geral:
Rio de Janeiro
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abridores de cartas, arquivos, apontadores,
berços para mata-borrão, borrachas.
brochas, canetas para deseniaos, cortadores de papel, colchetes. carnabadores.
cestos, para papéis e correspondência,
classificadores, clips, coladores.. canetas,
compassos. cofres, canetas tinteiros, canetas esterográficas desenhadores, datadores com, minas, descansos para lápis
3. CERQUEIRA , fe CIA. LTDA.)
e canetas: esquadros, espátulas. furadoEst. d Rio
giteroi
res, fusins, fichários. tuas para máquinas de escrever, fichas , para arquivos.
Classe 3
máquinas para escrever,' calcular, e so- Um produto farma'céutico indicado comar, Idas gomadas. maquinas para mo diurético nas pielonofrites e suat
grampear, goma arábica, gumadores,
manifestações
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, gis. godets. instrumentos de
Termo ri.° 588.796, de 30-4-1963
escrever e de desenhos, lápis lapiseiras.
J. Cernueira 6 Cia. Ltda.
malhadores, mata-borrão, máquinas e
Rio de Janeiro
apetrechos para apontar lápis. mapatecas, metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono. perfuraaores,
pastas para escritórios, com fechos de
IFEdatudiNWA1
metal, pastas para escritórios, com fechos de metal, porta-tinteiros. pai:tala/as, porta-canetas; porta-um/211ms,
porta-ca ias, porta-blocos, pénas, prensas. pincéis. prendedores- -de papéis. percevejos. réguas, stencis, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escrever, &alinha, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tiwas para impressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de enClasse 3
dereçar,. máquinas registradoras
Um produto farmacêutico indicado
Têrmo n.° 588.792, de 30-4-1963
tratamento da venni:tose intestinal
J. S. Leite,
suas manifestações e contra a anerai.,
Bahia
Térmo n.o 588.797, de 30-4-1963
1 - Cargueira & Cia. Ltda.
Rio de Janeiras

ISeirain
IRO 9 1711 A

Buszmpa

-

Classe 3
Um roduto farmacêutico Indicado
tratamento da vermlnose

Classe 41
Café em grão torrado e molde
Têrmo n.° 588.793, de 30-4-1963
Emprésa Auxiliar de Engenharia
Representações S.A.
Guanabara
th4ADER • Em p resa Auxin lar
de Citoenélarla • Recuse:nações S. A.
Some Coescrakl

Ténia° 0.* 588.798, de 30-4-1963
;. Cargueira & Cia. Ltda.
Rio) de Janeiro

RELAMPINÀ

J. CERQUE:IRA & rilisVPDA)
aitoroi - Eat • do Riso
Classe 3
Produto farmacêutico indicado dor
medicação analgésica nas nevralgias
na gripe

-

2636 Quinta-feira 18

Támo n.° 588.799, de 30-4496.3
Dr. Oswaldo Falsetil
•
São Paulo
stitufo de Estudos e Pdaaà
sNs
• Gastroentorologia do p_r_a_

Classe 33
Titulo •
Termo n.° 588.800, de 30-4-1963
Dr. Oswaldo Falsetti
São Paulo

• Instituto Nacionai
iclè

Estudos e Pesquisas

de Gastroenterologia

DIÁRIO OFICIAL ,éseção 111),
Târmo n.° 588.807, de 30-4-1963
José Barbosa 'ia Silva
São Paulo
"-

jr3LU E SKy •
Classe 33
Título de Edifício

Urano n.° 588.801, de 30-4-1W3—
Dr. Oswaldo Falsetti
São Paulo

r assseil1ue ra)
b.cla

7fermo o.° 588.8C/7, de 30-4-1963
Barbosa, Bernardes• & Cia. Ltda.
São Paulo

ED1F1C13

Colchões - de molas de todos os tipos e
tamanhos
Termo. n.° 588.817, de 30-4-1963
J . S. Sobrinho
Ceará

DELE!

STAM

Classe 41

ind . bras..,

Classe 33
Termo n.° 588.809, de 30-4-1963
Américo Borsetti
São Paulo
•

Classe 40
Colchão . de molas de todos 03 tipos e
tamanhos

Termo o.° 588.823, de 30-44963
Vicente Soares
Piauí
Induenta

41 250 GRAMAS
Vicente Soares
Ruo Now Juni°, ti,,

.Indústria Brasileira

PIAU!

.•

r

Termo n.0 588.802, de 30-44963
Ceará Minérios S.A.
CeadSa
Ceará

Termo n.° 588.810, de 30-4-1963
Som — Indústria e Comércio S.A.
Guanabara

co Sised mo co-.
e

•

iNDLIST.R 1 A BRAS I LEIRA

Classe 4
Minérios

Pelos Caminhos
r do Mundci

pr.

iii
tez
;3/

rula IN

fig. NI 11104M h.. Coomonardm

,N nfri.

-CEMISA

1

Café Açudes

Classe 11
Artigos da classe

Mb,

Eliasnotra

SABOROSO CAFÉ

Piauí.

Classe 33
Titulo

•

.„

,0

.

Classe 41
Classe 41
.Café torrado, moldo e café solúvel
Café torrado, moldo e café sovel
Teernio n.° 583.824, de 30-4-1%3
Termo n.° 588.819, de 30-4-1963
Antonio Bezerra de Melo
Jerônimo Bezerra de Melo
Piauí
Piauí
"...mdmosemen~ri
250 GRAMAS

ASO ORAMAS

'Termo n.° 588.803, de 30-44963
Ceará Minérios S.A.
Gainisa
•
Ceará
ICEM ISA - CEARÁ

Classe. (3
Artigos da classe

A.Nome Comercia 1
Termo "n.° 588.804, de 30-4-1963
MAPAR — Comércio, ' Administração
• Participações Ltda.
Guanabara

'CEAPAgi

CAFÉ INC-TICVB

CAFÉ

Termo n.o 588.812, de 30-4-1963
Madimex •–• Madeira, Importação e
Exportação Ltda.
Guanabara

r

1.,.02,,ti\xo.

1

Convite
—
Foon

fnafkt

•V20ktPo
" la
V0e11\14c12‘

Classe 3$
•TRulo de ,BdiFtem

deQuaide44

P.a

á docuot

PRORROGAÇÃO

Classe 41

'Nulo de Estabelechneati

Petior.
Twousr..• %ZUM..

IStát1( elf+4

.13~.

Nome Comercial

S'nffivir.577.4iy:117) g!) nm

~Me to. do Poio
altercado poi

Antonio Detem de Melo

bom benne de lide

Proço de M•ro". SN.

Termo n.° 588.814, de 30-4-1963
et:Px
Lula Michielon S.A.
Agricultura,
Indústria e Comércio
Classes: 12, 13, 14, 17, 2,, 24, 28, 29!
Rio Grande do Sul
Termo n.' 588.805, de 30-4 - 1963
30. 35, 36, 37, 38, 48 e 49
Comércio, Administração
CAAPAR
Titulo de Estabelecimento
e Participações Ltda.
Guanabara
Termo n.° 588.821. de 30-4-1963
54ZtAa )11-"2"4424(9f'
..
Montenegro Mattos
Cia. Ltda.
jCEAPAR CO/ERC I 0,',
Ceará
Classe 42
..."— .INISTRAÇÃO E PARTICIPAOES
Vinhos de mesa
LTDA,
Termo n.° 588.8:5, de 30-4-1963
Indústrias AlhoentTcias Carlos de Britto
Nome Comercial
S.A. (Fábricas Peixe)
Pernambuco
Termo n.° 588.806, de 30-4-1963
José Barbosa da Silva

EDIF1C13
'-

o

Classe 4I
41
Café torrado, moído e café SolaVei Café torrado,Classe
moído e café solúvel'
Termo n.o 588.820, de 30-4-1963
Termo n.° 588.825, de 30-4-63
Nize Evangelista de Souza
jorgelito Monteiro dos Santos
Minas Gerais
Ceará

Classe 50
Timbre da firma

BLUE

Café torN2:3, moído e café sontvet

Termo n.° 588-.818, de 30-4-1963
Santos 6 Cia. Indústria e Comércio

Instituto Brasileiro .
'de Estudos e Pesquisas
de Gastioenterologia

,e2Cêrtato n.0 , 588.822, de 30-4-1961'
José Colares Moreno
• Ceará

)

EN

Titulo

Clas'se 33
Titulo

Támo n.° 588.816,•de 39-4-1963
Euclides Vicente Marcelino
Ceará

EDIFICld

1 BLUE

Julho de 1963

TA PEÇ A RIA 14 ONTEIRO
Classes: 8, 34 e 40

de "estabelecimento

Teimo n.° 588.826, de 30-4-63
Mitos° Arauto
Cia. Ltda.
Ceará

CASA DAS TINPAS
Classes: 1, 8, 11, 16 e 46
Título de estabelecimento
Termo n.° 588.827, de 30-4-63
Sérgio Moreira Philomeno Gomas
Ceará
O MELHOR NEGÓCIQ 1:41.

••

A TERRA Mirát`a

Classe 11
Sinal de rapewaade

•

Classe 33
Frade de propagando

,
Quinta-feira 18

61 110 OFICIAL (' Seção' III)

;111zmo a.° 588.828. de 30-4-63
Francisco Dutra Ei Irm5os
Piauí

tivbtlsrldát DE 417.0

Termo n.9 588.836, de 30-4-63
Rocuac — Roupas Masculinag ConfecS. A.
Ceará
flourõs

'Pulos 2)=4(
Classes: 34 e 40
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 588.829. de 30-4-63
ZUM:riu:do Fernandes de Melo
Piauí
VS.-6VA , P1R.713.titi

ROMAC

Termo n. o 588.840, de 30-4-1963
Sociedade Industrial -e Comercial de

Termo n.° 588.837, de 30-4-63
Rocnac — Roupas Masculinas Confecções S. A.
Ceará

ROMAC

Classe 41 • Titulo de estabelecimento

IND. BR AS.

".t

P.'

Vegetais Ltda.
Piauí

:d4.)-1-1963
--4..omercio
á ul kál

...TA LES & CIA.

SOCIEDADE INDUSTRIAL E

MASCULINAS CON~

Nome comercial

de 1953 2537

Julhé•

eavEncrAL DE VEGETAI S
,L 1 M I 7' A 2) A
Nome Comercial

PIDÚSTRIA COMACil
'á e.-wo

Voi,

harál.+.41.,)

r ia ui

Termo n.° 588.841. de 30A-1963
Walter Nunes Bezerra
Ceará

os J0-4-1963
os Melo

ESPaLA'

iffelf 11~~411

ri

IIMRIDA AMILILA DE DERAS
oo• .... r G 09. V..11
firdA

ind. bras.

AMA&

•
Classe 36
Classe 46
Para distinguir: Aventais, blusas,
Sabão em pé, em docas e cm barra
ceies, boinas, botas, babadouros, casa
cos. coletes, capas. chales, cachecol*
Termo n.° 533.818, ,de 30-41963 calçados, chapéus, cintas, combinações,
Run:numa 1";arges de Melo
corpinhos,' calças, edições, camisas, caInata •
=betas. camisolas. cuelas, ceroulas, cal..
.
jA
ça* de senhoras e de crianças, colarinhos,
rhã. bferS".i • I e ira
cueiros, casacào, dominós, echarpes.
ESASCIIIRIA ,ESTRêLA L77:14-4.
fraldas, galochas, gravatas, gorros.
Classe 43
•
Classe 42
. Guaraná. laranjada e soda limonada gurias. luvas, ligas, lençoa, legues,
mantas, meias, inailiota, mantas. man.. Aguardente de cana sannles ecomposta
Nome Comercial
Trmo n.° 588.831. de 30-443
driao. malhas, paletós, palas, penhoar,
Termo n.° 588.842, de 30-4-1963
Térmo n ° 535.849. de 30-4-1963
'ovino Batista de Lucena
peugaa, puloveres, ponches, pelerinat,
Walter Nunes Bezerra
Frande Moid!o Cearense S.A.
Ceará
polainas, pijamas. punhos. robe de
Ceará
•
Ceará
chambre. sobretudo*, suspensórios, sou..
IRACEMA
tiens, tailleura. toucas e vestidos
L IA
1N.DdS.TRIA AzTECA
Termo n. • 588.838, de 30-4-63
Rcxnac — Roupas Masculinas ConfecInd. brasileira
ções S. A.
ind. bras.
DE BEDIDAS
Ceará
. Classe 41
Classe 41
%fé torrado, moldo e café solúvel,
arroz e milho beneficiado
Farinha de trigo
Classe 42
Titulo de Estabelecimento
Temo a.° 588.832, de 30-4-63
Termo n.° 588.850, de 30-4-1963
Classe 41
Adriano César de Menésea
Termo n.° 588.843, de 30-4-1963
Ceará
Frande Moinho Cearense S.A.
Raimundo José do Rego
Termo a.* 588.830, de 30-4-63
13enedito Ferreira dos Santos
Ceará

5.

I TIA te

VAI 7 f

j

iÇOLLVIÃO DE NOIVA

IND. BRAS.

Classe .s6
6:nd bras
Artigos de vestuários, roupas feitas,
senil-confeccionadas ou sob medida,
Classe 41
para homens, senhoras e crianças, a
Doces cru geral
saber: Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais, anáguas, aventais
Termo D..° 588.833, de_ 30-4-63
batas. babadores, blusas, -blusões. boiRurantilton de Oliveira e Silva
nas, bonés, boleros, cominaçõe s. casaCeará
cões, capotes. calças, calça-saias. chineCUARARAPES - ORGANI2AçÁ.0
los. cintos, cintas, camisas. camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos cePISTRIPUICORA DE LIVROS'
roulas. cueca'', colarinhos, cueiros, dm,
pénis: dolmans: echarpes. estolas: fardaClasse 32
mentos: gorros. galochas. gravatas,
Titulo de estabe/ecimento
guarda-pó: impermeáveis: laauetas: lenços, legues, !encarta. ligas. libres. IinTermo n.° 588.834. de 30-4-63
geries: mantas, meias: palas. paletós,
Maria da Conceição Silva 0"--eira
pantufas, p iamos. peignoirs, punhos,
Pinui
peitos e peitilhos para camisas. aelerines. polainas. ponchas. pullovers: gui.2 E .4
monos. guepis" regalos. robe de chambre. roupas de brim para o trabalho,
roupas feita pa-a crianças roupões de
banho; saias. s patos sandálias, sol'
.
r
déos. fàtork tangas. slarks. sueteres
Classe 49
stapr-ns(5 ,:os, soutiens sobr .tudos tra
e
os
tipos
Colchões de molas. de todos
les. ternos, toucas tailleurs. turbantes:
• tamanhos
anifo-mes. uniformes Para empregadas;
vestidos: rales
Termo a.' 588.835 de 30-4-63
-Termo n.° q38.839, de 30-4-1963
Maria da Concéirão rAlva Oliveira
pi rmi
•
Socié•dade Te 'ustri`al e • Cgmercial de
V.-getais ,Ltda
7 • .5" â A' "
Ptai4 5
.
t I

ileira

•`

• 1:

' :

r
9asse
Colchões ds, ;molas,. de: tiodes,os tipos e
tamanhos •

nIFRI c:A.:r o JOSE
I'

e 41
.al?eleMénto

Cji4 ftee S. 1

Tifulo'

Ceará

Piauí

cor ESTA QUE EU nviri
1 nclát r ia brasileira
Classe 42
Ara:ardente de cana, simples e
composta
Termo n.• 588.844, de 30-4-1963
Raimundo José do Régo
Piauí
ff. %ata rh

111•VV0vn

liProrrl iloo~

CISNE
íind. bras.
u.:sse 41

Farinha de trigo

Termo n. 9 588.851, de 30-4-1963
Frande Moinho Cearense S.A.
Ceará
•

.GRANDE MOINHO

Açon

CEARENSE S/A
ÉCo Esta fie Eu Vou
Md 54S.11...

gdmooh clogorabolo
Ammoa4o Joo4 do No
Md. Mo /MAM.

NJme Comercial
Termo n.0 588.852, de 30-4-1963
Martins & Cia. Indústria e Comércid
Piaui

MARTINS & CIA.

ms000

Classe 42
Aguardente de cana, simples e

composta
Termo n. o 588.845, de 30-4-1963
Sales ê Companhia Indústria e
Comércio
, Piaui
'

iv-ORDP-CTE
Qai4Vo
W1440 cig$ fObeiecinoPP

PSX,STRIA E COMéReak
Nome Comercial

Termo n.° 588.853, de 30-4-1963Martins & Cia. Indústria e Comériki
Piauí
SERRARIA INDÓSTRIA
•

TACOS NOSSA SEMIORA 1:14;
8 XXII) X

os

Classes: 16 e 26

Titule de

P.05ihelociia'onto
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Tênno n.° 588.854, de 30-4-63
EurIco Guimarães Machado
Ceará

COLORAU ALVORADA
índ. brasi 1 e i ra
Classe 41
Colorau para fins alimentícios
Tèrmo n.° 588.855, de 30-4-63
Eurico Guimarães Machado
Cea rá

VOR ADA
nd. bras Ic ra
Classe 41
Fubá de milho
.-1-Trim..° 588.856, de 30-4-63
J. '3. Melo

r
'CEARÁ.

brasileirat
Classe 24
Redes em geral
47/71/0/77.-

Termo n." 583.857, de 30-4-63
J. G. Melo
Ceará
.9

R A ..5` ,r

ind. brasileirce,
Classe 24
Redes em geral
11n•••-•n•••-

Têrmo n.° 588.858, de 30-443
J. G. Melo
Ceará

^
Leiloo
n.- 7oo.00I, ar au-sr-os
Curtume São José Ltda.
Ceará
,

RASPA AS gRNIZ CARIRI
InclUstrla

brasilpirir

Classe 35
Couros e peles preparados ou não,
artefatos de couros e peles

VAQUETA CARIRI

ind. bras.

ind.. brasileira

Termo n.° 558.859, de 30-4-63
Ourtume Silo José Ltda
Ceará

_RASPA 11N VZRNIZ. 4"
PE.DB_Q:
traclu.strici braet-te(eip
Classe 35
Couros e peles preparados ou não.
artefatos de couros e peles
Termo q.° 588.860, de 30-4-63
Curtume São José Lida
Ceará

'Classe 35
Couros e peles preparados ou não,
artefatos de couros e peles
T.êrmo n.° 588.866, de 30-4-63
Curtume São José Ltda.
Ceará

VAQLTTA Zé PSDA0
ind. brasileira
Clas ,,, ,35
&tiros e peles preparado ou ião,
artefatos de couros e peles
Termo n.• 588.867, de 30-4-63
Curtume São José Ltda.
Ceará
VA QUETA siro jostg

RASPA Sér0 JOSÁs
ind. hrastietra
Classe 35
c ouros e peles prepatados ou não,i
arteNtos, de couros e pete4

ind. bras i ri e
i ria.
' ,C:1 tsse 35
.
, Couros e peies ' preparados Ou na%
; >, . apioNrew : ti, ..........À.. . • —,..i.z...,. $. 1

Tesas)

WB =

Classe 6
Termo n.° 588.862, de. 30-4-63
aquinas e suas partes integrant e s não
Curtume São José Ltda.
incluídas nas classes 7, 10 e 17 .
Ceará
Classe 8
2 parelhos de ar refrigerado e aconais
SCLA Zá PEURO
c iodos. aparelhos fotográfioos, mudec ores automáticos, aparelhos deteriliz adores, alto falantes e amplificadores
d e som, bebedouros de água refrigeraind. br.siJcira
d os. balcões frigoríficos, balanças, barClasse 35
e eadores elétricos, condicionadores de
Couros e peles preparados ou não, c automáticos de voltagem, exaustoartefatos de couros e peles
r es, extintores de incêndio, estufas, foTermo n.9 588.863, de 30-4-63
ç ões à lenha, à gás, elétricos ou a
5 uerozene, gravadores de som e de imaCurtume São José Ltda.
Ceará
-ç ens, isqueiros, irradiadores de 'rio ou
lavadoras de pratos e talheres,
CARNEIRA- CARIR! 1 alor,
vadoras de roupas, máquinas de laar roupas, máquinas de secar e passar
- r oupas, microfones, refrigeradores doind. hra.ileira
A ésticos, comerciais e Industriais resist éncias alétricas, resfriadores, relays
Classe 35
1 reles), reguladores de voltagem., refriCouros e peles preparados ou não, ( eradores a compressão e absorção,
artefatos de couros e peles
s orveteiras elétricas, transformadores de
oltagem, termostatos, torneiras de
Termo n.° 588.864, de 30-4-63
1 ompressão, ventiladores elétricos doCurtume São José Ltda.
mésticos, comerciais e industrias
Ceará
Claàse 11
.C.4,2(VEIR,4 ZÉ'' FEIRO Ferramentas de tõ..1.,a espécie, (exceto
,q uando partes de máquinas), ferrament as e cutelaria em geral, pequenos artigos de qualquer metal uando não de
i nd . brasi 12 i rcx
outras classes
Classe 21
Classe 35
ciados e suas partes integrantes, exceto
Couros e peles preparados o u
máquinas e motores
artefatos de couros e peles
Classe 31
Tenmo n.° 588.865, de 30-4-63
T endas, lonas, correias de transmissão
Curtume São José Ltda
e tócla espécie, cordoalha e barbante.
Ceará
Material de -ve,ação e mangueira

PRESIDENCIAL,

Classe 24
Redes em gera!

Termos os. 588.870 à 583.874, de
30-41903
Westinghou se Air Bsike Coy
mm •
Estados Unidas da Am,:.ica

53:3.377, de "l0--1-IÇO3
5.21.::\and
(..;thirmbara
PROD UTOS

PalrENCASA
Indústria Brasileira
Classe li
Peisea. camarão, lagosta, siri, polvo
marisco sem casco
Termo n." 588.878. de 30-4-1963
Nloritz Rádio Eletrônica Ltda.
Minas Gerais
MORI TZ
RÁDIO ÉLE TRóN

A ÉTDA

Nome Comercial
•MPE7774,

Termo n.° 583.879, de 30-4-1963
Moritz Rádio Eletrônica Ltda.
Minas Gerais

*1;0

4

tto. 0112AS.

Classe
Abaixa luzes d elanipião, abajours,
acumuladores, actinennetros, amoe.rómetros, amortecedores de rádio e frequência, anemómetros, aparelhos de televisão, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acess5rios de vet.
cubos, aparêlros para anánJlos
cos, aparelhos aquecedores e medidores,
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparêlhos registrado,
res e anedidorts de distâncias, apares
lhos para purificar água, aparelhes de
sinais /ampelantes, aparelhos regulado..
tas de gás. aparelhos de galvanoplastia„
aparelho didáticos, aparelhos cinemar
tográficos, aparelhos automáticos para
Termo n.e 588.875, de 30-4-1963
Brasil Safaritures Viagens e Turismo acender e regular gás, aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
Limitada
edifícios, aparélhos para experimentar
Guanabara
d'inamos, aparelhos para destruir insetos, aparêlhos náuticos clentificos, aparêihos de ótica, aparelhos pulverizadoVÍAGENS E TURISMO LTDW. res, aparelros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquímtNome Comercial
cos, aparêlhos para recepção, reprodu.
ção de som e sônicos. aparelhos autoTermo n.° 588,876, de 30-4-1963
Sears, Roebuck S.A. Comércio e máticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparaIndústria
lhos de alta tensão, aparelhos de pres.
Guanabara
seção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores d eferramentas.
aparelhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitáNAUSTR IA BRASILEIRA rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparêlhos gaselClasse 36
ficadores, aparelhos de análises, apares.
Para distiuguir: Aventais, blusas, blu. lhos ozonizadores, aparelhos pasteuris
seres, boinas, botas, babadouros, .casa zadores, aparelhos reguladores e estabicos, coletes, capas, chales, cachecols lizadores da pressão e do ,fluxo de geia'
calçados, ctiapéus, cintas, combinações ses e líquidos, aparelhos para salva.
corpinhos, calças, calções, camisas, ca mento e para sinalização, aparêlros
misetas, camisolas, delas, ceroulas, cal para escafandristas, aparelhos para limças de senhoras e de crianças, colarinhos par vidros, aparêlhos para combater
• cueira1/2. 'casacão, domin6s, echarpes formigas e outras pragas, aparelhos aufraldas, galochas, gravatas, gdrros, ta tom áticos acionados pela introduçãO de
quetas, luvas, ligas, lenços, leques molas, 'aparelhos para picar, cortar ott
mantõs, meias, maillots, mantas, mim recluZir comestíveis, aparêlhos espargis
drião, malhas, paletós, palas, penhoar dores; aparelhos e instrumentos de calpeúgas, pttloveres, ponches, Merinas, culo, aparêlhos para observações 'listai,.
Pcilainiss, pijamas. punhos, robe de cas, aparêlhos tesmostatos, aparéllsaa
chambre, sobretudos, stispensktoi.‘ sou - para natação, aritonómetros, aspirado.
Nem te Incuta. ''táucas e vestido&
rei de '26, acrõtnetros, acendedores et44

"
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tricas,. alto-falantes, amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas. batedeiaa_pliacadores elétricos. araaasadeiras,
alaenas oatedeiras. balanaa comum a
elétrata. lasrómetrua bateria, de acumulado •es. móculos; . httnlas b Linas, Dobinás de isdução, casca) rara fins cura
tsos. ntatea- denaa apairamas elétricas
Sacar aa ádoras bu,g I- abadas, Ma
talas • ''tricas, bule s c saa ' os. caixas de
&sai cana-as iiiacríficar. e lutagráficas. cafpainhas elétrica, chassis de
rádios, chaves elétricas, cinematógratos.
cronógrafoa, cronômetros. combustores
de gás, eidinnetros. crisrais de radia
condensadores, cortadeiras pata fotografias. chaves de alavancas, chaves auto.
ciáticas, capacitores de blogatio, cava
ctores eletrolitaaos, calibradcies, disaos
para telefones, discos gravados, diais,
déspertadores, enceradeiras eratracas,
ganho de assar carne, esça aos óticos,
esticadores - de luvas, espelhos de plás,
ticos para eletricidade, es+erilizadores.
xtintores de incêndio, ferros e.étricos de
soldar, filtros e aparelhos fi trantes, filtros para óleo, filtres falados, fogões,
fogareiros. tusiveis. !móis' :axila, acessórios de veiculos para sinalizasão .e para
Iluminação em geral. filme revelados.
famas siétritas, fervedores, trigorificos,
fotianctros, Lue elétaicos. ladros de Interterancia. tuuógrafos, garcefas técnicas,
geladeiras, globos para lanaaadas, globos
para lanternas, globos terreatres para
ensino. gravadores, -holototaa ascubadores, indicadores de vácuo. ii.atrumentos
de alarme. interruptmea. ;ken:lidas In..
candescentes, lâmpada:. cocrans. leptes,
liquidilicadores. maçaricos para soldar.
caldear e cortar, máquinas de fazer
café. mostradores para radio, moinhos
de café. transformadores. toatadeiras. tripés para fotografias, válvulas para rá.
dias • válvulas de descarga. tálvulas de
redução, vacuõmetros. veias elétricas.
válvulas de vácuo e veutiladores
Têrmo s.' 588.880, de 2-5-53
Santapaula Melhoramentos S A.
São Paulo

JANGADA
Rio do 'fanei.Est. Guanabara
Classes: 33, 41. 42, 43. 44 e "a
• Titulo
nano n.° 588.881, de 2-5-63
A vícola Centro Americana Ltda .
São Paulo

'ENTRO AIERICANA
nd. Brasileira
Classe 50
Impressos
Tértno 'n.° 588.882, de 23-63
Eletro-n saas 1--l ústa'a e COrit"C i " tda.

ELETRO—''ISICA
Tnd. Brasileira
•
Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e condiciodos. aparelhas fotográficos acendedores automáticos. aparelhos deterillzadores. alto falantes e amplificadores
de som. bebedouros de água refrigerados, balcões frigoríficos. balanças, barbeadores elétricos, condicionadorea de
ou automáticos de aoltagema axaustOrasa extintores de incéndia .estufas. fogões , à lenha. Si gás, , elétricos ou á
querozene. gravadores 4 som e de ,11112•••
gens, isqueiros, arradiacioras, çle
calor, lavadoras de pratos e , talhem,
lavadoras de roupas. máquinas de,. ,bivarinasupaa, máquinas' de 'st-carie nassa!
soupga. microfones. ,refrigeradores
raéaticiataa conserqais a,. Ipduatflaka
ã

tências elétricas. resfriadoses, relays
(ralés), reguladores de voltagem, reliageradiares a compressão e » absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem, termostatos, . torneiras de
compressão, ventiladores elétricos domésticos, comerciais e industrias
Termo ia° 588.883, de 2-5-63
Eperê Propaganda Licnitasta
São Paulo

EPERE
Ind. brasileira
Classe 32
_ amaques, anuários,, álbuns impressos, cartazes, catálogos. jornais 'sacio
nata e estrangeiros. publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radlotonicos, peças teatrais e cinematograticas
e revistas impressas
Têrcno n.° 588.884, de 2-5-63
"Adeprint" Adasivos Ltda,
São Paulo

f31;nsiaeira
Classe 28
Fitas adesivas
Têrmo n.° 588.885, de 2-5-63
"Adeprint" Adesivos Ltda.
São Paulo

•

ROLIMESS
Ind. Brasileirà
Classe 28
Fitas adesivas

Termo n.• 588.886, de 2-5-63
Alie Máquinas Olaratrizes 8. A.
São Paulo
.

ÂLJ
Ind. Bresileirt.'

Térino n.° 588.887, de 2-5-63
Metalúsgica Lace Ltda.
Sao Paulo

LACE.
BrasileC
Classe 5
Aço, alpacas, alumínio, bronze, chumbo,
cobre, latão, ferro, estanho, níquel; guza
e zinco
Termo n.° 588.888 de 2-5-63'
Caltrina Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

CALTRIN4
Jiranieirã.

Ina.

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. arga.
la. areia, azulejos. batentss balaustres
blocos de cimento, blocos para pavimentação, • calhas , ciinent..r cal. cré
chapas isolantes, caibres. caixilhos, colupas. , cha pas para cobertnraa. caixas
d'água. caixas de -descarga. para lixo
et:UI:cações premoidadas, estugue emitisão de base asfáltico, estwas es quadrias, forros, frisos. gesso. aladas.
netas. estruturas metálicas rara constrta
ções. lamelas de metal ladalhos lambris, luvas de junsao, tares, laça-a.a.:a
material isolante contra fria e ca ir
manilhas, massas para seve:arra-nua cle
paredes. madeiras para corar-uçaes. ma.
salcos. produtos de base
proa dutcs para totraar arriaria ablizantea
a sargamassam de ciara s, e cal h-da:maca, otdregulho, pra luas! ba uraaaaisos
'mpa-aseatalisante: a tavia: ou sat. nu-trai formas para revest err ados e outras
usos nas construções. per s anas. r !aras
para pavimentação, peça cruarnantais
de cimento Ou gesso para aacis e paredes. papel para forrar_ aii massas
antlaruidos para uso nas ot.nstruções,
parauctes. portas, portões. pisos. Aoleiras para portas. dados wr de concreto telhas, tacos, tubas de arrua:aça°
tanques de cimento. vigas. vigamentos
vitrõs, venczianaa

Julho ae 1963 2535
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dades domésticas. a-cumuladores para .
trigeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente -e aparelhos
I6e comunicação interna, oules elétricos,
baterias. balcões trigorificos. tamanaas,
batedeiras, condensadores comeradores,
campainhas . elétr.cas, chuvearus eiatricos. coqueteleiras» discos gravados,. astutas, enceradeiras, expremedures elétricor, tornos elétriaus, terras e.étricos de
engomar e passar, tios, tonogra gass, fogareiros elétricos terveaorea formas
elétricas. maquinas fotograticaS gcladelras, garratas rermicas. liquisPlicaàores
eittricos. Micro:unes, refletorea relógios, •regadores auto:naticos, resistancals elétricas. radio conmgado ou não com tomigrados. panelas ' e,étrisas. souuetes,
sorveteiras. sereias de aiarme transformadores trietones, terinomei.oa, televisores, tas:vaias, venti'adores -

ri.sse 13
Tbotoacluras para punhos, aguas marinhas lapWaSas. ailinetes para adens
via-nua:ao:a de metal precioso. *gemiFecloco Ou suas -imitações, anéis de
adorno. talanaan.:ans, beráoques, Msnccs brochas, colares, contas de metais
ou pedras raciona ou semi-sedosas e
suas ira:ta:ars usaras como aduras*
ou na can:raça° de baoutelias, correis.
tcs eè uzo inalvicual ara adorno, diamames lapiSados e•meraidas inflai:ias,
tusdallias com santo, p uran-aa; safiras
lavadas. taasazis.. asas:da-los. turmalinae
lapida:les e tusquezas lap:dadas
Tê:ma n.° 583,891, de 2-5-63
Enpreasa il.lariri" Ltda.
São' Paulo
•
B A 1.-{ kt
rnd. , Brasi1eir31
• Casse 33
Iazignia de comércio
Tê:ma n's 528.895, de 2-5-63
Fábr.ca ias
-le.:as c Poltronas Paes
Ess::tórto "Paracrialia'ade" S. A.
S'ao Paulo

Têrmo n.° 588.889, de 2-5-63
Classe 6
Frederico Pereira da Silva
Para aistinguiri Máquinas e parliés dc
PERSONALIDADS
Sr,
a Paulo
máquinasapara todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear. serras mecâniINDUSTRIA BRASILEIRA
FRZSIL.
cas motores elétricos. alternadores, ferInd.
orasileira
ramenta' e placas para tornos, geraCasse 40
Classe 50
dores para correate continua e (altarCadeiras,
poltroaas
e outros móveis para
Impressos
nada plainas. rnáaulnas de furar e cene:c:até:ia
trar tornos mecânicos, prensas mecâni•
Termo n.° 588.690, de 1-5 53
cas. máquinas amaSsadeiras. misturadoTraio n.° '2,23.1',96, de 2-5-63
Vitaminas Nothenann Ltda. •
mas é distribuidoras de concreto e
Inclústria de Cr'ardos São Sebastião
c' s a Pr..,io
barro. máquinas compresSoras. •.ná quiLtda.
NOTMJANN
nas ada p tadas na construção e conserSt.'o Paulo
Ind.
Brasileiri
vaçâo de . estradas mineração, corte de
madeira movimento de terra, carretos
SÃO SEBA.STIrt.
e outros fins Industriais. elevadora • máClasse 41
quinas desempalhadoras. descascadoras, Lanches de mortadela, presunto, queijo,
Ciaaraa 35
ensacadoras. brunidoras. classificadoras. salsicha, churrascos. salame, café cm Para datinguir gené:icriaente couros-4
ventiladoras moinhos, para. cereais.
liquido e vitaminas
seus artefatos, no lachridos em outra
máciumas secadoras trituradoras pulCantas .
Termo ta' 588.891, de 2-5-63
verizadoras !rasas politrizes tranchas,
K. M. Cdmércio e Importação de
tesouras mecânicas. tupias. máquinas de
Têrcao na° 588.897, de 2-5-63
Ferramentas Ltda.abrir chavetas marteletes ventiladores.
Mairipora — Caracrraal e Exportadora
São Paulo
exaustores para forjas bombas centríLt 'a .
fugas. rotativas de deslocamento e a
StS3 Paulo
I, K.111.
castão para todos os fins. atletas. -alIno.. Brasileira,
dearas e turbinas. injetores para calClasse 50
deiras. válvulas e transportadores auImpressos
tomáticos de alta e • balsa pressão.
.
Classe 28
•
arensas hidráulicas martelos mecânicos
Para distinguir genéricrmente artefato
Têrtnos as. 588.892 e 588.893. de
máquinas limadearas. máquinas .pperaem geral de material plástico
2-5-63
ti.izas,. rotativas, ,ou- cortadoras pára usiNovidades
"Aldar"
Ltda.
Térnio n.° 588.899, de 2 -5 -63
nar ferro. » aço , e bronze, Máquinas para
ç 'n Pa,,lo
Everest de Adrsaniatração Ltd*.
indústrias 'd,e'tecidos.: teares. urdideiras..
rsnn Paulo
'encarratórinn espol:adeírsis . torcedeirea
InctLjat.Yeif9
rneadeIras rõlos ,ç roletai . bruniduras
EVEREST
paar cereais, máqulns. paia „fabricas
:Classe Si /
laprle-iniánainels isarafabricaa . ,papel ¡e
-Classe 50 '
Irn rire ssão Moamos ¡e Para ;distinguira Artigoa e/aparelhos ele- \.
máquinas'
ltricost, , a eletrNIços, aparelhos de anil- I
Impressos tas 'geral
recOtigalor
,t• • . :. n 1•f- .?,

gi
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Castelll
São Paulo

Julho de 1963

metal. latão em fõlhas Innalhas, magnéClasse 17
sio, metais estampados, niquel, ouro, Canetas, carbono, carimbos, lápis, lapiampel de estanho platina, poeira de seiras, réguas e ccmpasaos para desenhos
Classe 10
Zinco, prata, soldas, tungstenio, amo
Para distinguir: Algodão, bandagens e
corrugado e zia.:o em tõlhas
esparadrapos
Termo ri.' 588.903, de 2-5-63
Classe 16 •
Duratex S. A. In:hist:ia e Corn;rcio Para distinjuir: Are:a, argila, cal, ciPati'o
mento, azulejos, ladrilhos, janelas, portas, telhas, tijo:os e papel para forrar
PEGATEX..
casa
Brasil ei
Classe 1
Classe
Para distinguir: álcool comum esmaltes,
Ferragens em geral: Arpões, ancinho
tintas e vernizes
arrebites. argolas, arruelas. abridores de
Classe 46
;amas armações de metal arames lisos e Para distinguir: Amido, anil, água de
tarpados, arpões de carreuar, arames lavadeira, cêra, fósforos, sabão e velas

ind.

IND. EM AS /LEIR

:Massa 14
Eselhos e vidros planos
1111••nn•n••—

Termo a.* 538.900, de 2-5-63
Bazar "Gi'rna" Ltda.
São Paulo

G I L ã
and. Brasileira

metálicos. bo:a de aço, almotolias, caTemo n.° 588.911, de 2-5-63
deados correntes chaves, cremones caixas de metal para portões, colunas, ca- Marcenaria e Refrigeração Otmar Ltda.
São Paulo
nos de metal, cabeçotes, carreetoilhas,
saibos de metal. chuveiros comuns, criOT LIAR
bra.sileirã
vos, cruzetas, curvas, catracas, chaminés, de metal campainhas caixas ctagua
Classe 8
para aparelhos sanitarios, estacas, perabricação de balcões-frigoríficos
quenas fechaduras, chapas, centro de
mesa, distintivos dobradiças, esteras, esTèrmo n.° 588.912, de 2 -5 -63
auichos, extensões, terragens para apaEletrônica Hertz Ltda.
relhos de bidês tacas. canos, fivelas, feSão Paulo
chos para malas e Pastas. ‘actios de se-

Classe 12
/alfinetes, agulhas para máquinas de
costura, agulhas para tricot, agulhas
para crochet, agulhas para bordar, botões, colchetes, dedais, fechos corrediços, fivelas, grifas para enfeites de oirança para portas e lamelas. [arrolhas.
ELETROTnTICA..
itestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas ferrolhos, ferragens para aparelhos de
bidês. frisos, ganchos, guarnições de
e presilhas
Ind.nirrt73ileíres
metal para banheiros e bides. guarniTermo 11.° 588.901, de 2-5-63
ções de metal, ganchos para quadros.
Ouratex S. A. Indústria e Comércio grampos para emendas de correias,
Classes: 8 e 33
São Paulo
guarnições de metal para maquinas, groTítulo
ZSPATU laft,Ina
zas, grampos para andaimes, curvas de
Ina. israsileiÊã
Termo a.° 588.913, de 2-5-63
refôrço, grelhas, ladrões letras e núEletrônica Hertz Ltda
meros de metal, luvas para bombas daClasse 16
São Paulo
gua mossas, marretas, malhos, matriPara distinguir: Materiais para COD3- zes, martelos, molas para portas, telas
truções e decorações: Argamassas. argl- metálicas, tubos de [natal, maçanetas.
ELETRONICA
ta, areia. azulejos, batentes. balaustres. machadinhas, molas'cie vae e vem, moIIERTZ LTDA..
Slocos de cimento, blocos para pavl- las para cadeiras giratonas. matnzes,
- mentação, calhas cimento, cal, cré.
Termo n.° 588.914, de 2-5-63
chapas Isolantes, caibros, caixilhos, co- porta-toalhas, presilhas para malas e
Eletrônica Hertz Ltda.
lunas, chapas para cobertu ras, caixas pasts, pregos, pratusos, porcas, 011.achaves,
rotetores
para
calçados,
placas,
Paulo
d'água. caixas de descarga, para lixo,
postes
de
metal,
pilares
pequenos,
ponedificações precno!cladas, estuque, amai..
HEETZ
são de base asfáltico, estacas. esqua- teiras, roldanas, ralos para pias, raspa[na. idrasilei.rA
drias, forros, frisos, gesso, grades, ja- deiras, sacarrolhas, sifões. suportes, rosetas,
tenazes,
telas
de
arame,
tesourat,
nelas, estruturas metálicas [sara constas_
Oes, latnelas de metal, ladrilhos. lam- trilhos para portas de correr, torneiras.
Claase 8
beis, luvas de junção, lages lageotas trincos, tanques de Metal. trilhos para
Condensadores '
material isolante contra frio e calor elevadores, tubos, tubos conduite, tubos
anilhas. massas pare revestimentos de encanamentos tranquetas. tubos de aço
Tenra° n.° 588,915, de 2 -5 -63
paredes. madeiras para construções, mo- soldados sem costura. uniões, tubos de Dilesa Participações e Representações
saicos, produtos de base astaltico, pro.. Freio (parte intedarnte do veiculo),
Ltda,
metal e mos
meabilizantes
dutos para rotniar
São Paulo
sargamassas"
de
cimenr.)
e
cal
hidráu2
,r
Termo n.° 588.904, de 2-5-63
pedrega l ho, pr 'dates betuminosos
t dI k sh a,
ltmpe r nieabilizantes liuuidos oa sob "u- "Josilva" Comissária e Exportadora
Ltda.
•
ras formas para revestinentos e .uPrcs
São Paulo
usos nas construções. perVanas, placas
para pavimentação. peças :;rnarnentais
Classe 50
Impressos a Saber: cartas, Ca it0e3 e
4e cimento ou gesso para tetos e pare_
3
. O
'es. papel para forrar casas. massas
envelopes
anti-ruidos para uso nas construções
Termo n.° 588.916, de 2-5-63
parquetes portas. portões, pisos, sói
Classe 41
Trica Hermann Ltda.
!eiras para portas, tijolos. tubos de coaAbacaxi,
abacate,
amora,
abóbora,
baSão Paulo
'ceto. telhas tacos, tubos de ventilação.
'tanques de cimento, vigas. vigatnentas nana, cereja. caju, go:aba, jaboticabá,
laranja, limão, manga, melancia, melão,
..ZWIIM.•
vitriSs. venezianas
marna° 'maçã, pecego, pesa, tangerina;
uva
Tênno a.° 588.902, ,de 2 -5 - 63
Metalúrgica etrametal Ltda.
Termos ris, 588.905 a 588.910, de
ç a a Paalo
2 - 5 - 63
ULTRAMETAL.
IND. BRASILEIRA
Sodesil S. A. Indústria de Adesivos
Ind. Brasileirà São Paulo
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado a.,o
brasileirã
loca, \aço para tipos, aço para molas,
Classe 8
sço instrumental e rápido, especialmenClasse 38
. Ampliadores, okjetivas, lentes, lentes
ta trabalhados bronze bronze de man.
.kas bruto ou parcialmente orenarados, ?artefatos de papel a saber: caixas, fitas graduadas, binóculos, lunetas, telescó&tilos mie r nsci , plos, filmAdote3 e
emento metálico, cobalto em bruto ou de papel colante c- saquefas de papel pias.
parcialmente trabalhado, couraças, estauha em bruto ou parcialmente trabaPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
Otdo, ferro, ferro maleável, !Ar guas de

R

rg

hr

HERMANN

projetores tieematográficos, projetores
para dia-positivos, cliaf i lmes, máqusnas
e câmaras lotog-..aricz,s, refleto-es luminosos, lanternas, itltros óticos, visores, fotómetros, cé'..., :as foto elétricas,
co-tadeiras, inarg:nadores, enquadradores, aparelhos pare revelação de filmes,
chapas para fotogr-iia e cinematografia, disparadores, diálragmas, obturadores, telas para projeção, copiadeiras e
prensas fotográficas, filmadores cinematográficos, lupas, tripés e Iihnes
rcve:ados
Termo n.9 588.917, de 2-5-63
"Liarei - — Artefatos de Cimento Ltda.
São Paulo

Classe 16
Para distinguir: Materiais para asar.
truções e decorações: Argamassas, argt..
la areia, azulejos, batentes. bataustres.
blocos de cimento, blocos para payi.
matação, calhas cimento. cal, cré,
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, cha pas para coberturas. caixas
d'água, caixas de descarga para lixo,
edificações prernoldadas, estuque. emula
sãc de base astáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades. Janelas, estruturas metálicas para construa
ções. lamelas de metal, lacln:hos,
bris, luvas de junção. Inc., lagectas,
material isolante contra frio e ca!or,
manilhas, massas para revest matos da
paredes. madeiras para eons,,Uçõe3
saicos, produtos de base a s láltico proa.
dutos para totrnar anpermenbillzautes
a sargamassas de cimenta e cal hicliáitha, pedregulho, pnalatoN Settanilicsoa
I ram rmeahilizantcs ' i a as dos ou sob outras formas para revestMem.as e oturis
usos nas construções, pe:al anaa, placaa
para pavimentação, peças orna/lents/1s
de cimento ou gesso para selos e pare.,
des, papel para forrar casas massas
anti - ruidos para uso nas construções,
parquetes. portas, portões, pisos, so-

letras para portas. tijolos, ...ulsos de coa...
ereto telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas. vigamentoa,
vitrõs. venezianas
Têrtnos as. 588.918 e 588.919, de
Carla.; \

2-5-63
Lotito" Filha

CENT-80—AURO ,
Ind. Brasileirt-!
Classe 11
Caçambas de chapa e ferro .sem rodas
Termo n.9 588.920, de 2-5-63
Marke Propaganda e Negaras Ltda.
São Paulo

MARKE
IND. BRAS ILE IRA
Classe 38
Papéis e seus artefatos a saber:
blocos, cadernos, livros em branco, ertvepes, caixas, papel vegetal, cartolina,
papel de seda e papel encerado

