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SEÇÃO III
“~SEM11,712.1NOM".-C,1

ANO XXI — N." 71

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 8 de abril de 1963
Portaria n.o 31. de 20-2-4963
O Ministro de Estado da Indústria e do Comércio tendo em vista
o disposto no artigo 4.° do Decreto-lei n.o 8.933, de 26 de janeiro
de 1946, resolve autorizar Nancy
Brugger Homem de Almeida para
desempenhar a função de Agente
de Propriedade Industrial.
Antônio Balbino.

Expediente do Diretor Geral
Dia 8 de abril de 1963
Diversos:
Ikunosuke 1V1iyata (junto a patente n.° 879). — Nada há que deferir quanto a restauração da patente de modêlo industrial n. o 879,
CM face das dispo:ições legais e
do parecer do Diretor da D. Jurídica.
Indústria Metalúrgica Gazola
Ltda. (no pedido de restauração
na patente desenho ind. 897) . —
Nada há que deferir quanto a
Prorrogação da pressente patente
em face dos dispositivos legais. A
patente está extinta.Anna de Toledo Rosa (no pedido
de reetauração na patente mod.
Ind. 1.432). — Nada há que deferir. A patente de modêlo de utilidade em causa está extinta em
face das disposições legais, uma
vez que a sua prorrogação não foi
requerida em tempo.
Indústria Metalúrgica Gazola
Ltda. (junto a patente mod. ind.
1.487). — Nada há que deferir
quanto a prorrogação da presente
patente 'de modelo de utilidade em
face dos divpositivos legais. A patente está extinta.
Expoi tadora de Produtos Agrícolas Agrex Ltda. (junto a patente mod. ut. 2.576) . — Nada há
que deferir quanto a prorrogação
da presente patente de moei, de
utilidade em tece doe dispositivos
legal. A patente está extinta.
'Fiorentino Borges (junto a patente mod, ut. 2.605). — Nab
há que deferir quanto a p rorroga-

CAPITAL FEDERAL
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REVISTA DA PROPRIEDAdE
INDUSTRIAL

Reconsideração de Despacho:
Renovadora de tambores Tanoeiro Ltda. (no pedido de caducidade na marca n.° 233.565). —
Reconsidero o despacho supra na
forma da lei, para efeito de ser
anexada a petição n.° 47.972-63.
ainda não anexada a este processo
pelo atrazo devido ao acumulo
dos serviços. Volte ao S. de Exp.
Informações para efetuar aquela
juntada e em seguida encaminhese o processo a Div. Jurídica para
nervo exame.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PRIVILÉGIOS

ção da patente de mod. de utili- do prazo de sessenta dias, na fordade e cm face dos dispositivos le- aia do parágrafo único do artigo
gais. A patente está extinta. 134 do Código da Propriedade 1,nTeleunião S.A. (junto a paten- dustrial,
Marcas Deferidas Republicate mod. ut. -3.065). — Nada há
que deferir quanto a prorrogação das:
da patente de mod. de utilidade
N.° 207.572 _ Cocaco —
em face dos dispositivos. A paten- Unho
Caro & Co.. classe 11.
te está extinta.
421.137 — Original — José
o
N.
Soe. Paulista de Artefatos Me- Alberto Rodrigues Comércio Retalúrgicos Lida (junto a patente presentações Ltda., classe 6.
mod. ut. n.o 3.075). — Nada há
Dio 9 de abril de 1963
Caducidade de Marca Repuque deferir quanto a prorrogação
Notificação:
da presente patente de mod. de blicada:
-e
utilidade em face dos dispositivos
Carraro 13rosina S.A. ChampaUma vez decorrido o prazo de
legais. A patente está extinta.
nha e Vinhos (no pedido de cadu- recurso previsto pelo artigo 14 da
Favorino Paz (Pinto a patente cidade na marca Albany número Lei n.o 4.048, de 29-12-81 e mais
med. de ut. 3.127)e — Nada há 180.285). — Coneiderando: I.° o dez dias. para eventuais juntadas
que deferir quanto a prorrogação legitimo interõsse da impetrante de recurso^, e do mesmo não Se
da presente patente de mod. de da declaração da caducidade- Ver- tendo valido nenhum interessado,
utilidade em face dos dispositivos mo de depósito n. o 460.931, 2. 0 o ficam notificados os requerentes
documento de fls. 10, 3.° o com- abaixo mencionadas a comparecer
legais. A patente está extinta.
pleto silêncio em que se manteve a 'este Departamento a fim, de
Mauser leommanditgeselschaft a titulár do registro quando noti- efetuarem
o pagamento da taxa
(junto a patente mod. ut. 3.167) . ficada a dizer o que Mese do seu final concernentes
a expedição
— Nada há que deferir quanto a interesse. 4) os pareceres da S. dos
respectivos certificados dentro
prorrogação da presente patente Legal resolve esta Divisão Jurídido prazo de sessenta dias, na formodelo ind. em face dos disposi- ca declarar caduco o reg. núme- ma
do parágrafo único do artigo
tivos legais. A patente está ex- ro 180.285.
134 do Código da Propriedade Intinta.
dustrial.
Desistência de Processo:
Laboratórios Químicos Farma' Privilégio de Invenção DeferiCia. Federal de Fundição (de- dos:
cêuticos E. Granelli (junto a paclara
a
desistência
do
termo
nútente mod. ut. 3.208). — Nada
Termos:
há que deferir quanto a prorroga- mero 419.444. marca Cowan
ção da presente patente de mod. Screen Ilymac) . Anote-se a de- N. o
100.381 — Aperfeiçoamentos
utilidade ena face dos dispositivos sistência e arquive-se o processo. em poltronas
— 'Requerente:
legais. A patente está extinta.
1.ersdico IVIarrarna e Faluglani LeoDiversos:
Manoel Lorenço Lopes (junto a Hieae Hiral (junto ao titulo ter- nello. •
patente mod. ut. 3.328) . — Nada mo 481.934) . Preliminarmente N.°
108.023 — Processo de prehá que deferir. Sendo o atrazo de desearquivo o processo nos .termos
de derivados não saturamais de três anuidades, não é pos- da lei e de acôrdo com o parecer paração
dos da Delta 1 Desldro Adrenaetesível processar a restauração da da D. Jurídica.
rona — Re q uerente: Les Labora•
patente, unia vez que a lei fixa liExpresso
Continental
Ltda.
(re- t1/2S F*ançais e Chimiotherapie.
mite de três anuidade.
corrente do termo 334.329). — N.o 108.092 — Erradicação de
Notificação:
Nada há que deferir..0 recurso foi ferrugem em p lantas — RegueUma vez decorrido o prazo de apresentado sem a . procuração e rente: Rehra & Haas Company.
recurso previsto pelo artigo 14 da ainda sem a indicação da inseriN. o 1011.474 — Proceso para a
Lei n.o 4.048, de 29-12-61 e mais çeo da mesma. O texto do artigo fabrecação
de novos imi dazois —
dez dias, para eventuais juntadas 196 letra ti, do Código é bastante Requerente: Ciba Societé
Areonyclaro
e
positivo.
É evidente que os
de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum Interessado, rrecursos não podem ficar parai], me — Ciba AkIengesellschaf.
ficam notificados os requerentes sados a espera 'que Os recorrentes N. d 108.814 — Rodenticidas —
Farbenfabrieken Baebaixo mencionados a comparecer apresentem as procuraçeee ou in- Requerente:
yer .Aktiengsellschaft.
a este Departamento a fim, de diquem . o número da inscrição.
efetuarem o pa g amento da taxa Em tais casos o arquivamento d- #.09.148 — Processo para
final concernentes a expedição netieDo do recurso se impõe, er- , preparar novos compostos de p1doa respectivos certificados dentro do . pois de ladieseutível -legalidade peridina substituídos a seus sele

1222 11Na-feita 16
- As Ripartições. Públicas
deverão remeter o expediente
destinado, à publicaçãa nos
jornais, diúriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
"- As reclamações pertinentes à matéria retribaida, nos
casos de erros ou omissões. deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, n p máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de 'direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que Serão sempre
unuais, as assinaturas podcrse-ão tomar, em qualquer •époco, por seis meses ou UM ano,
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Paru facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali-.
dad de suas assinaturas, na

.
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_MÁRIO OFICIAL

- Abril de 1963

- As atepartiçães Píit)licaS
cingir-se-ão às assinaturas
anuais remseadas até 28 de
, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL • fevereiro
de cada ano e „did
~toa -MIE RAI.
iniciadas, .em qualquer época,
ALBERTO DE BR/TO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reescoem
caa erasaçÃo
cam pa De acta-oiço o& postacaçõets
MURILO FERREIRA ALVES
_ FLORI ANO GUIMARÃES mela: de . valores acompanhados depelarecimentos quanto
sara aplicação. -solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
asem as interessados prefeaaçÂo
rencialmente cheque ou vale
ge,..11,•do pubbikrida da do wepop etionlee
4lepar(mon•Mea
*a.men ako .Proprbadado Nreoluortrial dO/41,1,1**(krse,
postal, emitidos a favor do
do Inalivat~ Car/VMSMCIO
Tesoureiro do Departamento
Ima/arfo nas *Acimado Departamento Ia Imprense Nacional,
de imprensa Nacional.
- Os suplementos as "AiASSINATURÀS
pães doe árgãcis oficiais zá se.

•EXPEDIENTE

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

h
Capital e Interior:
Capital e interior: --Cr$
G00,00Semestre
. . Cr$
,
Semestre . .
i50,00

Ano

Cr$

1.2000 ' Ano

Cr$ 40.00

Exterior:
Ana

Cr$

Exterior:
1-300,00 Ar.io-

parte supericr do enderêço vão
impressos e número do talão
de registro, o mês c o CMO CM
que findará.
A fim -de evitar solstçâo'de

aão tóxicos - Requerente: Sa- similares - Reauereate: Angelo Grassi
Filho.
muel M. Mccivain.
N. o 108.422 - necanismo de
N" 117.248 - Nova disposição
. engrenagens de redução de dois construtiva em desviadot pa-a cliuniestágios - Requerente: Caterpil- ros - Requerente MetWúrglca Atlânlar Tractor Co.
tico Ltda.
• N." 115.170 - trtensilios do-" N.° 117.250 --a Nova disposição
rnesticos - Requerente: Whirlpool construtiva de ealendkio permanente.
Corporation.
Requerente: Indústria e Cornarei°
N . o 11E . 172 - Aperfeiçoamento Century Artigoa de Escritório Ltda.
em disporitivo indutivo - RequePriv ilégios de Invenção deferidos
rente: General Electric Company.
Republicados por terem saldo com
•N.°
115.279
Refrigerador
de
•
Absorção - Requerente: Whirpool. incorreções:
'Corporation.
- N.° 90.357 - Aperfe , çoamentos em
N. o 115.913 - Aperfeiçoamento piteiras filtrantes - Requerente: Proem processo de construção de ca- dutos para Fumantes Filtrera Ltda.
sas pré-fabricadas - ilequerente
N.° 105.776---. Aperfeiçoamentos em
Oscar de Paula Bernardes.
, N.° 117.030 - Balança Hidráu- caixas de deacarga pare a lavagem
lica para testes - Requerente: das vasos dos gabinetes sanitários Requerente: Cano Zorzl.
Efraim Rojas Boccalandro. •
N.° 107.162 Aperfeiçoamentos em
N. o 117.231 - Aperfeiçormentos fechaduras para armário. - Reqaeren, num sistema de contrle de tem- te: Ferragens Precisa Ltda.
Requerente: Thermo
'\\ peratura
N.° 108:014 - Aparelho para aion g .Corporatim).
•
•
N.° 117.275- Receptor de Te- par cereais - Requerente : General
levirão em cores - Requerente: Foods Corporation.
N.° 111.044 - Processo de fabricaPhilco Corporation.
ção
de -rucifixo - Requerente: MeN.° 140.659 - AperLdiçoamentos
-em persianas - Requerente: • In- talúrgica Solar Lta.
N° 114.627 . --- • Purificação de ãcidústria e Comércio Ajax Ltda.
Modêlá de Utilidade Deferi- dos ftálicO's - Requerente: The the-dos:
tustrand Córpordtion.
N,°;) 115.223 •- Antenticadora de
l'érmos:
'chequesx:e documentos em geral - Re. 11. • 110.228 - Nóvo mecanismo ouereii, Vicente . de . Paula Martorano.
de acionamento de interruptores • :NP 2115 .45'2 -' ApeÀleiçoamentoS em
- Requerente: Apesa EquipamenMlatiams a ;nelas ou rolos
tos Elétricos Ltda.
•
quereremi, rionald Mayer King.
N.° 114.953 - Novas disposições
N.° . 117..458 Processo- ' para • late
;construtivas em elementos de • aci- -VesluárieSs:
.Peirticularme a te os destina.
onamento de • aparelhos-elétricos- ',43Wa -cobrireiti
.o • tronco, de unia p.k.:aa
Requerente: ',João Jorge. 1,,
única de pano sem sq lação.
contij
N. 117.J&- Dispositivo de etif-:
Requcreate: • : pasquallna
ção conjugado em, cbzwer de- fenda e Sarluca.

•

Cr$ t000,00

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os tusinanles providenciar a respectiva
renovação com ,antecedência
• mínima, de trinta (30). dias.

fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da Miei-,
natura.
- .0 funcionário público federal, pára fazer jus ao desconto -indicado, deverá provar
esta condição na ato da assinalara.
. O custo de cada exemplar
trtritsado dos órgãos oficiai,"
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$, 0,50, se do mesmo
ano, e de `...:rr,") 1,00, por ano
decorrido.

N.° 112.278 - Palco Co-poration
Cumpra a Jaig&ncia.
Republicado por • :cr saído com
N.° 112.3n8 - Ford Motor Comincorreções:
pany - Cumpra a exigfncia.
N,° 139.659 - Estojo odontológico
N9 112.356 - Siernen:; l Halske
com disposit:vo• expia/sor da pasta den- Aktiengcsellschaft - Cumpra a exitifricin - Reau:n . enle: David Berna- Onc13. •
tirem.
-N.° 112.350
AIV1P
Incorporai-et]
Cutrp-a a exigência.
Modêlo Industrie!, deferido
N.° 112.361 -- Editiata. Gliara1-1.1 LiRepublicado por ter 'saldo com mitada - Cumpra a exigascia.
inzorrcOkes:
N.° 112.366 - Robertshaw Futica
• N.° -42.859 - Navo modelo de so- Controls Company - Cumpra a exilado para calçados - Requerente: gência.
Irmãos Flausine.
N.° 112.375 - Zappzdoli Serona Sociedade
Anônima Indústria e Comçrcio
Extqâncies
-• Cumpra a exigência.
N.° 86.862
Femnc Mieliétly - Ns. 112.388 - 112.416 - 112.417
Cumpra a ex:géncia.
N.° 92.050 - Henrique Langenbach - Pertrix Union G.M.B.H. - Cumpra a exiOncia.
- Cumpra a axig&ncia.
N.° 92.073 -- Dorval Soares Pinhcl- N° 115. 1 8 -- Cfba Societe Mo.
nyme Ciba Almengesellschaft Cumto - Cumpra o exigência.
pra a exilencia.
N.° 93.415 - Union Carbide and
Carbon -Corporw;on - Cumpra a cri- EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
gência.
• DIVISÃO DE MARCAS
illlodêle de lizilidade, deferido,

N.° 108.497 -- Silvio Geraldo da

Silva - Cumpra a exigência.
N.° IC8.852 - Lovens Kemiske Fabrik Ved A. Kongsted - Cumpra a
exigência.
N. 0 109.225 - Ercil S.A. Comercio e Indústria - Cumpra a ex:géncia.
N. 0 110:555 - Siernens i flalske
.Aktiengesellsehaft - Cumpra e meigêncla.
N° 110.553 - Siemens
'fiulake
AkfiengeSellSchaft •Cumpra a exigência.

Dia 8 de abril de 1963
NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembto de
1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a éste Departamento a fim, de afama-

rem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
N.° 111.660 - Farbenfabriken Baver certificados dentro do prazo de sessen,Aktiengesllschatt
CumprnAzi .Caigên- ta dias - na forma do parágrafo (1111.co do-artigo 134 cio Código da Propriedak.n
dustrial.
N.0,112.215.-,TelefuniteniG1A.B.II,
-Marca s Deferidas
Cumtra •a"e$igênci.a.
Generial F.2e'firkic
.
•rriks roi The
Com p anyCumpra a e7tigên'ea •
World - Colniablán Steel Tank

fôr-ca.-feira 16
sa• Classe 11 - Com exclusão de
Cestas para papeis - Classe 17.
N° 315.206 - Glemo - Produtos
Cosmeticos Silhueta Limitada - Classe 48.
• N° 336.223 - H. S. - Auto Peças
Henrique Sebe* Indústria e Comércio Sociedade Anônima - Classe 8.
N° 356.028 - Linodoxina - Chas
Pfizer 8 Co Inc - Classe 3. N9 381.319 - Plaster Wo 6. c1 - Retinam Indústria e Comércio Limitada
Classe 8.
N9 390.478 - Jotaka - Cerâmica
Jotaka Limitada - Classe 15 - Com
exclusão de filtros - Classe 8 e objetas de cerâmica.
N" 391.559 -- Albion Metalúrgica Albion Sociedade Anônima Classe 8.
N° 391.560 - Albion - Metalúrgica Albion Sociedade Anônima Classe 5.
a
N° 391.794 - C. D. Caruso Dourado - Fábrica de Cigarro Caruso
Sociedade Anónima - Classe 44.
N° 393.206 - Tip Toni - The G.1tette Co - Classe 48.
N u . 393.688 - Novopan
Alfred
Fahrni - Classe 28.
N. 394.251 - Denver - Denver
do Brasil Indústria e Comércio Limitada - Classe 2.
Na 394.867 - Café Bom Fim Sebastião Caldeira Brandt - Classe
41
N° 395.106 - Marèel - Marcel
Jóias Sociedade Anônima - Classe 4.
N° 395.495 - Bandeirante - Tubos
de Aluminio Bandeirante Limitada Classe II..
N 9 399.530 - Sitinnerring - 'Karl
Freudenberg Kommanditgesellachaft Auf
Aktien
Ciasse 31.
T1tti7o de Estabelecimento Deferido
N 9 391.123 - Brasileira de Armações de Aço - Companhia Teperman
Ciasses 11 e 40 -de Estofamentos
Artigo 117 número 1. •
N. 391.125 - Brasileira de Arcuações de Aço - Companhia Teperntan
cie Estofamentos - Classes 11 e 40 Artigo 117 número 1.
N° 391.126 - Brasileira de Armações de Aço - Companhia Teperman
de Estofamentos - Classes 11 e 40 Artigo 117 número 1.
N° 394.767 - Gráfica !taci - Gráfica Itaci Limitada - Classes 38, 25.
32, 33 e 50 - Artigo 117 número I.
Nu 395.369 - Tele Record Tateaigáo Elia Vodovoz - Classe 33 Artigo 117 número 1.
Marcas Deferidas

N° 381.318 - Plaster Wood Resilain Indústria e Comércio Litnitada
- Classe 1.
N° 387.052 - Beira Alta - Mercearias Beira Alta Limitada - Classe 41.
N" 387.902 -o Paraiba j, D. N.
- José Del Nero - Classe 42.
N. 390.821 - Cebede - Cebede
Indústria e Comércio de Confecção Li,
maada -- Classe 36.
N 390.915 - Liberal Ouro - João
Vernandes Novo - Classe 42.
N° 391.052 - Futebol de Salão em
•TV - Helcio Pinto Rodrigues - Classe 32.
N° 391.350 - 1-1. Aga
Serraço
Comércio e Indústria Limitada 11.

N. 393.251 - Repal - Representações Repal Limitada - Classe 38.
N' 393.275 - labiguara
Indúsala e Comércio A-tepapel Jabaguara
Umitada
Classe 28.

JIÁRIO OFJCIAL
N° 393.290 - Lavuse - Argos Industrial Sociedade Anônima - Classe
23.
N° 393.293 - Laveuse - Argos
Industrial Sociedade Anônima - Classe 23.
Nu 394.476 - Metas - Natalièio
Bezerra da Silva - Classe 32.
N° 394.493 - Vitatone - Dr. Guilherme Gemb.alla - Classe 3.
N 9 395.426 - Vitoria 58 - Luiz
Maciel 6 Companhia - Classe 42.
N° 395.472 - Clark - Bar e Restaurante Clark Limitada - Classe 41.
N° 395.488 - Norica
Adele Heisig Schmirger - Classe 36.
N9 395.527 - Himbeer - Weinmann 5 Companhia Limitada - Classe 43.
N' 397.943 - El. S. - Org H.
S. de .Representações e Administração
Limitada - Classe 38.\
Exigência
N 9 395.309 - Fausto Francisco Ro-

drigues - Satisfaça exigência.
Diversos

350.301 - 350.302 -_ Lassa
8 Companhia - •Aguarde-se.
N° 385.340 - Companda Editora
Playprint
Aguarde-se.
N° 391.010 - São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima - Aguarde-se.
N° 393.644 - Proaçó Produtos de
Aço Sociedade Anônima - Aguarde-se.
- N° 393.645 - Proaço Produtos de
Aço Sociedade Anõnima
AguardeNa.

Se.

(Seção 111)

N° 391.011 - Mono -- São Paulo'
Alpargatas Sociedade Anônima - Classe 36 - Com exclusão de meias.
N° 391.012 . - Monobloco - São
Paulo Alpargatas Sociedade Anôuitna
- Classe 36.
N9 391.149 - Belavision -- Cassio
Muniz Sociedade Anônima Importação
e Comércio - Classe 8.
N9 392.563 - Nova Inglaterra Nova Inglaterra Sociedade Anónima
Comércio e Representações - Classe
11.

N9 395.202 - Kj Suco - Companhia Harkson Indústria e Comércio
Kibon - Classe 43.
N. 395.203 - KJ . Suco - Companhia Harkson Indústria e Comércio
Kibon _ Classe 43.
N° 395.204 - Ki Suco - Companhia Harkson Indústria e Comércio
Kibon - Classe 43.
N° 395,205 - Ki Suco - Companhia Harkson Indústria e Comérrao
Kibon - Classe 43.
N° 395.262 - Aspardin Societe
Anonyrne des Laboratoirei Du Docteur
Debat - Classe 3.
N9 395.337
Scopespark - Felgenson Sociedade Anônima Indústria
e Comércio - Classe 8.
N9 395.339 - Scopovoice Felgenson Sociedade Anónima Indústria e
Comércio - Classe 8.
N° 395.931 - Vara Cruz - Luiz
Francisco iS Irmão - Classe 6.
N9 395.969 - Calitapeva - Sociedade Caieiras de Itapeva Limitada Classe 1.
N9 396.019 - Rematei - Produtos
Rematei Limitada - Classe 41.
Na 396.030 - Rermento Rápido Rematei - Produtos Rematei Limitada Classe 41.
N° 439.251 - Aguella - Otto
Baumgart Indústria e Comércio Sociedade Anônima - Classe 16,
N° 439.252 - Aquelia - Otto
Baumgart Indústria e Comércio Sociedade Anônima - Classe 1.

Nu 393.684 - Companhia Cervejaria
Luzitania - Prossiga-se sem exclusividade ao uso da cor avermelharia na
cruz em face dos esclarecimentos supra,
N9 395.699 - Ace Fastener Corp
- Aguarde-se.
N° 398.267 - Chiksan Co - Prossiga-se como proposto peia SEFa.1.
N° 398.268 - Chilcsan Co - Prossiga-se como proposto pela SEFM.
Chiksan Co - ProsN° 393.269
Insignia Deferida
siga-se Zoamo proposto pela SEFM.
N9
394.770
- C. B. P. Cordão
N9 398.270 - Chilasan Co - Prosda
Bola
Preta
Cordão da Bola
siga-se tomo proposto pela SEFM.
Preta - Classe 33 ----. Artigo 114.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Marcas Indeferidas
INTERFERÊNCIA
N° 394.774 - Pampa-a- Frigoríficos Pampa Limitada - Classe 41.
Dia 8 de abril de 1963,
N9 395.176 - Pema - Pereira MaNOTIFICAÇÃO
galhães 8 -Companhia - Classe 2L
N9 395.188 - Modèlo - Auto EleUma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei tro Modèlo Limitada - Classe 8.
N9 395.438 - Brasileira - Micro
número 4.048 de 29 de dezembro de
Brasileira Limitada-- Clas1961 e mais dez dias - para even- Firmagem
tuais juntadas de recursos, e do mes- se 8.
mo não se tendo valido nenhum inteN° 395.843 - Campeã - Comeraial
ressado, ficam notificados os requeren- Distribuidora Cruzeiro Limitada tes abaixo mencionados a comparecer Classe 41.
a êste Departamento a fim, de efe- Titulo de Estabelecimento Indeferido,
tuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
N° 394.773 - Frigoríficos Pampa
certificados dentro do prazo de sessen- - Frigorificos Pampa Limitada 'ta dias - na forma do parágrafo úni- Classe 41.
a co do artigo 134 do Código da Pro.
Diversos
priedade Industrial.
N° 390.584 - Publicidade AmplaMarcas Deferidas
visão Limitada - Aguarde-se.
N° 341.796 - Ao Bom Petisco Na. 390.680 -390.686 - 390.687
Bar e Restaurante ao Bom Petisco Li- - 390.688 - 390.689 - 396.690 mitada - Classe 41 - Com exclusão 39.0691 - 390.693 - 390.694 de margarina e quaisquer. gorduras.
390.695 - 390.697 - 390.698 N° 390.679"-- Brindchese.k - Canis 390.699 - 390.696 - Carlls Alberto
• Alberto Ramos de Carvalho - Classe •Ramos de Carvalho - Aguardem-se.
N° 395.107
Marcel Rias Socie49.
dade
Anônima
Aguarde-se.
Carlos
N9 390.684 - Brindcheck
N' 395.139 - Distribuidora de BeAlberto Ramos de Carvalho - Classe bidas
Domiciliar . Limitada - Aguar36,
N.' 390.765 - Set Bali - Indústria de-se. •
Brasileiça de Raquetes Limitada *-- • N° 395.174 ,-- Pereira Magalhães' 8
, Aguarde-se. •
Coinuanhia
elásr
•• • .
•
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N9 395.323 - Sital Sociedade Tm..
veia Terrenos Administração e Loteai.

mentos Limitada -Aguarde-se.
N° 395.286 - Cabeça Branca Sociedade Ananim° Produtos Alimentícios
-- Aguarde-se.
N" 395.299 - Azulit Materiais para
Construção Limitada - Aguarde-se.
laiu 395.318 - Ferros • Nacioilais
Sociedade Anónima Ferronasa Laminação Indústria e Comércio - Aguardese.
Nu 395.324 - Shell Brabil Limited
- Aguarde-se.
N° 395.447 - A Sensação Moda*
Sociedade Anônima - Aguarde-se.
N° 395.815 *- Organização Técnica
Guanabara Limitada - Aguarde-se.
N° 395.919 - Fábrica de Biloute•
rias Brasilia Limitada - Aguarde-se.
N° 396.065 _ Tecidos Caetano
Batagliesi et Companhia Limitada Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXAME
FORMAT, DE MAT1CAS
Dia 8 de abril de 1963
'Exigências: .
N. 420.394 - Johnny Bar e Restaurante -Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 420.395 - Clinica Santo Ant&nio S.A - Satisfaça exigêncie.
N. 420.625 - American Radiatoe
& Standard Sanitary Corp. Satisfaça exigência.
N. 420.656 - Condoroil Tintas S.A.
- Satisfaça exigência.
N. 420.657 - 420 . .159 - 40.660

- Caadornil S.A. Tintrs - Satisfaça exigência.
N. 420.61 - Eduardo Angelina
Moutinlm - Satisfaça exigência.
N, 420.662 - Lab. Fartnaccutica
Floma Lida, - Satisfaça exigência.
N. 420.666 - Veb Kamera And KL
nowerke Dresden - Satisfaça exigência e prossiga-se com os exemplares de fls. 8 e 10.
N. 420.667 - A r ei) Kamera Und KL
nowerke Dresden
Satisfaca exi-

gência.

N. 420.668 .-- Mateeiris e Trans-

p ortes União Ltda. - Satisfaça exigência.

N. 420.672 - 420,673 - 420.674
420.675 - Vva Luiz Hadrich &
Fos Ltda. - Satisfaça exigência.
N. .420.678 - 420.679 - 420.680
- 420.681 - 420.682 - 420.683 420.6re - 420.686 - R Ceigy S.A.
- S atisfaça exigência.
N. 420.691 - Alexandrino da Silva
Volek - Satisfaça exigência.
N, 420.693 - Metalurgica Ifestoo
Ltda. Indústria e Comércio - Satisfaça exigência.
N. 420.699 - José Raimundo de

Godoy Quinina - Satisfaça exigência.
N. 420.702 - Flivtl Pah. da Váa.
vulas de Refri g eraçna Ltda. Sas.
tisfaça exidneia•
N. 420.704 - Toriograpb Acústica

e Rairernica Ltds. Satisfarn exlagência
Divemos:

•

N. 420.387 - Sue. Coin:rcial Mar.

ques .Ltda. - Prossiga-se também

na classe 3..
EXPI:DTENTE DA SEÇÃO DE PROR.
ROGAÇÃO Dia' 8 de abril de 1963
Exigências:
N. 57s .985 - Almeida Cardoso 411
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência:

N. 576.040 - !nada N V - Sa-

tisfaça exigêncir.
N. 576.015 - Arnerace Corp. Satisfaça eiigêncla.

çe A
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-7N. 576.076 -.e Inseticidas Grilo
Ltda. - ,Satisfaça exigência.
,.-N• 570.-105 e--Sparkles MEG Co
-5-,.....Satisfaça exigência.
Dr. -A %Vender S.A.
N. ,576.146
- Srtisfaça exigência. .•
N.. 576.147 - Dr. A %Vender S.A.
- Satisfaça exigência,
N. 576.175 - Urya de Oliveira
Queiroz -:. Satisfaça exigência.
N. 576.176 - Urya de Oliveira
Queiroz - Satisfaça .exigência.
-• . N. 576. .192 - Jaey Botelho - Satisfrçe exigência. S_
N. 576.286 - 'Benjamin Preminger
Satisfaça exigência.
N. 576.355.- Cia.. Antarctica
Paulista Industriai 4.3.1ersi1eira de Jle- Lides 2 -.Conexos - Satisfaça exigem-.
eia.
N. 576.357 - !Sofrias Mieg Ze. Cie
- Satisfaça exigêneie•.
N. 576:619 -e- Imperial Nbiguintie
S.A. - Satisfaça exigência.
Martini et., Rossi.
N, 576.629 P A - Satisfaça exigência.
N. 576.631 - ''..11ticinatt S.A. .. Satisfaça exigêncie.
N. 576.6.59 - General Electric Co.
•
•
- Satisfaça exigência.
N. 576.690 - Fale. de Astiárdenie
leapeva Ltda. - Satisfaça exigência.
N. -576.691 - Cia. Centenario de
Materiais Básicos - Satisfaça ' eeigiouila •
N . '576.869 - Soeiete des . Usines
Chimiques Uhouc Porelene
faça exigência.
N. 577.616 -- Joseph e Seágram
Seus Inc. - Satisfaça exigencia.
• N..e77.654 -- A Sensação e\ludies
S.A. - Satisfaça exigência.
;SaBicardo Sevio
N 577.660
tisfaça exigeteele..
N. 577.113 - C rdobrasil S.A.
. Fábrica de Guarnições de Cerdas Satisfaça exigéncia.
N. -577..149 '.-- Ofel Organieação
Farmacculdea Especializada Ltda. •
Satisfaçr exigência.
• N. 57.7.170 - Webeor Itiø. •e- Satisfaça- exigência.' .
'•
Dre A %Vender S.A.
N. 577.r0
- Satisfaça exigência..
N. 577.181 - Tielbia S.AÃ. Industrio Farnmeeultea - Satisfaça ceie
.
S.A., Ind.
N, 577.182 '-FeernaccuSica - Satisfaça exigência.
N. 577.183 - S.A. Instituto fioterapieo Americanos Saiba ,- Satise
. .
faça exigência.
Produtos
Quinuicos
N. 577.185 i secheini e S.A. - Satisfaça cegou_ ide.

N. 577.186 - Produtos Quimicos
Limes...mie S.A. - Satisfaça exigêne
..•. 577.187 - Produtos Químicos
Isoctiemie S,A• ---- Satisfaça exiwA neia.
N. 577.192 - Laboratórios Jorna
Ltda. - Satisfaça exigência.
Roberto Marinho -,
N. 577.218
Satisfaça' : exigência _
N. 577.221 - Nehme •Ama
Satisfaça exigência.
•
N. 577.309 _e: Cr Priva S. Cia. Ltda.
•--e- Satisfaça exigência.'
N. 577 . 3-54. - 577,355 - 577.356
- 577.537 577.358 - 577.361 Cassio Nfuniz S.A. Importação e Co.
Satisfaça exigência.
mérchs
N. 577.632 - Accioly S.A. Importação e Comércio - Satisfaça exigência. Diversos: N. 576.081 - Propa ganda e Representações Gerais •Saprorag
Aguarde-Se .'
Atido Michel Abi
N "76 135
deférir unir
rz4kfc 1 ' Nada I, true , 'eetá
'em
vez'ataie 'O reg. 192:4118
ge.i.Jee t ees_esee,
AzI
• 1.1*

Abrir de 1.953

'
. 111)
(S Cção

.• N. 576.042 - Dupliasol -N V Paulista Indústria Brasileira de BeN. '576.140 -Laboratório Climex
.
ejsiiiiips Depilar - ciesee 91 - Pror- Lidas ;e Conexos - classes 41, 42 •
•
,Aguatãs-se.
43 - Prorrogue-se U registro (Ma.
Ne'".-$7.6.145 - Laboratório Climas iogat-se o regieiro.
N V lo de estabelecimento).
liagii:ex
j N. 576.043
e•---Aguarde-se,
N. 576.352 .- CerVeía Estiva classe 2.- ProrAlmar Industrie e
,Duphar.
N. 47(1 .221
Cia. Auttirctica Paulista 1 tidúet ria
rogue-se o registro.
Coinereio S.A. - Aguarde-se.
N V Brasileira de . Bebida? e Cli:~1:1)N •-•n•
Cerva-yruton
N. '576.044
N. 576.285 - Rádio Grigor Imporclasse 3 - Pror- classe 42 - Prorrogue-se o regeste°.
Philips Duphar
tadora S.A. e- Aguarde-se.
N. 576.353 - Bar e Restaurante
-N. 576.31. 'Antenor da Costa rogue-se o registre.
N. 576.046 - Emulo - BriSista Bohemia - Cia. Antarctica Paulista .
Ultra - Nada há que defirir uma
de Bebidas e Co.
xez sque o ,reg . 178.543 eetá ten vi- Ermeto Corp. Lintited clame 11 - Indústria-Brasileira
nexos - classes 41 42 43.
ProrProrogue-se o registro.
gor até 1-12-65.
rogue-se o registre retificambese
N.
576.047
Duphar
N
V
N. 576.416 - Derexer S.A. InPhilips Ienplur - classe 3 - Pret.- data para 26-5-53.
duseeia • -kletalurgica - Aguarde-se.
570.351 - Cia. Antaretiea Pau.
roeue-se o registro.
Ise. 576.417 - Durever S.A. Ind.
N. 576:067 . - Productos Labor - lista Indústria Brasileira de Bebi.Aguarde-sc.
Metalurgira
Laborterapica Bristol S.A. Industriai tira e Conexos - classe 43 - Prose ,
N. 576:1)44 -- . .Ceramica São Cae- Qui/laica e Farmacectiea - classe 3 rogue-se o registro.
•
tano S.A. - Aguarde-se.
N. 575.374 - Champion - Diodo',"
CO . Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N-576:964 - Masi
N.
576.119
Vedácit
de
Ação
Rubber Co. Limited - classe 39
- Aguarde-se.
- Otto Baumgart Indus- Prorrogue-se o registro averbeçsão de,
577.006 - Cia. Rangel Optiea Permanente
6
trie e Com-reio S.A. - classe
contrato de exploração a favor de
e Comércio - Nada há rt ue deferir Prorogue-se o re gistro.
•
Dunlop do Brasil S.A. Industrie de
uma vez que o reg. '267.021 vete em
N.. 576.120 e-- Rowarick
Borracha.
'r ig or até 12-7-05.
cio F Kowarick S.A. - ch sse 23 N. 576.375 - Emblemática TeN. • 577.308 - 'Celsa Abitio E. Ma- Prorrogue-se o registro.,
xas Gulf Sulphur Co. - classe 3 Aguarde-se.
galhães Tecidos Ltda.
N. 576.121 - Fanabor -e-- Sor. In- Prorrogue-se o registro.
dustrial de Borracha Elastic S.A. • Prorrogação de Marcas:
N. 576.376 - 13ates - Duntop .
48 - Prorrogue-se o registro. Rubber Co. 1.irnited - clesse 39 -,
N. 576.041 - Westinglioese Circle Classe
N. 576.122 .- Jornal de SL Cae- Prorrogue-se o registro.
Westenghouse Elertric Corp. •classe 32
Fernaudes
N. 576.377 - Olds-mobile - Geclasse .6 .-- .-Proxrogue-ec o registro tano
PrOroguese . o .registro. • .
neral Motors Corp. - classe 21 com tverbação de contrato de .explo- - N,
576.123 - FRAM - Freira Cone Prorrogue-se o registro.
ração a favor de Canatlian \Vestiu-.
Prorrogue-se o regisélasse
N. 576,412 - Trovador -- Pedro ghouee ,Col. Limited.
,s
Falei - classe 48 - ,Prorvogne-, se ' O
N. 565.622 - -Bayer Farbenfa- tro.
N.
576.124
Itevellon
A
Maus.,
:•
registro.
brikere lia,yer Aktieugesellsehaft bacia Filtres, L•ile. classe 36 --Ne 576.420 - Anil -fiz
Labora,
elas-&e2 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se
o
registro.
•
torios Lepctit S.A. - classe 1
N. 565•624 Beyer -;FerbenfaN. 576.123 - Bcmzeneet - Benze- Prorrogue-se o registro.
briken Bayter Aktiengeeellsehaft Brasileira
de
Inseticidas
N. 576.421 Dionyl - Lab. Lee
classe 8 --• Peorrogee ; se o registro. noa: Cia.
2 - Prorrogue-sé o registro. petit S.A. - classe 1 - ProrrogueN. 566.631 - elartini
- desse
N. 576.126 Equibras - Equi-e se o registro.
Rossi .S P A - classe 42 liras
M:rtini
Equipamentos Brasileiros Ltda.
N. 576.422 .--Lactrafina -' Cia.
.
- Prorrogue-se o registro.
- classe 6 - Prorrogue-se o regis- Farmaceutica Organon do Brasil S.A.,
N. 567.027 - Bromo Seltzer
Waroer Lambert Ploirmaceutleal Co. tro•N. 576.139 - Ciimax Lailsorato, - elesse 3 - Prorrogue-se o regis- classe 8 . - ProrrOgerese o regia- rio Climax S.A. - classe 32 - Pror- tro.
N. 576.423 - Adeeson je- Cia;
iro.
rogue-se o registro.
Farmaceutiea Orgahon do Brasil S.A.
N. 567.4.00 Pocolnnia - Studart
-- classe 3 - Prorrogue-se o regia,.
N. 576.141 -: Prolongina .-S.A. Industrie e Comércio - classe Farmaceutica
Lide.
classe
3
N. 576.424 Emblematica - da.
48 - Prorrogue-se o registro:
N. 567.429 - Ouro Velho - Sucre Prorrogue-se o registro. ..'-e- Labo- Farmaecutica Organon -do Brasil S.A.
N. 576.142 - Climaciliu
- classe 4 - Prorogue-se o registro: .
dieck Seak. Charutos e Cigarrillms Climax SeA. -7 classe 3 N. 576.425.- Embicar-atice - Cia.
classe 44 - Prorrogue-se o registro. ratorio
o registro. Farmaceutica Organor do Brasil S.A.
N. '567,-431 .- Nair - Suerdick S.A. Prorrogue-se
N. 576.143 - Climax - Lab. CUCharutos e :Clgarrilbos - classe 41 - max S.A. -e-classe 10 - Prorrogue. - fiasse 2 - Prorrogue-se o regis•
tro.
Prorogne-se ,o registro.
se o registro.
N. 576.426 - Ledopon - Laborae
N. 567;569 - Taingsram •- Egye- ' N. 576.144 Pletonal - Bial Faie todos Lepetit S.A. - elasee 11-selt Izzolempa es Vitlamossgi R • T - megeutica
Ltda. - classe 3 - Pror- Prorrogue-se o registro.
classe 8 -Prorrogue-se o registro. rogue-se o registro.
N. 576.611 - Siemens - Siemeas
N. 567.770 - Eq uino Sano - S.A.
N.' 576.209 - Precisa Precisa & Habite Aktieugesellschaft - classe
Moinhos Rio Grandenses
classe 41 A G , Rechenmaschinenfabriken - 6 - Prorrogue-se 4:1 registro com
- Prorrogue-se o registro.
classe 17 - Prorrogue-se o registro averbação de contrato a ftvor de SieN. 567.856 -; -.Deemancha Tudo - contrato de exploração í favor de mens do B rasil Comi). de Eletriel- .
Felix José Dias - ciaeee 2 Pror- Precisa Brasileira S.A. Máquinas de dade, retificando a data para 17.5,53.
rogue-se o registro ..
N. 576.612 - Siemens - Siemens
Calcular:
N. 507.858, - Filigrama - Cami• Halske Aktiengesellschaft - classe
N. 576.219 - Entozyme - A 11 10 ..... p rorrogue-se o registro coo.
saria Filigrana •ndudria e Comércio
Ltda. classe t6 - Prorrogue-se o Robles Co. Inc.: -- classe 3 - Pror- trato-de exploração a frvor de Sie. •
rogue-se o registro.
registro.
•
mens do Brasil Cia. de Eletricidnile
N. 508.266 - Prol: lio
Prolaho
N. 576.220 . - Boldopetan• -• Lab. e retificando a data para 17.5.53:
Soclete .Pour La Fábrieation et Ia Neuqu •mica Comércio e Indústria de
N. 476..613
Siemens
Sieniens
vent e de 'prodnits - "et apparells de Alfredo Martins Fernandes - ciasse
laboratorlr Rhone . Poulene - classe 3 - Prorrogue-se . o registro, retifi- & flalske Aktiengesellschaft classe
21 - Prorrogue-se o registro cent - Prorogue-se o registro.
ceeido-se a data P ara 16443,e
t rato de exploração a fator de Sie.
N. 568.207 - Pro/aho - Protelo)
N. 576.222 - Linfomidii -- Lab. Dle1/3
.do Brasil Cia. de Eletrieidade
Societe Posar La
Fabriciatiou et la Climax S.A. - classe 3 - Prore retificando-se a data para 17 5 53.
vente de produits
et apparells de rogue-se o registro.
laboratoir Alume Pouleoe
eloese 8
N. 576.614 - Siernens
Siernene
N. 576.258 -e.' Lipocerebrine Chev.- Prorogue-se o registro.
lialske Aktiengeeellsehaft - classe
retin - societe Françaiee de RecherN. 568.418 - Emblematica - ches Blochimiques H Besson 4Ne Cie. 8 - Prorrogue-se o registro com 'ex- .
Needle Industries Limited elasse - elaese 3 - Preerogate•se o . regis- clusão de macaco e caixas registredo.
ras de dinheiro. Contrato de explo12 - Prorogne-se o registro coisa tro. e
ração a favor de Siemens do Brasil
averbação de contrato de exploração
N. 576.209 - Stre e e . - Socieea Per Cia. de Eletricidade.
a fa vori'fle Linhas Corrente S.A. Su- Azioni
Strega Alerei
ls"
Beneveuto
eca/melte* Cia. Brasilei ea de Linhas
N. 576.615 - Supremos .i1ord.t da
S A B - rir ase 43 - Prororg ire-se o Maltespare Coce.
Danetemenn Comercie e 'inregistro.
.N. 508.443
Dentsehe Gr; mmo- - N. 576.270' e- Melakine --, .Labora- dústria de Fumos Ltda. Daneobr
.
phon 110e1lschaft - Deatsche Gra- torins Andromaco S.A. - elasee 3 - classe 44 ; - Prorrogue-se o regielro mmophi lln 'Gesellscliar 7+.4 II II
refificand b:s e . a data para 11-1-53.
Prprogee-se o registro. ProrrEiglie-se o registro. •
Oir.,fi Cruz das À tinas
N. : 376.616
N..576.350 - (Y . Rei dos Refeigee - Danneinann-fitenércio e luttefda
• :568.e 8 t --- SR - Lever
ranees Cie: Aeilaretica PAlinsid
classe'
FutturS1-tda.. Dancoin
- classe. Pia; Brasileira i1 firkddjs e Címe.xol -i..lePreerriguir'see 6 registro evelliegão
r
30,4
t.
elksee
s' '''eess erf e ree e
Prol'efigue-se o rclti
deeethrtrato
de
exploração
P . favor de
:GnIrKW
a.•
Iro.
: 4-"uxuns
DttnátrrtAin egrnOrtaeora
s.d.zoihe) 6.! -1 Ni e75,3511,e-a. i-Bar e Reei:atirei:1e S.r et it+catada.se 'a data para
Pr.17.1;41Atç'',""e3?
--.,
.1 r Cid afte eM otkehen eees. Cia. Aiitaretiea 11 .•- iss53, .1 e
)1,

••

-
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N. 577.003 - Aluminio Fulgor
N. 576.618 - Clinobel Cie. CaN.° 577.640 Alunozat o- Sorioca Industrial - classe 1 - Troco S.A. - ClaSSe 11 - Prorrogue-se o ciete das Usines Chimiques Rhone
registro.
rogoe-se o registro:
Poulenc - classe 2 - Prorrogue-as
N• 577.015 - Glacines - Amerl- o registro averbado contrato de exN. 576.630 - Tccolake - Lakecan
.Cyanamid
Co.
classe
3
side Laborstóries Inc. - classe. 3 ploração a favor de Cia. Química
Prorrowie-se o registro.
Prorro g ue-se o registro.
N. 577.047 - Nedran Wiuthrop Rhodia Brasileira.
N. 576.640 Aliviol - Fartnaco
N.° 577.641 Mixiod - Soe das
Ltda. - classe 3 - Prorrogue-se re- Products Inc. "- classe 3 - Pror- Usines Chimiques Rhone Poulenc rogue-se o registro.
gistro,
N. 577.018 - Levofed - Winthrop classe 2 - Prorrogue-se o registro
I.ab.
N. 576.655 - Emblematica
classe 3 - Products Inc. - classe 3 - Pror- averbado contrato de exploração a faIlepaellolan Ltda. rogle-se o registro averbação de con- vor de Cia. Química Rhodia BrasileiPronogire-se o registro.
N. 576 • 671 - Peixe -- Ind. Ali.: trato de exploração a favor de The ra
N.° 577.641 - Mixiod Soe das
i pcidielas Carlos de Britto S.A. Faio. Sydney lioss Co.
N. 577.919
Neo °tini Peixe •- classe 41 - Prorrogue-se o
Usines Chimiques Rhone Pouienc ihrop Products Inc. - classe 3 - classe 2 - Prorrogue-se o registro
reg isl
u e-se o registro averbcção de averbado o contrato de exploração a
N. 576.823 --. Art Aço - Cia. In- Prorrog
contrato de exploração a favor de
favor de Cia. Química Rhodia Brasidustrial e Mercrntil Casa Fraealanza 'lhe Sydney Rosa Co.
-- classe 11 - Prorrogue-se o regisN: 577.055 - Xarope São João - leira.
t ro ,
Lab. Alvirn & Freitas - classe 3 - Prorrogação de frases de propaganda
N. 576.824 - Ari Açb Cia In- Prorrogue-se o registro.
N.° 576.632 - Fatos do Mês
dustrial e Mercantil Casa Fracalanza
N. 577.056 - Triatox - Lab. crUma Só - Hernande,z Dental S.
- classe 11 - Prorrogue-se o regis- Paulista dó Biologia - classe 3 - A.
gist r.
o ci. 10 - Prorrogue-se o retro.
Prorrogue-se o registro.
,
N. 577.057 - Colitropico - Lab.
N. 576.825 - Saudil - Lab : -ProN.° 577.001 - Mais de 100 anos
campo Ltda. - classe 2 - Pror- Nitra/anu S.A. - desse 3 - Pror. de atividade no coração da cidade rog ue-se o registro.
rogue-se o registro.
Isnard & Cia. S. A. Comércio e
N. 577.058 - Ankilotone - Lab. Indústria - classes 6, 7, 8, 11, 14,
N. 576.826 - VetsaIiio - L:boratório Procampo Ltda. - classe 2 Nitrafarm S.A. - classe 3 - Pror- 15, 17, 21, 23, 24 25, 26, 27, 28, 32,
rogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
N. 577.059 - Foksfoplex - Lab. 33, 34, 35, 36. 37, 39, 40, 49, 50 N. 576.827 - Emblematica - Lab. Nitrafarrn S.A. - classe 3 - Pror- Prorrogue-se o registro.
Et-tremer Ltda. - classe 3 - Pror. rogue-se o registro.
Prorrogação de Nome Comercia/
rogue-se o registro.
N. 577,114 --- Sabonete Alliança N. 576.823 - Nopirt - Lab. Krae- Alberto Sdiulz - classe 48 - ProrN.° 576.114 - Resana S. A. Inmer Ltda. - classe 3 - Prorogue-se rogue-se o registro.
dústrias Químicas - Ressoa S. A.
o registro.
N. 577.159 - Garfenil - Lab. Indústrias Químicas - Prorrogue-se o
N. 571.841 - 20 Muleteam - Bo- Farnirceutieos Espasn S.A. - classe registro.
ra* Consolidated Limited - classe 3 3 _ Prorrogue-se o registro.
N.° 576.342 - Pedreira Manti- -T'rorrogue-se • o registro.
N. 577.160 - Aurora - D'Olne queira S. A, - Pedreira MantiqueiN. 576.842 - 20 Mula Team - Cia. de Tecidos Aurora - classe 23 ra S. A. - Prorrogue-se o registro.
Prorogue-se o registro.
Bocas Consolidated Limited
N.° 577.601 - Cia. Cafeeiro
N. 577.164 - Megamma - Plant Goiana.- Cia. Cafeeiro Goiana - Prorrogue-se o registro.
N 576.841 - Ingersoll Read - Proteetion Limited - classe 2 - Prorrogue-se o registro.
ingersoll Rand Co. --- classe à - Prorrogue-se o registro.
p romi g ne-se o registro.
Prorrogação de Titulo de
N. 577.165 - Trbco - The TimN. 576.845 - l'roto - Pendleton ken 'toner Bearing Co. - classe 6 • Estabelecimento
Tool Industries Inc. - classe 11 - Prorrogue_se o registro.
N.° 576.151 - Fundição AmericaProrrogue-se o registro.
N. 577.166 - Lion Sur Fleche - na - Fundição Americana S. A. Ind.
N. 576.930 - Follidiene - Re- Peugeot et Compagnie S.A. - classe e Comércio - classes 5, 6, 7, 8. 11,
cordial Lab. Farmacoló g ico 8 P A - 7 - Prorrogue-se o registro com ex- 17, 21, 33 - Prorrogue-se o registro.
classe 3 - Ptorrogue se o registro. clusão de secadores e máquinas de
N.? 576.833 - Pannon Rio de JaN. 576.935 - Poric Rico - Pon- tosquiar.
d. 577.168 - Sura Grip - The neiro Catanabara - Gaz Neon Pannon
/ai Material Rodrnt, S.A. - classe
Goodyear Tire & Rubber Co. - Ltda. - classe 8, 11, 14, 15, 33 21 - Prorrogue-se o registro.
N. 576.936 - Jaimucte FP!. D'Nice classe 39 - Prorrogue-se o registro. Prorrogue-se o registro.
N. 577.169 - Atles - Atlas CheN.° 577.637 - Casa Santa Bril- Alberto Scholz - classe 48 Prorrogue-se o registro retificando-se mica' Industries Inc. - classe I - lissa - Cia. Textil Santa Basilissa
Prorrogue-se o registro.
- classe 23 - Prorrogue-se o regisa data para 11.2-53.
N.° 577.171 - Pasido - AktieboN. 576.945 - Cristalil - Cera- laget Ferrosan - classe 3 - Prorro- tro, retificando-se a data para 11.7.
53.
mica São Caetano S.A. - classe 15 gue-se o registro.
--- Prorrogue-se o registro.
N.°
577.172
Columbia
CoN. 576.946 - Super A A A - Ceramier São Caetano S.A. - classe lumbia- Brodcasting System Inc
NOTICIÁRIO
classe 38 - Prorrogue-se o rgistro..
16 - Prorrogue-se o registro.
N.° 577.184 - GiIi .- S. A.
N. 576.960 - Aromas do Líbano
Privilégios de Invenção
- ?dast & Cia. Ltda. - classe 48 - Instituto Bioterápico Americano SaiProrrogue-se o registro.
ba - classe 3 - Prorrogue-a o reK. 576.961 - Sabão Meandro gistro.
TÊRMO N.° 135.568
Pero! - Mas! -414 Cia. Ltda. - classe
N.° 577.188 - Enteropiristina 9 de janeiro de 1962
46 -- Prorrogue-se o registro.
Cano Erba SP A - classe 3 Nome - Giancarlo Mazzoni..
N. 576.962 - Pedra Motorista - Prorrogue-se o registro contrato de
Masi & Cia. Ltda. - classe 48 - exploração a favor de Cano Erba do
Invento - "Nevo modelo de suporProrrogue-se o registro.
Brasil S. A. Ind. Químico Farmate para espelho retro-visor, para veíN. 576.963 - MIcAnico - Mast tta cêutico.
culos' em geral" - São Paulo.
Cia. Ltda. - classe 48 - Pror• N.° 577.189 - Eunemine Merogue-se o registro.
dicamentos Alopáticos Nacionais S.
N. 576.965 - 4 Estações - Moei
& Cia. Ltda. - classe 48 - Pror- A. - ciam 3 - Prorrogue-se o registxo.
rogue-seo registro.
N.° 577.201 - Iodocitrane LaN. 576.966 - Nardo Oriental
Masi & Cia. Ltda. - classe 48 - boratoire das Produits Scientia classe 3 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 577.341 - Micro Metalúrgica
N. 576.967 - Vesuvio - Meai .5c
Cia. Ltda. - classe
Cia. Ltda. - classe 48 - Pror- - J. Lovro
rogue-se o registro.
8 - prorrogue-se o registro.
N. 576.968 - Violeta Alpina N.° 577.631 - Dalila - Ind. de
Meai & Cia. Ltda. - classe 45 -- Produtos Alimentícios Dalin Ltda. Prorrogue-se o registro.
cf. 41 - Prorrogue-se o registro.
N. 576.98e - Santa TerezInha N.° 577.635 --Sampaienae -- Et O
Ceramica Santa Terezinha S.A. - Franke
I - Nevo modelo a-s; suporte para
ês Cia. Ltda. - classe 4 classe 15 - Prorrogue-se o registro.
espelho
retro-visor, para veiculoe em
N. 576.987 - Algodão [liderai% Pro,--r,nue-se o registro.
96 - Genuino - B.O. geral, caracterizado por se formar de
Meranhão - Martins Irmão dt Cia.
classe' 4 - geral, caracterizado por se formar de
. Ltda.
clasae 10 - Prorrogue-se a r et.
uma poça (mica, que do una fado seu registra.
-itro.
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guia o espelho própriamente dito •
tem, rso verto, ~a parte tubular
para encaixe do mesmo em Unle h89111
ou suporte.
TÊRMO N.° 135.588
De 10 de janeiro de 1962
Requerente - Ancora C,oznpardsla
de Indústria e Comércio - São Pau.
lo.
Modelo industrial "Nóvo modelo da
bota-galocha para sapato de salta
alto".

1) "Nóvo modelo de bota-erdocha
para sapato de salto alto". caracterizado, por ser fabsicado e-is uma só
peça inteiriça, em material leve, flexível e impermeável, como o plástico,
em colagens ou costuras, com a forma que se assemetha a de um sapato
de salte alto. Total de 5 pontos.
TÉr 16 0 4. 0 '3 Ç 589
e • jane'.. de

011:

IA -da t o industrial ";.•
tia ha pare e

da

r na Compa • de Indústria e
Comércio - São Paulo - Capital.
1. 0 ) "NOvo modelo de galocha para
homem", caracterizado por ser fabricado em uma só peça inteiriça, era
material leve, flexível e impermeável.
como o plástico, 'em colagens ou cos.
turas, em cores que 'podem ser as mala
variadas, mas sempre inalteráveis.
Total de 4 pontos.

~MO N.° 135.770
Iga de janeiro de 1962
Requerente - Liceu de Artes e Offe
cio* de Sio Paulo.

Titule -- Nevo modelo de poltrona.
1. 0 ) "Nevo modelo de poltrona".
caracterizado por ser formado por dum
peças, que se entrei/gata Gut uma Joe-

OIARIO OFICIAL (Seção lb)

1226 Têrça-feira 16
eão., Por meio de quatro parafuso.,
e que formam requagros, que se constituirão no encOsto e assento, e que,
na parte inferior, em ângulo aberto,
formam os pés da poltrona. Total

de 4 pontos.

TÊRMO N.° 135.831

,TÉRJI10

136.011

De 26 de janeiro de 1982

TÉRMÓ N.° 136.610
De 22 d'e fevereiro de 1962

• Nome: Juvenal Voltani — São Modelo Industrial "Nevo m odeio de solado para sandallas e
Paulo.
outros".
Invento: "Novotipo de no artiIndústria de Artefatos clé Borficial para gaveta"
racha Sarnp Ltda. — São Paulo.

6 de outubro de 1961
• Requerente — Antônio Zaccaria
Estado de São Paulo.
Titulo — NU° moda() de grade
paia aberturas de _tomada de ar de
at.torrióveis.

1. 0 Novo tipo de nó artificial
para gravata, caracterizado por
se formar de uma placa rigida,
com formato de um nó comum
de gravata e tendo por trás uma
a'ça alongada por onde passa o
corpo da gravata propriamente
dita. Total ele 2 pontos.

Nova modelo de solado para
sandálias e oui:ros, caracterizado
por ser forua.do em peça . nica de
configuração usual acompanhando aproximadamente o contorno
do pé, e com altura suaaTemen'ae.
crescente desae a extremai."-:.
anterior ou correspondente à biqueira até a posterior ou calcanhar, peça- esta com a superfícIe
lateral 'composta por três faixas
ongitudinals superpostas, também
de alturas suavemente crescentes
em direção ao extremo' posterior,
e inversamente colocadas, obtidas
preferentemente pela superposição
de três camadas de materiais de
caras diferentes; tudo substancialmente como descrito e ilustrado
nos desenhos anexos,

Abril de 1963
junto executado em seis cOre8

cora estampas "roídas". Total de
2 pontos.
TSRMO N9 13c.0.

De 23 de fevereiro de c),62
Requerente: Sociedade Anónima
Indústrias -Reunidas F. Mmarazzo
São Paulo.
Titulo: Novo, ,e original desenho
ornamental pare tecidos.

1°) Novo e original desenho ornamental para tecidos, eia dores contrastantas e varadas, caracterizado por

compreender motivos representando

listras em sent'do vertical, medindo de

TÉRMO N.° 135.8b1
De 4 de outubro de 1961
Requerente: Acides Zanandréa
— São Paulo.
Titulo: Nevo tipo de bucha
protetora de semi-eixo de D.K.W.
e Wolkswagen,

largura 28 mm., aproximaciainene,
intercaladas, e apresentando algumas
listras, sôbre fundo branco, urna gr!.
oalda de flóres, formada por pequenos ramos toados no mesmo sentido
Tsamo N.° 136.651
e compostos de uma flor maior, cinco
flores menores, alguns botões e muiDe 23 de fevereiro de 1962
tas falhas, motivos que sâo trabalhaRequerente: S. A. Industrias dos por meio de riscos finos verticais
Reunidas F. Matarazzo — São inátando a estampa "sue-chame".
Paulo.
flores maiores, portanto, as que mais
Título N's5vo e original desenho se destacam, apresentam-se em cõr
clara-v:va, a mesma côr que trabalha
crnamental para tecidos.
as cetras listras, seguida por outra
cõr viva, mais escura; as demais
Sores são estampadas em urna de
neutra, porém contiastante e as
lhas na
na cór própria, porém em tom
escuro. As listras assim formadas sáo
Intercaladas por outras em côr chapa.
da, clara-v:va, trabalhada em ambos
os lados com riscos finos, irregulares.
no sent:do horizontal. Todo o cozi.
lunto executado em cinco c,f5res sôbre
fundo branco. — Total de 2 pontos.

L° Novo
Novo tipo de bucha protetora de semieixo de D.K.W. e
Wolkswagem cuja bucha poderá
ser fabricada ferro, aço, plástico
ou de qualquer outro material
adequado para esta finalidade
caraterizado peio fato de que a
parte externa da bucha apresenta
uma série de ressaltos periféricos
ligeiramente na' configuração de
eras como ilustram os números 1
e 2. Total. de 4 pontos. ,

1.0 "Novo e original desenla
, TERMO N• 136.741
ornamental para tecidos", em
córes contrastantes e variadas,
De 17 de janeiro de 162
caracterizado por compreender
motivos representando galhos de • Pequei-ente; Hernz Schwarz — São
fledres estilizadas dispostos no Paulo,
sentido vertical e unidos forman- Titulo: Nova conf.guraçào 'ornado fileiras ou listras, apresentados mental de relógio.
em sentido- ascendente ou descendente com motivos Imitando o
"estilo barroco". Cada um dos
galhos é • composto de oito f ores
bem naturais, estampadas em
côr clara-viva e chapada; dez
flores em cor clara, contrastante,
também chapada e doze motivos
típicos "barroco", estes em duas
"caras "ton-sur-ton'a, neutras e
chapadas, todas estas flores,
porém, são ligadas por um galho
ondulado feito por melo de filete
preto, enquanto o desenho, bastante cheio, é estampado sobre
uni fundo tinto escuro, trabalhado
por filetes finos de côr preta, ligeiramente ondulados e dispostos
V) Nova configuração orearrientai
no sentido 'vertical. Toda o coa- . de re16010, , caracterizada , por ceinsistiz

1.°) "N6vo moda ° de grade para
aberturas de tomada de . ar da automóveis", caracterizado por uma moldura (1) com contOrno igual à envolvente das aberturas de tomada de ar,
e por travessas (2), que unem •. es
lados mais próximos entre si da moldura (1), travessas estas de igual
número e espaçamento que as diviseiii entre as aberturas de entrada de
ar, sendo que a travessa centra/ (3)
é de maior larguza que as demais
Total de 2 pontos.

TÉRMO N.0 136.608
De 22 de fevereiro de 1962
Modêlo Industrial "Novo modelo de tira para sandálias em
geral".
Indústria de Artefatos de Borracha Samp Ltda. — São paulo.

1.0 - Novo modélo de tira para
sandálias em geral, e particularmente para as cOraumente conhecidas como 'de tipo japonês,
caracterizado por compreender
unia tira larga em formato em
V, de largura- suavemente crescente desde o vértice até as extremidades, tendo a face superior
com as bordas longitudinais interna e externa engrossadas, e
Inteiramente providas de uma
pluralidade de delgadas saliências
transversais, pouco distanciadas
entre si, à semelhança de cordões
trancados, bordas estas entre as
quais são previstos três de'gados
frizos' em V. acompanhando o
contõrno da tira, àendo o mais
externo Isolado, e os dois autros
agrupados no vértice, onde' é
prevista uma pequena saliência,
ou botão circular; tudo substancialmente 2 como descrito e ilustradoi nos desenhas anexes, ;

Tèrça-feira 16,

DIÁRIO OFICIAL (Seção lit)

de uma base paralelepipédica, de a•equa• ambos os lados. O interior de algumas
na altura, tendo, riu uma de- suai; ex- estampaa apresenta uma côr viva, dia,
arem:dadas ern, eixo de formato trone pada com sobreposição de outra côr
co cônico que se projeta para cima mais escura em afuuéaa, formando, risformando. com . o , plano. dá base uni Coa verticais; em, outras o centro é
ângulo de mais Qui menos- 45. — estampado em côr mais escuras em comparação aos primeiros, e com os mesTotal de 4 pontos
mos: efeitos sôbre a cõr escura; estam, pas, ainda; trabalhadas de modo que
,a metade' tem efeitos iguais aos das
TERMO 1\1? 136.742
primeiras estampas e a outra metade
tem uma côa chapada, neutra e conDe 27 de fevereiro d 91e62. trastante das outras, com efeitos da
Requerente: Heinz Schwarz. — São côr escura. em .sobreposição e, as últimas estampas, com o interior apresenPaulo.
Tituló: Nova e original configura- tado em côr neutra chapada, com efeitos de afané). em dit. escura. Todo
ção dê relógios.
a conjunto estampado .em seis Zares
sôbre tecido branco.
Total de 2 pontos.

TARMO N , 137.126
De 14 de março cie 1962
' Requerente: Mai:ques. Costa
Companhia Limitada
São . Paulo.
Titulb: ,.<1\lova e Original; Configuração. Ornamental Aplicada a Cabos de
Talheres».

cuja maior área é ocupada por reei.
plante paralelepipédica, aberto» 'pelo.
topo, sendo tal recipiente Lacleadia • por
patamar inferior, no qual se encontram.
fixadas duas placas_ verticais, comi extremidades curvadas, em direção uma
da outra, restando, folga antre os ter.
Total de 2 pontos.
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•

sôbre m sola externa,, ser ezlocado
catada'. e só-ore este, ser colocada,
entã& a sol interna. ‘Total . de 3
pontos)
T1iR1410 . No - 111.170
' De 17

cre

jimbo de 1959

Requerente: Roseis/Min Sociedade
Tk....R.M0 Ne 142.827,
Anônima — Indústria, e Comércio
São Paulo.
De 10 de r7, tembro, de 1962,
Rini..1do. Victor. de- Lainaze e :SnTitulo: Caneta Universal para de..
tênio Esgringneroa
senhistas.
Nara° modélo de calçado ortopédico
1 — Coacta. universal' para dese.
(geno-varo) . — Patente de modêlo,
nhistas a caracterizada, por ser constla
de Utilidade.

•n••••

Em resumo, reivindicam-se- como
pentes característicos. da_ invenç,aca, as
aeguintes:
1 9 Nõvo modelo. de calçado, ortope.
dico, caracterizado Dela fato , cie a.
sola interna. na , tua parta externa,
ser elevada, em forma de cunha, tanto na parte da metade esquerda , da

planta do pé, como- na parte dá me,tac-,e esquerda do calcanhar, semio
que tal elevação se inic1S na eutromidade da metade interna do. pe,. e
vai aumentando,, gradativamente,, acé.
atingir a altura máxima» na extra-

tuida de um pino disposto centralmente' no corpo da caneta e • de unia aba

ligeiramente inclinada sobre o mesmo,
podendo. ai pino e . a aba ser de formato, adequado qualquer. —• Total de
2' pontos.

N'» 111,74

De 14. de março+ de 1959,

iniciada oposta. ou seja, da parte
Requerente: Renua Giuseppe -- São
externa do pé; caracterizado, ainda. Paulo.
pe:o fato de, sóbre a Seine a mola
externa, ser colocado o cabedal e
Titulo: Nevo. tipo: de prensa, ma.
sôbre êste.; ser. coletada, então, a. nual. — Modelo de Utilidade.
solai interna: (Total de 3, pentos)'.
-1 — Mel o tipo de prensa manual,
—_ •
caracterizada por ter uma plataforma
Nova e original configuração
móvel acionada por um lago de alaTERMO. IQ 142.829
de relógios. caracterizado pelo fato de
vancas e gu:ada por meio de doia
ser 'constitnida de uni corpo circular
De 10 de setembro de 1962.
pistões, pau' assim comprimir os mate.
disposta a sua , superfície de botões
Rinaldo
Victor de Lamare e An- riais co'ocados, entre ela. e outra plarafOrrepresentando as horas e de ponteiros,
ma fixa, ex:stente no' próprio corpo ou
tônio Esgringnera
sendo a, peça circular móvel ad redor
Nôvo modelo de calçado, ortopé- armação de' prensa: — Total de 3
de eixos horizontais articulados a uma
dico. (Pé convergente ou pé de pe- pontos.
lâmina arqueada. que parcialmente conrieuito)'. Patende de modélo de
torna , o corpo , circular, estando a* ciUtilidade.
Em resumo, reivindiearn-se como
!fida lâmina arqueada: fixada inferiorpontos caraewristico,s da invenção,
mente al suporte ou base circular,. por
TÊRMO, \1:>. 114- 5+1
«Nova
e
original
configáação
1
9
—
os
seguintes:
mtermedio de um eixo. — Total de ornameental aplicada a cabos de ta,.
de calçado ortsaN6vo
modélo
1
9
L. pontos.
De 5 de novembro de 1959
lheres», cabos esses dotados de faixa pedia°, caracterizado. pelo, fato, de a
longitudinal rebaixada, e lisa, caracteri- sola interna, na. sua parte ontemRequerente: Per Ingamar Nordatrom
zada pelo fato de consistir. na aplica- externa, ser elevada, em forma de
TaRMO. N 9 136,900
cunha,.- na sentido diagonal, eleva- — Aldo, Baruffalcii. e' Pedro Gutierrez
ção em tal faixa, de ornamentação do-1 ção
esta que se inie:a á- esquerda' e - aargentina.
tada de folhagem de cl(mensões inala- ao nivel
De. 2 de março de 196'i.
do osso cubai& e . em linha
res e recurvada, disposta na parte cen- °bifa-aia termina ao nível do, contato Título: Aperfciapaitiantos em filtros
Requerente: Sociedade Anônima In- tral dos ornatos, sendo- tal folhagem da grande artelho com a sola inter- de. ar. para carburadores.
dústrias Reunidas P. Matara=0 — São seguida- de. ambos os. lados. por folhas na, sendo , que essa elevaçÃo . vai
Apar"teiçaamentos em tiltros de
de dimensões ligeiramente decrescentes! rumentando em altura,, na mesma ar1e—
Paulo.
demais fluidos, especialmente. des.
direção
diagonal,
até
atingir
a
alem
direção
aos
extremos
do
conjunto
Titu'o. Nay° e Original Desenho
tura máxima nó bordo fontero-exter- tinados a puritic.ar u ar de qualquer'
ornamental,
no; caracterizado, ainda, pelo tato maaura conibuatival. eia motores era
Total de 2 pontos.
de, s6bre a sola externa ser coloca motores. ein. gerai; e aplicaveis, aspe.,
do o cabedal e sôbr.s ate ser colo, cialmente à carburadores de motores
cada, enW.43, a sola interna. (Total ,de explosão; do tipc, integrado- por
TERMO: N I'. 137.203'
de 3_ pontua).
unia. carcassa. na sua envoleente para
a, entrada do fluido e um elemento
16 de março de 1961
, filtraate disposto, numa poaa.ão em
1RM0. N 9 142.828:
Requerente: Borgonovi
Souza . LI.
'frente comi uma , desemboaadura norDe . 10 de setembro: de 1962,
mitada. — São. Paulo.
malmente dirigida no sentido do da.
Titu1orN8vo e OriginatlVfodélo de: lainaldo Viciar de Lamare e An.
positivo. de carburação ou similar.
tãnfo.
Esgrinenero.
Estojo-Cigarreira».
Nôvo modêlo de calçado ortopé-. caracterizados pelo fato que dita cara
dic.° • (geno-valgo). — Patente de cassa. compreende uma embocadura
numa, posição . sensivelmente tangen.
modélo de utilidade) .
Em . tesumo, reivindicam-se como, dal: para com. a superfície inferior da
Ornamental para Tecidos.
pontos característicos da invenção,. envolvente capaz. de' originar a cena
os seguintes:
1) . — eNõvo e original desenho or.trifugação do, fluido e
da
1 0. Nôva modelo de , calçado, orto- resíduos dentro: de dita .materiaisnamental par, tecidos», em. cõres com.,
carcassa:
pelo
fato
de
a
pedle.D,
caracterizado;
trastantes e. variedades, caracterizado
mios capazes. de canalizar a trajetória
44
rola- traerna; ,' na sua parte _interna, rclo fluido e materiais, de- resíduo num
por compreender motivos representando
ser elevada em forma' de cunha.
estampas redondas na parta superior e
sentaio, descendente antes da sua
tanto na parte direita da .planta
pontuaas na parte interior, dispostas
pé, como' na parte' direita . do cal. 'evacuação rumo à admissão; uma plu.
em sentido , vertJal, ascendente e ineanhar, sendp . que tal elevação . se rnlidade de aberturas para a descarga
teradadma. sendo estas estampas °btl..
inicia. a, pequena. distáncia antes da,
linha, média. e vai, aumentando, gra- dos materiais de resíduo e do fluido
dasi coma) resultado da união . de semidativamente, até atingir a altura restante rumo para' o exterior dm cara
círculos em linhas horizontais, disposmáxima na extremidade oposta, isto cassa; meios, para. sustentar numa hmtos de forma a, coincidir, justamente, O
na. parte interna. dó pé: e. dm par- çáo vibratória os elementos da cata
1 0 — eNC,vo r ortginal l modélo 4 de é,
ponto, de união de dois semi-círculos
te interna, do calcanhar,. sendo , que:
com. o. centro semiwcirculo dá linha estojo-cigarreiras .,. Zonfeccionado- praie. neste- parte.. a elevação. da. sola. In, casam e- meios' para acondicionar seImediata: sendo; as estampas resultan- rivelmente . em material plástico, fir- terna se prolonga até. o. ponto. de /ativamente um elemento de retenção
tes, contornadas por .uma faixa preta mado por corpo único. caracterizado intercessão com o' oSims eseaftide: dos materiais extraídos . do
de 25mm. O , largura e recortada em pelo fato de apresentar base xetaiwIdar, caracterizado, ainda, ..pelo fato 'de, Upa , total . 4e11, pontos.
•
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TÉRMO N: 114.623
De 10 de novembro de 1959
Requerente: Compagnie de SaiAcCobaia - França.
-Titulo: Aparelhagem suporte de
uma ferramenta de corte do vidro.
1 - Uma aparelhagem - supeer‘e
de urna ferramenta de corte de vidro,
caracterizada pela combinação de um
macaco com uma mola que • transmite
ao instrumento de corte a pressão exercida por asse maaaco, agindo ao mesuro tempo como õrgão amortecedor.
Um total de 5 pontos.
TeRIVIO N 9114.765
De 7 de julho de 1959
Requerente: Yoshio Nakagawa São Paulo.
- Titulo: 1\18mo tipo de amortecedor
de choque para armação transportadoras de ovos - Modal° de Utilidade.
1 - NU° t:po de amortecedor de
choque para armações transportatiotae
de ovos, 'constituída por uma peça
única, recortada em dentes de formato piramidal, caracterizado pelo fato
de ter um revestimento de material
macio que se amolda sõbre os recorRetificações nos pontos earaeteriteleoe
publicados no Boletim do dia oito
de março de 1963

•

Termo n.° 85.219 - para Medeio
de Utilidade - Dispositivo ajtatável
em máquinas de escrever de qualver
marca, para faze-)as servir, também,
de máquinas de contabilidade - Requerente: Front FEED - S. A.
Mecanizações Contábeis - local estabelecido em São Paulo.
Tertno n.° 95.819 - privilégio de
invenção - Aperfeiçoamentos em
máquina agrícola e para finalidades
congêneres - Requerente: Rubens Bendito - Andrade - Local ortabelecicio: São Paulo. .
Termo n.° 95.960 - Privilégio de
invenção: Sistemas automáticos de
telecomunicações - Requerente: Standard Electric S. A. - Total de
pontos. 47 reivindicações.
Termo ri.° 100.401 - Privilégio de
invenceo para - Processo de fabricação de novos sais de metil - 4 Beta - Halógeno - Etil - 5 -e
Tateelas. _ Requerentes para Raymond - Charonna'. - Paul - Lechat - Jean - Chereton - André
- Boime.
Têrmo n.° 105.155 - Privilegio
de invenção - Processo continue para a preparação de cobalaminas Requerente: The Distillers Cornpany
Limited - Total de pontos: 14 reivindicações.
Termo n.° 107.052 - Privilégio de
invenção -e. Composições Plásticas Requerente: Union Carbide Corporation - fica retificado o primeiro ponto - 1 -- Uma composição plástica,
caracterizada por compreender U'Eft mistura de urna resina termo-plástica,
normalmente sólida, com 0,05 - a
- 5.0 - partes, em peso, de uma
composição de resina termo-endurecivel em forma de partículas coradas,
por 100 partes, em pam", da mistura
,- Total de pontos - treze reivindicações.
Termo nP 114.457 - priv'.14gie
de invenção - Aperfeiçoamentos em
dispostivo misturador, para fins industriais domésticos - Requerente:
Erwin Sack & Cia. Ltda. - .local
para: São Paulo.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 116.438 - modelo de

utilidade para - Aperfeiçoamento

em -bagageiros e similares - requerente: Fogliati 86 Angelici Ltda. retificado do dia 29 de março de
1963.
Termo c.° 118.028 - privilégio
de invenção - Dispositivo de luz intermitente - Requerente: German
D. Lanata.
As retificações dos pontos acima
mencionados, foram publicados no
Boletim do dia 8 de março de 1963.
Retificações dos pontos publicados em
treze de março de 1963 - por terem saído com incerreçõe.s.

Termo n.° 94.295 - privilégio de
invenção - Processo para a preparação de derivados Bis - (Arnino-metil) - Benzenicos - Requerente:
Sterling Drug Inc,
Termo n.° 94.842 - privilégio de
invenção para Processo e aparelho
para a - Esterilisação - a frio com
o auxílio de gves bactericidas. Requerente: Erich Stein e Rudolf
Gewalt,
Termo n.° 98.376 - privilégio de
invenção - Processo de preparação
de novos derivados da piperidina Requerente: Henri Morren.
Termo ri .° 109.419 - - privilégio
de invenção: Processo e aparelho para limpeza de assoalhos em fábricas
texteis - Requerente: Parke Cramer
Company - Total: 27 reivindicações.
Termo n.° 117.459 - privilégio
de invenção Aparelho para . propaganda - Requerente: Gaston Barras - SOmente urna reivindicação.
Termo n.° 117.571 - modelo de
utilidade - Uns nOvo modelo de apagador para giz - Requerente: Furukaera Masashi.
Termo n.° 117.621 - privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos em pontais para máquina de plantar cereais.
- Requerente - Egmidio Caratti.
_ Total de pontos: duas reivindicações.
- Termo n.° 117.953 - modelo de
utilidade para - IsTôtes tipo de fechadura para malas e artefates similares - Requernte para . - Nathan
Friedman.
Termo n.° 117.570 - modelo de
utilidade para: Nevo estôjo protetor
de lapis e giz - Requerente: Furukavea Masashi.
Todo o ponto fica retificado.
1 - NOvo estôjo protetor de lapis
e giz,- constituído por recipiente de
madeira ou similar, provido de tampa corrediça, preferivelmente transparente, caracterizado pelo de que, no
fundo do recipiente, se encontra disposta sapata ou coxim de borracha
ou outro material flexível similar.
Os pontos acima mencionados foram publicados em 13 de março de
1963.
Retificações nos pontos característicos
publicad0 em dezoito de março

de 1963
Termo n.° 95.635 - Modelo industrial para - NOvo modelo de escOve
_para dentes -- Requerente: C'ycerio
Banhas Pompe Junior.
Termo n.° 96.656 - Para modelo
industrial: Novas disposições construtivas na união de esponjas de aço de
diferentes consistências - Requerente: AIdO Ettore dei Elenco.
Termo n.° 101.311 - Modelo de
utilidade - NOvotipo de torneira Requerentes: Alio Alessandro °judiai
e Mario Girolimetti,

Termo n.° 102.707 - Privilégio
invenção - Dispositivo e palmilha de
corte especial para serem colocados'em
sapatos de saltos para senhoras com
a finalidade de dar maior cbnfôrto aos
Requerenpés e descanso ao corpo
te: Elsa *Irma Inva/di dos Santos.
Fica retificade o primeiro ponto:
1 - Dispositivq, de corte peculiar,
para ser colocado na parte Interna de
sapatos de saltos altos para senhoras,
entre duas palmilhas, caracterizado por
constar de ume peça de borracha, latex ou de quiquer outro mterial equivalente, flexível e resistente, sendo um
formato irregular, cuja fgiura esquematiada zcoresponde apfoximadamente
a de um trapézio, sendo a sua parte
superior legieiramente convexa, "H" a
sua largura, e a sua parte inferior côncava no sentido do seu cumprimento,
apresentando as dimensões aproximadas de 4x3 - 1/2 cm. Total de pontos cinco reivirdicações.
Termo n.o 102.781 - Privilégio de
invenção: Processo de aperfeiçoamento
das propriedades mecânicas do •:'.oreto
de policinilio e produtos ebtidos por
esse processo - Requerente: Compegnie Saint-Gobain.
" Termo n.° 102.935 - Modelo de
utilidade - Um DUo . tipo de alarme
automático que acusa falta de elevação de liquido em bombas rotativas
e similares - Requerente: Giovanni
Andreoli.
Termo n.° 103.539 - Modelo de
utilidade para - lalOvo tipo de embarcação leve de propulsão a hélice atmosférica, acionada man:se/mente n ir Requerente: Francisco Soltar.
Termo n.° 108.520 - Modelo de
utilidade - NU° modelo de pisposttive dosador adaptável a recipientes Requerente: ,Rirhard Hugh Fisk.
Termo n.° 108.950 - Para modelo de utilidade: Um divo modelo de
bolsabanco - Requerente: Olavo
Duarte de Barros.
Te:rno n.° 109.920 - Privilégio de
invenção: Porta dobradiça - Requerente: Clopay Corporation.
Termo n.° 110.520 - Para privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos
em corpos compostos aperfbiçoados e
método de fabricação dos mesmos Requerente: General Electric Company.
Termo a.° 111.535 - Privilégio de
invenção: Elemento de perscrutar Requerente: Wallace H. Coulter.
Termo n.° 112.068 - Privilégio de
invenção: Processo e instalação para
conservação de cargas líquidas a bordo de navios - Requerente para: Soejete Industrielle Generale de Mechafique Appliquée - S.I.G.M.A.
Termo n.° 112.161 - Para privilé.
gio de invenção: Aperfeiçoamento em
dispositivo gerador de impulso para
um medidor de watt-hora - Requerente: General Electric company.
Termo a° 112.913 -- Privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos em ou relativos a um processo para a aplicação de ume • camada de verniz osotetor ao redor de peças componentes elétricas - Requerente: N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.
Termo n.° 112.872 - Privilégio de
invenção - Aperfeiçoamentos em ou
relativos a Comutadores de máquinas
dínamo-elétricas - Requerente: Watliff Company . Lirnited e William Eli
Arnold.

Abril de 1963

Termo n.° 113.013 - Privilégio da
invenção - Aperfeiçoamento em sistema pare a acumulação de * informações --Requerente: General Electric
Company.
Termo n.° 113.258 - Privilégio de
invenção - Estrutura aperfeiçoada de
reator para energia atômica - Requerente: Sir Robert lalcalpine 8s Sina
Limited.
Têrrno n.° 113.399 Privilégio de
invenção: Instalação para o enchimento contínuo de botijões e similares com
gás líquido - Requerente: S.P.A.
- Liquigás.
Termo n.° 114.267 - Privilégio dee
invenção: NOvo sistema de queimador
de óleo no qual é usada água como
comburente - Requerente: Athanase
Emmanucl Pantelíadis - Total de
pontos: Três reivindicações.
Termo n.° 114.878 - Privilégio de
invenção para - Esterilização completa do leite, permitindo conservá-lo em
quaisquer condições de temperatura
por tempo indeterminado - Requerente: Jairo de Andrade.
Termo n.° 114.977 - 1%.4odelo industrial para - Original desenho de
calendário - Requerente: Sergio Leme
mi. - O clichê do presente termo
saiu encabeçada erradamente com o
termo n.° 115.347.
Termo n.° 115.059 - Privilégio de
invenção - Material de registro ou
gravação - Requerente: Oxford Paper Company.
Fica retificado o primeiro ponto
todo:
1 - Urna falha de autocópia, caracterizada por compreender em conjunto, uma fOlha de suporte, urna camada contínua. opaca de partículas de
pigmento sare uma superfície de dita
falira, sendo esta camada de revestimento firme ou consistente, seca e não
pegajosa e de tal natureza que o impacto de uma tecla datilográfica, sob
operação normal, destrói a •opacidade
da camada de pigmento na área submetida ao impacto e mostra a superfície da camada subjacente em tal
área.
, Termo n.° 115.347 - Modelo industrial - Nova forma e disposição
em gravatas esporte para serem usadas com camisas esportes, pullven,
swetters e outros - Requerente: Thomas J. Wiborg - o clichê publicado
em 114.977 - errada-mente, petence
ao presente processo.
Termo n.° 115.427 - Privilégio de
Invenção: Processo para a preparação
de derivados cie piridina - Requerente para: Processo para a preparação
de derivados de piridina - Requerente P. Hoffmann - La Rocha fis
Société Anonyme (F. Hoffmann La Roche & C.° Aktiengesellschaft.
Termo n.o .115.446 - Privilégio de
invenção: NU° modelo de aparelho
de eletromedicina - Requerente para
Indústrias Eletrônicas Reunidas Ltda.
Termo n.° 115.574 - Privilégio de
invenção: Compostos orgânicos e sua
preparação - Requerente: ,The Wel&
come Foundation Limited - Total de
pontos treze de reivindicações.
Termo n.° 117.146 - Privilégio de
invenção para - euita hidroxiesteróie
de seus ésteres -- Requerente: Tabada Pharmaceutical Industries Ltd.
Termo n.° 117.527 - Privilégio de
invenção - Processo de aliviar teueões internas em peças fundidas Requerente: Aktieboleget Vibro Ver.
ken.
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sie adedo cora o art. 130 do Código da Prepriedade2oclustriala-Da data da' publicação começará a
amor • prneo da 80 dias; para • dermantemb da pedida. Durante asae praao poderão apresentar suas oposições ao Departrmae. ata.
jekdolliel da Prograiodatte Inclattaital aque/as gue se julgarem prejudicados com a roneemao do registro açamado •
Pethereagno Adta

rarmo na 570.139, de 18-10-62
Exportadora Vianna Braga S. A.
Guanabara

Termo n. 570.142, de 18-12-'62
Capotaria Copacabana Ltda.
Guanabara

Capotaria
Copacabana

Indüstria Brasileira

•
Classe 16
Classes 24, 28, 33 e 35
Alvejantes, amidos, anil, água de lava•
Titulo
deira. água sanitária, cera para soaffios,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
nmo
n.°
570.143,
de
18-12,62
Tê
lixívia., la de aço, pomadas para calAlfredo C. Lima
çados, palha de aço. preparados para
Guanabara
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e sapanáceos.
velas e velas a base de estearina, Representaçoes Comercio e Indristrta
sabões em pó, em flocos, esponjas da
limpeza
Classes; 8. 14', 33, 36 e 40
Titulo de Estabelecimento
Exportadora Vianna Braga S. A.
I 2-aa
Tarmo n.° 570 .149, de
Tarmo n.° 570..144, de 18-12.-62
Guanabara
Raimundo Alves de Souza
Guanabara

CLIMA

aritaincrustantes, anti-oxidantes, anta
Têrmo na' 57,0.151, de 18-12-62
corrosivos, anti-detonantes, azotatos. Agrisa S. 34. Agrícola e Coimado
água acidulada para acunsuiadares.
Santana
água oxigenada para fin.s mdústriala
São Paul,
amônia; banhos para galvanização, benOnas, banzai, betumes, bicaroonatá de
sódio, de potássio; cal virgem, carvões,
carbonatos,, estalizadores, celulose, chapas fotográficas..cccupo.siçasas estimares
corantes, creosmos:. descorantes. destaINDUSTRIA BRASILEIRA
crustantes, dissolventes; ernaliaaas foto.
gráficas, enxofre, éter, esomhea esta-aClasse 19
ratos: fanal, filmes sensibilizantes para
fotografias, fixadores, fluidos para Para distinguir: Aves, bicara de sada.
freios, formal, -fosfatas industriais fós- caprinos, , carneiros, gado, galinhas,
foros industriais, fluoretos, tundantes gansos, marrecos. ovos, patos. perus e
suavas
para solda; galvanizadores, gelatina para
fotografias e 'pinturas, giz, glicerina: triTêrmo
n.°
570.152,
de
18-12-62
dratoa hidrosulfitos: magnésio, merma
Rodatécnica. Comercial e Industrial
rio; nitratos. neutralizadores, na:moela.S. A.
tose; óxidos, oxidantes. óleos para PinSilo Paulo
tura, óleo de linhaça; produtos guaiacos para impressão, potassa industrial
papéis eniulsionáveis para a fotografia,,
papéis de rurnessi Empéis hetiograeicos
e heliocopista, películas senso:ais pa.
péis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, pra:assa. pós metá.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ficas para a composição de ' tinam pra.parações para fotografias, prodatos para
niquelar, . pratear e cromar, prodatos
Clasae 5
'nelas .elétricas, pilhas, plaga. resistên.
para diluir. tintas. prussiatosr reativos. Aço em bruto e parcialmente prega
bronze, bronze em bruto ou par
removedores, reveladores: sabão acua% rado.
cialmente
trabalhado. bronze de man.sais, silicilatos, secantes, senobilizantes, ganez, bronze
p& bronze em barra.
silicatos, soda cáustica. soluaaes, qui:ni- bronze ao lio,em
chumbo em bruta ou
cas de uso industrial. solventes sulfaparcialmente preparado. cobalto bruto
tos:- tintas em pó, liquidas'. sólidas, 'ou ou
trabalhado robre bruto
pastosas para madeira, ferro, paredes." ou. parcialmente
parcialmente trabalhada, estanho bruconstruções, decorações. couros. tecidos.
fibras celulose, barcos e veículos. talco to ou parcialmente trabalhado, ferro
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
Industrial, thiner, vernizes:. zare.ão,
em barra, ferro em chapa, ferro funLir sse 4 .
Açafraa da índia, algodão brun i alca- dido, ferro maleável, ferro manganez.
trão vegetal. arribar ela bruto, azeviche ferro velho, gaza em bruto ou parcialguza temperado, gaza
acabar amarelo, ambarina, tuia-to em mente trabalhado,
lâminas de metal. lata em
bruto, areia de prata, argila para. uso maleável,
na indústria, breu, bauxita. camelinas, folhas. latão em folhas, latão em cilacaseina, enxofre, gelo, goma pata tio. pas, latão era vergalhões, ligas mena indústria, grafite era ornor..ou ar- táticas, amalhas, magnésfia, inanganez.
cialmente preparado para uso na indús- metais. Mia trabalhados ou. parcialmentrabalhados metais, em massa, metria, minérios em pó, minérios metála te
tais . estampados, metais para solcil.
cos, alarmara em bruto, óxido de man- niguel.
ouro, paládicr,. platina, poeira
garias,. óleo. de coisa para fins industrias
pó mineral' par preparar tintas,. alomba- de zinco, prata, scddas. tungstênio,
e. zinco
gina em' bruto, pó .de moldagem acra
'fundição, pedras calcáreas, oedras ea
Termo na 570.153, de 18-12-62
bruto, resinas, estearina, talco em pó, Finesa S. A. Financiamento, Crédito e
talco em bruto, xisto betuminoso
Investimento
São Paulo
Termo, n. 9570.150, de 18-12-62
Agrisa, S. A. Agriccaa e Comercial'
Santana
S:so Paulo

"AGRISA"

'

RODATÉCNICA

• Indústria Brasileira
' Classe 32
Classe 46
Jornal e revista
Alvejantes, amidos. anil, agua de lavadeira. água sanitária, cera para soalhos,.
n.° 570.145, de 18-12-62
aetergentes, esponja de aço, (laçamos, GuriTermo,
— Engenharia, e Comércio Ltda.
lixívia, lã de aço, pomadas para calsao Paulo
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
C U. R I
•
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abra- (II
NDUSTR .8RAstut.ü
sivo empregado na limpeza de metais. e
°afetos. sabões em geral e saponáceos
Velas e velas a base de estearina,
Classe 16:.
sabões em pó, em flocos, esponjas da
Artigos da classe
limpeza
Têmio n. 9 570.146, de 18-12-61
'roma n. 9570.141', de 19-12-62
Emasso — Empreiteiros Associados
Exportadora Vianna Braga S. A.
Ltda.
Guanabara
São Paulo
Classe 50
Artigos da. classe
Têmios as, 570.148 e 570.149, de
- 18-12-62
Enio Neves Labatut
Indústria Brasileira
São Paulo
Classe 96
.
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. agua sanitária, cera para soailioa.
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para. calINDÚSTRIA BRASILEIRA
çados, palha de aço preparados para
polir e limpar madeiras, vidras, metais
NDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
e objetos, panos para polir e pa-a limpeza, panos da esmeril' e material abra. Absorventes, acetona., ácidos aceratoa.
Classe 19
alvo empregado na limpeza de metais e agentes químicos para a tratarnenta e
objetos. sabões em geral. e saponáceos. coloração da fibras; tecidos, couros e Para distinguir: Ave,S bicho de . sada
velas e velas a base de estearina. celulose; água raz. álcool. alsumina. caprinos, carrieirota aadtt,
sabões em pó, em flocos, esponjas de matinas; altmen, alvaiade alvejantes ina gansos, marrecos, "avos, pabaa, pirai:. e'
limper
clustrtals, alumínio na 'P61 amoníaco,
'mana-

"ADSORVIN'

SANTANA"
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Têrmo na 570.168, de 18-12-1962
nímio a* 57d.161, de 18- 12 - 1962
ferro chapas de zinco. chapas esta•
Termo n.° 570.154, de 18-12-u2
Laboratórios Branova S. A. Indústria Laboratórios Bronaya S. A., Indústria Fabriamr S. A. Indústria e Comércio libadas. chapas petas. metais para ;ma•Quimica e Farmacéutica
- Estado da Guanabara
Química e Farmacêutica
meeiras, ahumbos em bruto em barsaaa
São Paulo
São Paulo
eria bastões e em lenta aaas de eia,M•
bo. cobre em barra, uni chipasé Cm

BR ANOVA D1ANAZORAL

halhas, ferro, * espraio, iciro esaiaab,
•a0 em tôlh-a ou' não, estanho em Wiltat arn
çja
veratalhase em papel laminado, ligas
de eatanho ferro a carbono, tarro em
Classes: 1 a 50
barras, chapas 'em vai-gabara e em tõClasse 3
ç')°
•
Insígnia
Para distinguir: Preparado farniacautico
t lhas. ferro fundido eia bruto e em chaR)
• ‘4
pas galvanizadas ou não. tarro %luza,
Termo n. 9 570.155, de 18-12-62
%' s
Térmo n9 570.162, de 18-12-1962
ferro laminádo. agas de ferro, ferro
Laboratórios Branova S. A. Indústria Laboratórios Bronava S. A.. Indústria
Quicnica e Farmacêutica
rnanganes.
ferro maleável, fedhas
Quimica e Farmactaitica
São Paulo .
\ç'‘ Nome Comercial
Nandres, lisas ou não, metal para funSão Paula
dição de tipos. latão, latão em fOlhas,
Têrmo n 9 570.169, de ;8-12-1962
Fabrimar S. A., Indústria e Comércio em chapas, em vergalhões. ligas de
metais, metais em barras em chapas.
Estado da Guanabara
em fcalhas c em masas. metais forjados.
metais 'estampados. niquel. solda comuna molibdeno, tungsténio, zinco. zinClasse •3
•
ic0\00:0%Pij
- Preparada farmacêutico
co corrugado liso, em 'chapas em
Rilhas e ligas de zinco
Indústria Brasileira
Termo n 9 570.156, de 18-12-1962
Laboratórios Bronava S. A., Indústria
Térmo n" 570.171, de 18-12-1962
Classe 7
Química e Farmacêutica
' Classe 3
São Paulo
Máquinas e utens,lios para- serem usa- Fabrimar S. A., Indústria e Comércio
Estado da Guanabara
Para distinguir: Preparado farmacêutico dos exclustvarnente na agricultu-a e
horticultura
a
saber:
arados.
abridores
Casse 6
Termo n° 570.163, de 18-12-1962
Laboratórios Bronava . S. A. Indústria de sulcos, adubadeiras, ancinhos maca- Para distinguir: Máquinas, motores es.
nicos e empilhadores , combinados
/ Química e Farmacêutica
arrancadores mecânicos para agricu l tu- tacionários ou portáteis, a gasolina, de
Classe 3
São Paulo
ra, batedeiras para -cereais, bombas combustão interna, refrigerados a ar e
Para distinguir: * Preparado farmacêutico
•
para adubar, ceifadeiras, carpideiras. suas partes integrantes para fins indusceifados para affoz, charruas para agrl- triais, como: eixos de manivelas com
Termo n° 570.157, de 18-12-1962
culutura, cultivadores. debulhadores, balanceamento dinâmico, eixos de coLaboratórios Bronara S. A., Indústria
destocadores, desentegradores, esmaga- mandos de válvulas, bielas, raancais, ao.
Química
e Farmacêutica
,
Classe 3
São Paulo
Para distinguir: Preparado farmacêutico dores para a agricultura, escarrificado- Imite, ventilador, flanges, cabeçotes, blores, enchovadeiras, facas para maatii• cos das motor, bombas de óleo, bomba
,
nas agricolas. ferradeiras,s gadanhas,
.
Termo n° 570.164, de 18-124962
de gasolina, polias, anais do pistão, pisa
Laboratórios Bronava S. A., Indústria garras para arado, grades de discos tão, válvulas, tuchos, tanques de gasoll.
ou
dentes,
máquinas
batedeiras
para
Química e Farmacêutica
na, guias de válvulas, tanques de ar,
agricultura, máquinas insetifugas,
São Paulo
iilenciosos, juntas," carburador e
gulosa 'vaporizadoras. máquinas de
Classe 3
magneto
mungir, máquinas niveladoras de terra
Para distinguir: Preparado farmacêutico
máquinas per çuradoras para a agri.ua
Termo n° 570.172, de 18-12-1962
tura, máquinas de plantar, motocharTermo n° 570.158, de 18-12-1962
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de Fabrimar S. A., Indústria e Comércio
Laboratórios' Bronava S. A., Indústria
roçar, de semear. para sulfatar de
Química e Farmacêutica
Estado da Guanabara
Classe 3
tosquir, de triturar, de esfarelar :erra,
São Paulo
Para distinguir: Preparado farmacêutico para irrigação, para matar formigas e
Classe 11
outros insetos para burrifar e pulveri- Para distinguir: Ferramentas manuais,
Térmo n° 570.165, de 18-12-1962
zar desinfetantes, para adubar, para ferragens,cutelaria e pequenos artigos
Biofarma Société Anonzme
agitar e espalhar palha, para colher de metal comum, da indústria e caligr.
França
algodão, para colher cereais, máquinas cio da requerente, a saber: Tarrachaa
amassadoras para fins agrícolas de e machos para fazer rosca. braçadeiras,
cortar árvores, para espalhar, para ca- artigos de metal para janelas portas,
Classe 3
pinar,
maquinas combinadas para se- escadas e cortinados, afiadores, aldraPara distinguir: Preparado farmacêutico
mear e culturar, de desbanar, para en vas, alavancas, alicates, aucnotoliaa,
Classes: De 1 a 50
Termo n° 570.159, de 18-12-1962
silar, máquinas e moinhos para torra. ancinhos, anéis para chaves, chaveiros,
Insignia
Laboratórios Bronava S. A., Indústria
gens, máquinas toscadoras, ordenada- tachas, argolas. armações de toldus.
Quimica e Farmacêutica
Termo n° 570.166, de 18-12-1962
res mecânicos; raladores mecânicos. ro- aros, rebites, arruelas, atiçadores azei.
São Paulo
Imobiliária Monterey Limitada
.
los compressores para a agriculriaa, seiras, lâminas e navalhas de barbear.
Estado da Guanabara
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras, brocas, buris, bainhas, baldes, bacias,
socadores de terra, tosadóres de gra- Isairnazios, bicos. illsóses e poli r as de
ma, tratores agrícolas, válvulas para atacadores para sapatos, bisnagas, sorcas. borboletas, botões, puxadores, bramáquinas agrícolas
ços para cabides e prateleiras. canive*tas chantradores. cortadores, cravado.
Termo n 9 570.170, de 18-12-1962
res,
cunhos, cabides, cabos, caçarolas,
Classe 3
Fabrimar S. A., Indústria e Comércio cadeados, caldeirões, canos a tubos,
Classe 16
Para distinguir: Preparado farmacêutico
cantoneiras, alças, pegadores, puxadores,
Estado da Guanabara
.
Titulo
cintas para caixotes, coadores, colhe'natio n 9 570.160, de 18-12-1962 I
Classe 5
.
res, cotovelos, cunhas cuspideiras, desTermo n° 570.167, de 18-12-1962
Laboratórios Bronava S. A., Indústria
cacadores, *debruns,' dedais, enxós, es•
.
Química e Farmacêutica
. Meta lpa Industrial e Importadora Ltda. Aço e carbono e a venadio, aço bessémer, aço bruto e corrugado, aço doce cariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
São Paulo
em chapas e vergalhões, aço elétrico. espátulas, esticadores, expremedores.
aço de vergalhõeS, oitavados, aço extra facas, facões, ferramentas cortantes,
doce fundido, aça laminado, aço niquel. perfurantes, desbastantes e allsantes,
aço polido, aço em chapas e em çôlhas. foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
ligas de aço. ligas .cle aluminio, amal- fivelas. fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, graininhos, abrigamas de metais, metal antifricçâo, an- dores de latas, larras, jogos de chaves
Classe 3
Classes: $ —
— 50
timônio, metal !sabia bronze em ver- de parafusos, lâminas e bilhas de serra,
Para distinguir: Preparado •tarmacêutico
Nome Comercial
galhões, bronze em manc'ais 'chapas de amas. latniaõesa latas para comestivela
e)

•
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e para lixo, charneiras e dobradiças.
Tann° n° 570.177, de 18-12-1962
'ensaios, vasilhas arap medição, pratos
Termo *"570.87, de 18-12-1982
csactiacanhas, martcdo, pequenas mias.
Henkel
Cie. G.D4413.H.
de vidro e recipientes semelhantes de 1Vlanuplast Masefsenra de Plástos
Serragess para paças de mobiliária,
1Alenianha
baica aberta, escalas graduadas .
Limitada
cinzéis, escarriadores, punhais, pás, paClasse 28
São Paulo
nelas, parafusos, pinos e contra pinos,
Termo
n°
570.181,
de 18-12-1962
Classe 21
. rastelos, rodinhaa. roletas, sacarrolhas, Para distinguir: Produtos de amianto,
Manuplast Manufatura de Plásticos
Para distinguir: Veículos e suas partes
serrotes, ferragens para malas, tenazes e produtos resinnaos, materiais que subsLimitada
tituem o cautchuc, para fins técnicos,
integrantes, exceto máquinas e motores
tesouras
São Paulo
' abrasivos
Termo n 570.188, de 18-12-1962
Térino n° 570.173, 'de 18-12-1962
Prorrogação
Henkel Cie. G.M.B.H.
Manuplast Manufatura de Plásticos
Limitada
Alemanha
Termo n° 570.178, de 18-12-1962
São Paulo
Henkel & Cie. G.M.B.H.
c Classe 31
Alemanha
PRORROGAÇÃO
Para distinguir: Tendas, lonas, torreias
INDUSTRIA BRAMEIRA
de transmissão da t3da espécie, cordoalha e barbante. Material de vedação e
PRORROGAÇÃO
mangueiras

o

j

Weitatsplusr

e

falasse 1

Para distinguir; Aglutinantes minerais
para tintas

9

Termo n 570.174, de 18-12-196a
Heakcl & Cie. G. .B H.
Alemanha

g

1 i'

Classe 48
Para distinguir. artigos de u......daor,. e
pertumarias em geral: Almisca.. aaisui
PRORROGAÇÃO
na beleza, água facial, água de lav.-sada.
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liqui•la, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes:
c:ayons, cremes para a pele, cana us,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes. dissolvent'es.
essências, extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, a para base
Classe 46
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
Para distinguir: Preparados para Um- escôvas para dentes, cabelo, roupas,
• par, líquidos e éra pasta \
cílios e unhas, fixadores para o calselo.
Prorrogação
pestana, cílios e bigodes, -fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Termo n" 570.175, de 18-12-1962
ae toucador, 'grampos para o cabelo.
lenkcl & Cie. G .M.B .H
geléia de petróleo perfumada, lápis
Alemanha
para maquilagem, lança-perhitnes, loções, líquidos dentifricios, em pasta, em
PRORROGAÇÃO
sabão, era creme. CM elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanentelixas para unlaâà, !agua, óleos para" o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pearei,
Liasse 46
pomadas perfumadas para o s nbelezaPara distinguir: Céra de assoalho, cêra, mento da cutis, pon-pons, po de arroz
sabões comuns, sabões em pó, substanProrrogação
cias para lavar e branquear, amido e
Termo n" 570.169, de 18-12-1962
preparados de amido, corantes para a
Chance Brothers Limited.
lixívia, preparados para limpar c polir
Prorrogação
Inglaterra

Têrmo n° 570.189; da 18-12-1962
Classe 1
Para distinguir: Substâncias e prepara- Manuplast Manufatura de Plásticos
Limitada
ções químicas usadas nas indústrias, na
São Paulo
fotograaa e nas análises quimicas. Substâncias e preparações quimacas aatiClasse 49
corrosivas e anti-oxidantes
Para distinguir: Jogos de tôda a espéTêrmo n° 570.182. de 18-12-1962
cie, brinquedos e passatempos, petreManuplast Man.ufatara de Plásticos
chos e artigos. para fins exclusivamenta
a
Limitada
desportivos, exceto vestuários
São Paulo
cisa Cfi 0430.1d
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de produtos
Tês= n° 570.190, de 18-12-192
acabados de origem animal, vegetal ou
Schering Aktiengesellschaft.
mineral, não incluídos em outras clas•
Alemanha
ses; artefatos de substâncias químicas
não incluídas em outras classes

Dl-ALLERPEN

Têm° n° 570.183, de 18-12-1962
Manuplast Manufatura de Plásticos
Limitada
São Paulo
Classe 21
Para distinguir: Veistilos e suas partes Para distinguir: Cesse
Uni preparada autabió
Integrantes, exceto maquinas e motores
tico e anti-alérgico
Tann° n° 570.184, de 18-12-1962
Manuplast Manufatura de Plásticos •
Limitada
São Paulo
Classe 49
Para distinguir: Jogos de tôda a espécie, brinquedos e passatempos, petrechos e artigos para fias exclusivamente
desportivos, exceto veatuários

9

Termo n 570.185, de 18-12-1962
Manuplast Manufatura de Plásticos
Limitada
São Paulo

a

• Tèrma n° 570.176, de 18-12-1962
Henkel 6 Ce. G. M.B . H .
Alemanha
Para distinguir: Preparados para conservar alimentos, drogas para fins Industriais, produtos químicos para a indústria, as ciências e a fotografia, misturas extintoras, temperas, soldaduras,
preparados para preservar a congelaçâo.
antaincrustantes e desincrustantes para
caldeiras, misturas de proteção contra
O fogo, matérias corantes; tintas, venta
zes, lacas, secativos, preparados para
arcar, mordentes, resinas sintéticas, colas,. graxas. preparados para limpar e
•gonservar a couros aprmaas, preparados
para atirar, preparados de impregnação,
laradas 'para conservar a madeira, preasaiado; para 'despegar, anialerrugino'sos, ' Plarparziaos para arar a'''ferrugem
!
Prorrogação

,

,

.

Acerte na Mora' ,
e Ganhe Milhões
Classe 8
Frase de Propaganda

Têrmo 570.192, de 18-12-1962
Relomac -a Comercial Importadora"
Limitada
São Paulo

Na Hora Certa
~SM I3RASLERA

Classe 1
Paca distinguir: Substâncias e prepara-ções qutmIcas usadas nas indústrias,, na

4

cassa

Térmo n" 570.191, de 18-12-196i
Comarca-ai Importadora
Relomac
Limitada
São Paulo

Para distinguir: Ampulhetas,, escalas fotogra ia e nas análises ~Iras. Su=
graduadas, filtros, lentes, vidros de au- &st:enatas e preparações químicas alota
corrosivas e anti-oxiciantes
mento, lunetas, níveis, Óculos, réguas
graduadas, vidros prismáticas, isoladoToarmo n 570.186, d e18-12-19621
res', tubos graduados para ensaios, vaManuplast Manufatura de Plásticos
silhas para medição'
, Limitada
Têrmo, a° 570..180, da 18-12-1962
Sâo Paulo
Chance Brothers Limitei
,
Classe
. Insaateara
Para distinguir; Artefatos de produtos
•
Classe .14 • •
a
•
acabados de origem animal vegetal mi
Para distinguir; Aitnofariz, bulbos, iisol- minerara, não Incluídos em outran tias;
ladores, laaainaa paras ruicroscõpiosavli- ses; artefato:1 de 'substâncias quimicad
dros da cobertura, tubos graduados para
não incluídas em outras classes

9

.

as

Ganhe Milhoes
Classe .8

s^raSe

o

de Propaganda

Termo n 570.193, de 18-12-1962
Garnerciat Importadora
Relomac
Limitada
São Paulo

Seja ,o Milionári4
da Hora Certa
-a' '
Ciasse

Frase da Propaganda
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Tarmo n.• 570.194, de 19-12-062
Imobiliária e Publicidade jupiter Ltcia.
São Paulo

n
fI

ara
d

git
Bzwrc.
• raenetré

Classe 32
Almanaques, agendas, anuários, álbuns
impressos, boletins/ catálogos, edições
impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas, revistas,
órgãos de publicidades, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças
teatrais e cinematográficas,
programas circenses
Tèrmo n.9 570.195, de 19-12-1962
Wiarnir de Lima Pupo
São Paulo
,
f

cot

Li mit '

Ind. Brasilelru,
Classe 41
Café torrado, moído ou ein grão
Têrmo n.° 570.196. de 19-1•.1.ÇQ
Comércio e Representações de Carnes
São • Vicente Ltda.
São Paulo

SIO VIC
Ind.Bra

elb

Classe 41
Carne verde
Tétano n.°:57.197, de 19-12-1962
Usinagetn de Peças Metá"Dans"
licas em Tôrnos Automáticos
Limitada
São Paulo

Dem
Ind. raaileira
Classe 5
Metal banco, metais antifricções e metal patente. aço, alumínio, alpaca, branze, chumbo, cobre, estanho, ferro-guza,
niquel, latão, zinco, metais para ligas.
Todos os Metais são em; bruto ou parcialmente trabalhados usados nas indústrias, podendo ser em barras, em
chapas, em ôlhas, em massa, em' lingotes. em fio e vergas, estampados,
forjados, modelados, torneados,
perfilados e eletrodos
Termo na 570:198, de 19-12-1962
Panificadora, Confeitaria e Lanches
Maria Paulina Ltda.
São Paulo

MARIA P./MINI
Ind. Braaileirt

D1ARIO OF1C!;.1. (Seção 1H)
Urino IL. 570.200, de 19-12-1962

Padaria e Confeitaria Elite Ltda,
São Paulo

ELITE
'Ind. Braai/efra.

Tarmo n.° 570.209, de 19-12-1962
Mopograf Editóra I tda.
S3o Paulo

IÇA

DPiegein

A::;ril de
recibos, impressos em cartazes, placas.,
tabuletaá .e veículos, bilhetes impressos
Têrmo n.° 570.213, de 19-12-1962
Canas — Cadeia Nacional de Anúncios
Escritos Ltda.
São Paulo

Classe 32
Almanaques,
anuários,
álbuns lavresClasse 'li
sus, cartazes, catálogos, jornais nacioPães, biscoitos, bolachas, bolos e coces
nais e 'estrangeiros, publicações impresClasse 50
sas, revistas. Propaganda em rádio
Termos as. 570.201 à 570.204„ de
televisão, jornais, programas radiofôni- Impressos pára uso em: cheques, aupn•
19-12-1962
Plaslumi Indústria e Comércio Ltda. cos: peças teatrais e cinematogtáficas catas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e reSão Paulo
Tèraho n.9 570.210, d e19-12-15P2
cibos, impressos em cartazes, placas,
Comercial Tricste Ltda.
LETRIM--'
!-•,;
tabuletas. e veículos, bilhetes impressos
São Paulo
Ind. Brasileira)
Termo n.9 570.214, de 19-12-1962
Classe 22
Indústria e Comércio Algofil S.A.
Latiras d efios
São Paulo
/ Classe 28
Letras de plásticos
Classe 23
IND. BRASILEIRA
Letras de panos
Classe 38
IND. BRASILEIRA
Letras de papelão
C...las,r I 3
• Classe 22
Térmo n, 9 570..205, de 19-12-1962
Para distinguir: joalheria e artigos de
Classe 22
Crepon Textil Maduras e Afins Ltda. metais preciosos, semi-preciosos e suas
São Paulo
imitações, usados como adornos, pedras Fios de algodão. cânhamo, celulose, Jota,
preciosas trabalhadas e suas imiatções. linho, lã. fios plásticos, fios, de seda
CREPON
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abo- natural ou Taloa para tecelagem, para
toaduras, alfinetes de gravatas, fivelas, bordar, para costura, tricotagem e para
Ind. Brasileira
braceletes, medalhas, berloques. corren- croché, fios e linhas de irada espéale
Classe 50
•
tes, estojos para loias e argolas
Termo 11.0 570.215, de 19-12-1962
Impressos
Brasil Corrêa da Rocha
Termo n.° 570.211, de 19-12-1962 .
São Paulo
Térino n.° 570.206, de 19-12-1962
Celirnar Comércio e -Indústria Ltda.
Diógenes Pallaro
São Paulo
São Paulo
A CIRAN4INRA

CANAES

TRI ESTE

ALGO FIL

CELIMAR

Ind. BritRaELL
aileVlira •
Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Tèrmo n.9 570.207, de- 19-12-1962
Açougue Iracy Ltda.
São Paulo

IRLCT

Ind. Br.ci1etX
Classe 50
Impressos,
Tèrmo n.° 570.208, de 19-12-1962
Fábio Rodrigues e Antonio de Barros
São Paulo

• IdETALMIC
Ind. Br_aai1eir4

IND. BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir artigos de toacador e
perfumarias em geral: Almisaat. água
d e beleza, água facial, água de lavanda
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, liquida, em pó,
em pedras, para banho. brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticoa para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele. vanroms,
cheiros em pastilhas, eia tabletea, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear. cremas 'dental,
depilatórios'. desodorantes, dissolventes,
essencias. extratos, estojos de pesfumas.
cranie para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
e,activas para dentes, cabelo, roupas,
Cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana. cílios e bigodes. fivelas para
o cabe/o, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes,
cões, líquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
liquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas. !mau& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
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

Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Têrmos as. 570.216 à 570.223. de
19-124962
Mines Eletrônica e Mercantil Ltda.
São Paul,

E-LMEB
Ind. Brasileira'
Classe 5
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Classe 7
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Classe 9
Artigos da classe
Classe 98
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe

Classe 41
•
Classe 6
Substâncias alimentícias panificadas,
Alavancas, máquinas para abrir chavedoces' e sanduíches e mgreal
tas, máquinas para arqueação de embalagens. bombas hidráulicas, máquinas
Tarmo ti.9 570 .199, de 19-12-1962
Termo n.° 570.224, de 19-12-62
Adrninistraçã ode
compressoras, bombas elátricas para
Esta centro
Ekner Eletrônica e Mercantil Ltda.
pneumáticos, blocos, cruzetas, cilindros.
Garages Ltda,
São Paulo
caldeiras, máquinas adaptadas na cnosSão Paulo
truçáo e conservação de estradas, máquinas para cortar, máquinas distribuiESTICEIrrao
ELTIER ELETRONICA:
doras de concreto e barro, dínamos,
E MERCANTIL LTDA1
( Pina. Brasileira
maquilas encanadoras, esmeris, exaustores para forjas, exprernedores para
Classe 47
manteiga, limadores • a frio e a quente
Nome Comercial
Para distinguir: — Combustiveis, lubri- para aço e outrds metais, máquinas
Tèrmo na' 570:212, de 19-12-1962
Termo n.9 570.225, de 19-12-62
ficantes, substâncias e produtos desti- para lavar roupas e pratos, motores Cintransil Cia. Transitaria Brasileira
Elmer Eletrônica e Mercantil Ltda.
nados -iluminação e ao aquecimento: elétricos, mancais, malacates, moinhos
São Paulo
São Paulo
Alcool,motor, carvão a gás, hidrocarbO- para ateais, máquinas para malharia,
retos, gás metano, butano e propano. máquinas salgadeiras para manteiga,
•ELIVER ELETRONIC1'
gás engarrafado, gás liqueteaass, aaao plainas de mesa, máquinas para indúsE MrsnAITIL
tina, graxas lubrificantes. óleos combus- tria de tecidos, tesouras rotativas, torClasse 50
tíveis, óleos lubrificantes; óleos dastina- nos mecânicos máquinas trituradoras,
Impressos para uso em: cheques, dudos a iluminação e ao . aquecimento,
turbinaa, máquinas urdideiras e
plicatas, envelopes, faturas, notas proClasse 33
óleos para amortecedores, pctr6leOs e
máquinas N,entiladoras
'missórias, pape/ de correspondência e
Titulo de Estabelecimenks
querosene

CITRANSIL

Têrca-feira 1 f)
• Termo h. 9 570.226, de 19-12-62
Companhia AgriCola Parnaíba
São Paulo

LORICOLL,

DIÁRIO OFICIAL
Termo n.° 570.233, de 19-12-62
Cerâmica Guaraú Ltda.
São Paulo

GUA RA U

Classe 16
Para distinguir materiais para construClasse 33
ções e decorações: lages, lageotas, ma., Titulo de Estabelecimento
nilhas, ladrilhos, mosaicos, tijolos, te,.
lhas, tubos de concreto, e demais ar..
Tênno n.° 570.227, de 19,-12-62
tigos da classe
Sonata S. A. Sociedade Nacional Técnica e Administradora
Tênmo n. 9 570.234, de 19•,12-62
São Paulo
Salvador I,odovico aPterni
São Paulo
SONATA

S/A.1
SOCIEDAIG
N.LCIONA.L
.
TECNICA E
LDMINISTRADOR1

SONATA
SOCIEDADE
NACIONAL
e TEsEck E
LM. NI STRADORA,`

Classes: 33 e 16
Insígnia comercial

'1'êtrao n.9 570.229, de 19-12.-62
:nteraço Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

Termo n.° 570.236, de 19-12-62
Construções Progresso Ltd=
São Paulo

t'llOCRESSO
Ind.. Brn st lei r
Classe 16
Materiais para construções

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Arruelas, arco-de-pua, alicates, brocas,
chaves, dobradiças, enxadas, foices, fach.aduras, limas, martelos, marretas, pá,
serras, serrotes, placas de aço para
adaptação em tárnos, talhadeiras, torquezas
• Termo n.9 570.231, de 19-12-62
Importadora, Exportadora, Frutas
Gato Negro Ltda
São Paulo
GATO

NEGRO
Classe 41
Frutas

Termo n.° 570.232, de 19-12-62
Cantareira Importadora e Exportadora
de Frutas Ltda,
São Paulo

, Termo n.° 570.227, de 19-12-62
Malharia São Jorge Ltda.
1‘1 loas Gerais
tT ASLAN

(Ind. Brn cilnir a

Classe 41
Frutas

Classe. 36
Artigos da classe
Têrmo n.9 570.242, de 19-12-62
Malharia São Jorge Ltda.
Minas Gerais

JACCTIAR D.

Ind. Brasileira,

•

'

VA 'MAMA)
SZO JORGE

maruniA
SX O JORGE Ir DA:

Ind. Brasileira

Têrmo n.9 570.239, de 19-12-62
Souza ei Cia. Ltda
Minils Gerais

FABRICA DE
DOCE DE LEITE
• SOTTITENIR

Têrmo n.° 570.251, de 19-12-62
"Urso-Branco" Indústria e Comércio de
. Câmaras Frigoríficas Ltda.
•
São Paulo
1••::

URSO—BRANCO

Ind. BrasileUra
,
Classe 8

•
Artigos e aparelhos elétricos em geral:
aparelhos de ar refrigerado, balcões Irl..
gorificos. câmaras frigorificas, geladeiras, e refrigeradores
Uniu) n.9 570.252, de 19-12-62
Pitnentel Confecções Finas Ltda..
• São Paulo
PIMENTEL
Ind. Brasileira
Classe 36
Camisas, lenços e cuecas

ELIEV

Classe 16
Tijolos, areia, cimento, cal, telhas e
pedregulhos

Têm" n.9 570.246, de 19-12-62
Malharia São Jorge Ltda.
Minas Gerais

•Timo n.° 570.254. de 19-12-62
Fanei S. À. — Incorporadora e AUL.
n ;stradora de Im6veir
São Paulo

1)I411/PON

Termo n.9 570.247, de 19-12-62
Administradora Revis Ltda.
São Paulo

Rg7I3

CUSTO REAL
Classe- 50
Impressos para uso em: ch,.ques, du..
plicatas, envelopes, faturas, notas pro.
mIssOrias, papel de correspondência e
recibos, impressos em cartazes. placas.
tabuletas e veículos, bilhetes impresso.

Classe 33
Titulo

Termo n. 9 570.255, de 19-12-62
Hotel e Restaurante Arpedy Ltda.
• São Paulo

Teimo n.9 570.248,. de 19-12-62
Administradora Revis Ltda.
São Paulo
•

AR P EDY

,REVIS`

INV. BRASILEIRA

Ind. Brasileira"
Classe 16
Artigos da classe

Têrtno n.• 570.240, de 19-12-62
Malharia São Jorge Ltda.
Minas Gerais

Têm) n.° 570.249, de 19-12-62
Proplast Ltda.

Classe 36
Artigos da classe

Classe 41
Para distinguir: Açúcar, aveia, azeite.
chocolate, cacau, canela, cravo, chá, cc..
reais, farinhas alimentícias, téciilas, kcuias, legumes em conserva, suassem
alimentícias, massa de tomate, pimenta,
sal e vinagre

Classe 22
Artigos da classe

Classe 41
Título de Estabelecimento

A
Ind. Brasileira

i

BATATOU
ind. Braelleirm

Ind.. 'Brasileira

Classe 22
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

570.2$0, de 19-12-62
Hideo Sanei
São Paulo

SUPERLOFT

Termo n.9 570.238. de 19-12-62
Souza el Cia. Ltda.
Minas Gerais

Ind. Br 9 sileira

Treno n.9

termo n.9 570.245, de 19-12-62
Malharia São Jorge Ltda.
•
Minas Gerais

:nd. Brasileira')

SOUVENI

Abril de 1963 1231

Termo n.9 570.253, de 19-12-62
Ernevé -- Construtora Imobiliária
Empreendimentos Ltroa.
São Paulo
-

Nome Comercial

Classe 22
Artigos da classe

SUPREM

CAN TA RSIat

Ind. Brasileira

Classe 33
Termo n.g 570.235, de 19-12-62
Titulo de Estabelecimento
Comércio e Representações de Peças
que o encôsto apresentar-se dotada
Para Auto Sandral Ltda.
te ,situando-se o conjunto fixo a pés
São Paulo
Termo n.9 570.244, de 19-12-62
SANDP,AL
Malharia São Jorge Leda.
Ind. BrasileJ.,Minas Gerais
Classe 21
Peças para veículos

èrmo n.° 570.230, de 19-12-62
Interaço Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

SX0 JORGE'.

Termo n.9 570.243, de 19-12-62
Malharia São Jorge Ltda.
Minas Gerais

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 11 :
• Insígnia

Termo n.° 570:241, de i9-12-62
Malharia São Jorge Ltda.'
. Minas Gerais

Classe 36 .
Artigos da classe

Nume comercial
Termo n.° 570.228, de 19-12-62
Sonata S. A. Sociedade Nacional Téc. nica e Administradora
São Paulo

(Seção III)

PROPLAS1

Ind. "Brasileira
São Paulo
Classe 28
Classe 28
'Artigos . da classe

Classe 41
Açuc.ar. azeites baias, biscoitos, bolachas, bolos, bombons, café, chá, cara':
meios, compotas, confeitos. cremes, farelos, farinhas de trigo, farinhas de milho, farinha de mandioca, farinha de

rosca, fermentos, Idos em geral, frutas
cristalizadas, frutas cm caldas, imas
secas. geléis, hortaliças, latictuios, legumes, massas alimenticias, mel de abelha, mocotó molhos, óleos coa...ativeis,
pães doces e salgados, pralinés. pudico,
sel. sanduíches, sorvetes, temperos.
torrões, ~agl.-

r

1234 Tárça-feira Ib

DIARIn OF1CiAL

(Seçao

.

.Abril de 1453

•
Termo n.° 570.256, de 19-12-62
tentes, balaustres calhas, cimento, cal, çorantes, creosoto para indústria,, disTermo n.° 570.266, de' 19-12-1962.
Incorporadora e Adiai- cri, chapas isolantes, caibros," caixilhos, solventes, 'esmaltes, esmaltas quimicas,
Fane) SisaAa
Prospeg Engenharia, Sondagens e
-adie aanistradora de Imóveis
\ colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha.. fenol e seus derivadas, fumo negro
• Fundações Ltda
ssarat
São. Paulo
1 pas paa coberturas. edificações premo/. para • aplicação, em pinturas, glicerina
p. S4A-INCORPORADOPP
dadas, estuque, estacas, esquadrias, for- para , aplicação- industrial, halratos, hiIM;INItTRADORA DE iMdVEir.j
ros, gesso, frisos, grades. )anelas, lame- drogênio,. hidroguituna, hidrosulfitos,
—Santos-PROSPEo
las de metal ladrilhos, lambris, luvas de loduretoss laca, magnésio, materiais co
a
Ind. Brasileira
junção, laje, lajeotas, madeiras para Cantes e descorantes, nitratos, oaigênio.
"r2.'" Claâàs: 16, 33 e 50
construções, niaterial contra frio e calor, • potassa. potássio de sódio,. preparados
de Estabelecimento
• I
Classe 50
mosaicos, produtos de base asfáltico, químicos usados an laboratórios, foto
Impressos
produtos para tornar imperrneabilizantes gráficos, produtos, quimicoa para tirar
staTersno , n." 570.257, pe 19-12-62
as
argamassas
de
cimento
e
cal
hidráumanchas,
produtos
quimicoa
para
piasde
Fabricações
Metálicas
•
,slisboladade
Termo a.° 570.267, de 19-12-1962
lica, pedregulho, placas para pavimen- tura, reveladores fotográficos, sais qui.
ite:t"Sofarne" Ltda.
Fábrica de Móveis Lisboa Ltda,
micos,
lindos
nas
indústaas,
)(ilação
tação,
peças
ornamentais
de
cimento
ou
São Paulo •
ass a
São Paulo
gesso para tetos e paredes, parqueies, para pratear, solutos, soluções quimicas
1.
portas, portões, pisos, papel para forrar para pintura e fotográfica, solventes,
1.4
• LISBOi
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos sulfatos, sulfitos, tintas, tintas liquidas,
• de
concreto, telhas, tacos; tubos de ven- tas pó e sólidas,. tintas preparadas para
ind. Brasi/eira
BRASILEIRA'
vulcanizar, tintas- para uso na indústria
` tilação, vigamentos, veneziaans e
•
*-): Classe 16
e na arquitetura,, vernizes, vernizea
vitrós
Classe 40'
"EgatiaEft/hs metálicas para annstruções
químicos e, zinco
Armários, assentos, balcões. uufets,
Termo is.' 570.261. de 19-12-62
banquetas, bancos. camas, cadeiras,
Têrmo na' 570.264, de 19-12.-62
Entregadora Guaruja Lida
7"A"e3ra'sá n. 570.258, de 19-12-62
creadomudos. cristaleiras, colchões de
Eletrônica Yaraazaki Ltda.
São Paulo
''az 'COhStrutora Cosmos Lida.
mola. conjuntos. de -copa. e casinha,
• -asa aea" São Paulo
- São Paulo
cadeiras giratórias, dispensas dormi. assa! a. •
tórios. etagers, escrivaninhas, 'estantes, a
.saisra Cosu 0.5
SOAR
guarda-roupas, guarda-comida, galerias,
•
:or•2
Ind. Brasileira
mesas, móveis para jardim mesiahas,
ccalla
Classe 16
móveis para hall, móveis estotadaes,
P sa disonguirs Material para carastruClasse
IND. BRASILEIRA
penteadeiras, porta chapéus, prateleiras,
~a-a:dtcoraçãca. argamassas, i gila,
Aparelhos de ar refrigerado _e condi- solas,' sapateiras, salas de visitas, salas
areias larMiejos, bateutes, balaustres be.
dados, aparelhos fotográficos, acende- de jantar, poltronas, berços, colchões,
cosi de: himento, blocos para pavimentadores automáticos, aparelhos deterilia caixas e móveis para aparelhos radioClasse 11,
ção., calhas_ .cimento,. cal, cré, dirpas
=dores, alto falantes e *amplificadores
iaolantesaa caibros, caixilhos, colunas, Para distinguis ei =Ias em geral e suas de som, bebedouros de água refrigera- fônicos, móveis para terraço, sofás camesmos:
automveis,
c
arimas, estrados de camas,' acolchoados,
iartes
dos
coberturas
caixas
dáqua,
para
.
_
Obages
balcões frigorificos, balanças, bar- porta-vasos, divans. almofadas. -tra-,
cainasode -descarga para lixos, adilam- nliões,auto-caminhões. can-azarias e re- dos,
çõesa-P.renisildadas, estuque, camisa ° da boques, bicicletas, tricieles, carros. cats beadores elétricos, condicionadores de vesseiros. cómudas e • discotecas -de
madeiras •
base asfá/tiaci. estacas esquadriaa, for- roças, lanchas, hiates, aviões, vagões; ou• automáticos de voltagem, exaustosças„krians gesso, grades. ¡anelas. estru- carros, tratores, carros irrigadorep. freios, res, extintores de incandio, estufas, foTermo ni". 570.268, de 1942-1962
.atssaaasmatálicas para construções, la- breques. pedais, amortecedores, para- gões à • lenha. à gás, elétricos ou a
maJaaadaametal, Ladrilhos. lambris, luvas brisas, hélices, parachoques, alavancas querozene, gravadores de som e de ima- “Chinemirna" Comércio e Representações Ltda.
deajairçaa. 'ages, lana-atas, mataaal isc-- de freios, barras de freios, braçaderiras gens, isqueiros, irradiadores de 5rio ou
Sab Paulo
tansa. coRtra frio e calor, maaahas, mas.. de molas, tambores de freios. varetaa calor, lavadoras de pratas e talheres,
• prio,/revestirnentos de pazadas, mu,. de controle, silenciosos e eixos de dire- lavadoras de roupas. máquinas de lação e businas para veiculos
var roupas, máquinas de secar e passar
alaiaa§,,spaira, construção, mosaicas aro.
roppas, microfones, refrigeradores dodataaadai báse asfáhica, paoclutos para
Têrmo n.° 570.262, de 19..12-62
mésticos, comerciais e industriais resis- • Ind. Brasileira
:toraaj unperineals:liaanies as argamasJoão' 31 .0é Baptista Marrondes
tências elétricas, resfriadares. relays
4,4.nentci e cal hiaranhca, pedreguSão Paulo
Claise 36
lho, auclotas bettuninosos irapersneaSda.
Veles); reguladores de voltagem refri
_Chinelos.
-geradoscmpãtbrço,
Zantea. ;liquidas otr sob autras formas
Paarrsticr.entos e outras usos nas
aorveteiras elétricas, transformadores de
570.269, de 19-12-1962
cO,struçoes. persianas, placas para p-:svoltagem, termostatos, torneiras de Têm,
Vinieat, peças ornamentais de cicompressão, ventiladores elétricos do- Agropeg Coinardo e Representaçõe
;j31‘0,..t'si'.'au;ão, gesso pára tetos e paredes,
limitada
mésticos. comerciais' e industrias
IND. BRASILEIRA
f r1ata forrar casas, massas antiSão Paulo
tia 18aS pára uso nas construções, par.
Termo n.° 570.265, 'de' 19-12-62
Eletrônica Yamazaki Lida .
4Sjfnei'.4.;'' Portas. porteies Pisos. seiras
lOROESC
ira Petiscas, tijolos, tubos da concreto
São Paulo
Ind. Braai/eirs
Classe 3(
l'elliaasfaáços, tubos de conta, tubos de Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
- ‘a-erlla.o, tanques. tanques de ai- sões, boinas, botas, babadouros, casaClasse 50
to Vigas, vigarnantos. vatr.ô.a,
ROTAls-CROCI
cosa coletes, capas, abales, cachecois,
Impressos
sit
atinas,
Ind. Brasileira
calçados, chapeus cintas. combinações,
asas
corpinhos,
calças,
calções,
camisas,
ca• Termo n." 570.270, de 19-12-1962
,sta faúlha° n.° 570.259, de 19,12-62
misetas, camisolas, cudas, ceroulas, cal.
Bar Café e Petisqueiras Três Pontoe
Algolarás S, A.
Classe
8
de
crianças,
colarinhos,
ças de senhora.% e
Limitada
São. Pá.1.1l9
•apsSol já.
cueiros, casacão, dominós, echarpes, Aparelhos de ar refrigerado e acondi`•:t
• sa. Paulofraldas, sj,achas, gravatas, gorros, ja- eiodos, aparelhos fotográficos, acendequetas, luvas, ligas, lenços, leques, dores automáticos, aparelhos deterill•
maiôs, meias. maillots, mantas, mana zadores, alto falantes e amplificadores
stria Brasileira &ião.
TILES. PONTO
atalhas paletós, palas, penlioar, de som; bebedouros de água refrigeraInd. Sraaileira
- Citasse- 23
peuga.s., puloveres. ponches, pelerinas. dos, balcões frigoríficos, balanças, bargai. teci. polainas, -pijamas, punhos. robe de
'Para'attarinuair t"idoa
Classe 41
elétricos, condicionadores de
confecoes em gerar. 1,ara chambre, sobretudos, suspensórios. sou.. beadores
.dos
ou
automáticos
de
voltagem,
exaustoLanches
de:
mortadela,
presuntos, queiarapéçarma e pa aa artigos , lena e
tiens, tailleurs toucas e vestidos
res, extintores de incêndio,, estufas, fo- jo. salalchik salame, pernil e café em
'mesa1-Salgodão. cânhamo, caroá fazengões à lenha, à. gás. •létrkos ou a
liquido
Termo o.* 570.263, de. l9-12-62
• das, e4 tecidos de lã am pesas% juta,
;querozene, gravadores de som e de imaGalvanoplástica Galga) Ltda,
atinhoaa.paco-paco, ramy. rayon, seda
gens, isqueiros, irradiadores de '5r10 an Termo n.° 570.271; de 19-12-1962
Sao Paulo
naaurak, tecidos plásticos., tecidos aicalor, lav.adoras. de pratos e talheres, Casa. Samoa Novidades de Vestuárioa
a. permeáveis e tecidos de paga zoara
Limitada
/avadoras clea roupas, maquinas de Mar
GÁLGEL
lefrinst na°, 570.260,„ de 19-12-62
• Saia Paulo
asar roupas., máquinas: de secar e passar (i
Ind.
Brasileira
Construções,
102/5roupas, microfones, refrigeradores dos
•
e Adiatitistraçãa Leda
mésticos, comerciais è industriais resisClasse
a
SAIBOS
São Paulo
tências elétricas, resfriaciores relays
Para distinguir os seguintes artigos;
rnd.•
Brasileira
Acidas orn geral, água raz, águn oxi- (ralés), reguladores de voltagens, acfria
capar,•. CONVIM&
radores
aa
compressásaa
absiarçâo;
ge
genada. áicoois, alumen, alumínio eis
•
Cltasse"36
pó para pintura, alvaiade, amoníaco:, sorveteiras elétricas, transfbrmadbes de Para distiaguir: Aventais, blusas blua
, • s,;,kt,..
voltagem,
termoatatlas,.
torneiras
anti-corrosivos quimicosi,arsênico, azur,
sões.isotaa, • babadouros, 'casa.
'"Wirrifistinguir- materiais- paial:-JOrzStru(... da Priissia azul u/traapar
s carbonatos compressão, ventiladores elétricos doa- cps . '" ).è .es, capas, chales, .Caahacols4
árèia; ba em geral, charão, 'claretos. Ârgia
méaticos, comerciata a industrias 1, calça sçliapétia„' ciatas„ çOnibinaçl.S.ést
• çaea e,e•decorações:
. .
.
.
.•
- •
C "A

'

•
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•

Termo n.° 570.279, de 19-12-1962
corp;.nhos, ' calças calções, camisas, caTermo n.° 570 ..285, de 19-12-196 7
misetas, camisolas. cuelas, ceroulas, cal"Covatig . ' Agricultura Indústria e
Septimius de Morosini
ças de sanhOraa e de crianças, colarinhos,
Comércio Ltda,
Paraná
cueiros. casacão dominós, echarpes,
S-aa Paulo
fraldas, galochas. gravatas, gorros,
quetas, luvas, ligas lenços, leques,
COVARIG
canatós, meias. mailots, mantas, mana
Ind. Brasileirt
driào. malhas, paletas, palas, penboar,
peugas, pulovcres, ponches, palatinas,'
Classe 41
polaHas, pijamas . punhos, robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou- Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
. t. ens. tailleurs, toucas e vestidos
açucar, alimentos para . animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
Termo n.° 570.272, de 19-12-1962
arroz, atum, aveia, avelãs. 'azeite, azeiSistema C-ontabiliciade Ltda. S.C. • tonas; banha, bacalhau, batatas; balas,
São Paulo
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em n pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
SISTZUA
• )1
caramelos, cho,Mates, confeitos, cravo,
C o NTABILI DAM
cLrcais, comin'ao, cresite de leite, cremes
-4
Lticios, croqa kas, compotas, canClasse 33
girk. coalhadas, casi anha. cebola condiTitulo
Trmo n.° 570.266, de 1942-1962
mentos para alimento:, colorantá,
Agência Marítitna Argos Ltda.
chouriços,
dendê.
doces,
»doces
de
fruTermo n.° 570.273, de 19-12-1962
Guanabara
Sistema Administração Preiiar Ltda. tas, espinafre. essencias alimentares, emGuanabara
padas, ervilhas, eáxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas sêcas, naturais e CPU.SISTEMA talizadas; glicose, goma de mascar, gorInd. Brasileira
duras. grânulos. grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias, herva , doce, herva
Classe 50
mate, laortaliças, lagostas, linguas, leite,
Classe 33
Impressos
condensado, leite eia pó, !Numes em
Titulo de Estabelecimento
conserva, lentilhas, linguiça, loro; masTétano n. 9 570.274, de 19-12-1962
sas alunenticias,, mariscos, manteiga,
Termo n.° 570.287, de 19-12-1962
Piracema Locação de Cerviços
margarina, marmelada, macarrão, mas- Sociedade Comercial Santa Fé Ltda .
Gerais S.C.
sa de tomate, niel e melado, mate, masGuanabara
São Paulo
sas para mingaus. molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, noPIRACEMA-zes; óleos ceotnestivels, ostras, ovas;
Ind. Brasileira
pães, paios, pralinéS, pimenta, pós para
mann pickles, peixes, presuntos, patês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
Classe 50
queijos, rações balanceadas para aniImpressos
Classe 11
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
Artefatos de metais çassosos e não
sanduiches, salsichas, Salmes sopas enTermo n.° 570.275, de 19-12-1962
ferrosos
Indústria de Malas Gold-Bag Ltda. latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
frutas;
torradas,
tapioca,
tâmaras,
talhaTérmo n.° 570.288, de 19-12-1962
São Paulo
rim, tremoços, tortas, 'tortas para aliEditóra Musical Romance Ltda.
COLD—BAC;
mento de animais e aves, tca .rões, touci.
Guanabara
Ind. Brasileira'
cinho; vinagre
Classe 31
Termo • u.° 570.280,. de 19-12-1962
Malas de lonas
Prgauete Paraná Ltda.
Paraná
Termo n.° 570.276, de 1942-1962
Indústria e Comércio de
Rio Branco
Classe 32
Calhas e Tubos Ltda
PARQUETE PARANÁ
Impressos em geral
São Paulo

RIO BRANCO
INDUSTRI A E
COMERCIO DE
E TUSCe2o,
LTDA.

amas

•

Classes: 8, 11, 15
Titulo

e 16

Termo n/' 570.277, de 19-12-1962
to Branco -- Indústria e Comércio de
Calhas e Tubos Ltda.
•
São Paulo

RIO BRANÇO Brasileira',
Classe 16
Calhas e tubos para construções
Termo n.° 570.278, de 19-12-1962
Bar e Restaurante Cinco Esquinas
Limitada
São Paulo -

CINCO ESQUINAS
Ind. Brasileira)
Classe 41
Cede liquicio croquetes, coalhada, em•' Padas. leite, mortadela', pão. pizzas,
presuntos, queijos 'e torta&

LIDA.
Nome Comercial
Termo n.° 570.281, de 19-12-1962
Pina Representações Ltda.
Paraná

Pina Representações Ltda.
•

Nome Comercial D

Termo nY 570.282, de 19-12-1962
Parquete Paraná Ltda .
Paraná

PARQUET-PAR

Termo n.° 570.289, de 19-12-1962
Sicamericana Sociedad AnonIma Comercial Industrial Financiara e
Imobiliária
Argentina

Music
Classe 8
Discos fonográficos gravados
Tênno a.° 570.290, de 19-12-1962
&finar Produtos Químicos Ltda .
São Paulo

Nome Comercial
Térmo a, 570.284, de 19-12-1962
Hernandes, Mayer & Cia. Ltda.
Pa raúd

2D MAR
IND. BRAS I LE IRA.

FARMÁCIA GLÓRIA

'ritulo de Estabelecimento

Classe '1 •
Absorventes, aceleradores -de vulcanização, acetatos, acéticos, acetificadores,
acetona, acetileno, ácidos, absorventes,
'agentes químicos. água -acid'ulada para

Abril do

1963 -1235,-.•:T

acumuladores, água raz, albumina iodada, albumina.cle malte, albuminas, albuminas vegetis, Ibuminoicks, unau*,
alcalino terrosos, álcalis,
ãlcool, alcoolatos, aldeid'os,
alumens, alvaiade, p atinas, amonlacais.
amoniacal, amoniaco, aluna, amilico
( álcool), anilina s. antraceno,,,anti-coerosivos, anti-depanantes, anti ;Incrustautes, antimónio, anti-oxidantes,a- anlitártaro, arsênico, azalina, azótico, azotos,
azul da prússla, azul ultramar, • azul
ultramarino; bnhos para fixação e revelação fotográfica, banhos galvânicos,
banhos de galvanização. bário,' barita,
benzina, benzóico, benze- 1, betu-Me, bi-.
cloretos, bioxolatos, bistuttiosCbiimutatos, ,branco de chumbo, branco de neudon, branco de troyes, brometos, bromo, cálcio, cânfora, caparosa,. carbOnatos, carboreto de cálcio, carvões, carvões ativos absorventes, catalisadores.
celulose (acetato de — ), chapas emulsionadas, chapas fotográficas, chapas
sensíveis à luz, cloratos, cloretos, cio- '
drato de amónio, cloridrico, cloro, cro- •
matos, citrato• de magnésio, cítrico de
magnésio, citrico, clarificadores, colas para vinhos, coloides para fotografia,
composição com base de kieselgur, copal. corrosivos ( anti ) , cópias • (soluções para —). corantes, . cores • •
cremor de tártaro, treosoto, cristais d esoda, cianeto, cimo!, decalamiantes, decapantes quimicos, descorantes,
desincrustante para caldeiras detersivos quitnicos, detouantes (anti —).
dissolventes; emulsões fotográficos, esmalets, etilenos, extintoms, extintores
(composições gulmicas), fermentos,
filmes sensibilizados, fixadores (sais),
fluídos para endurecer metais, Sluor,
(lucrei° de sódio, flttoridico, fixos para
soldas, formiatos, fórmico, fuligem para
fins industriais. fulminato, fundente*:
gaiatos, gálico, galvánicos (banhos
—) galvanização (banhos para), gazes, gelatina para emulsões (protegr.).
germina (acetato).
gema (sal
gerador (Megeraniol (acetato de
diato de , giz glicol, glicose (subatâncias para descorar —), glicoside!.
gomelina, graxas preventivas contra a
oxidação, graxos (ácidos ) ; halo*
nicos ( produtos) , hidrato de aluminio,
hidratos de carbono, hidrofugas, (soluções hidrocento liquefeito ou comprimido, bidrosulfito, htpoclorito de sódirs; hipostilfitos, ignifugas (matérias
—) , ignição de cerveja, 'adicta, iodetos, iódico, iodo (sais de •—). iridio
( cloreto de —); laga, latia°, lanolina.
linoleico, líquidos quImicos, líquidos de
têmpera, litargirio, litina, Duo, magnésio, malânicos, malatos, málico, manganatos, manganico, massas ele. troliticas,
rova de
p
matéria filtrante, ,matéria
fogo, matéria ignIfuga, matérias para
enriquecer e purificar o gaz, matérias
corantes animais, matérias constes minerais, matérias corantes, vegetais, ataLérias decapantes, matérias para despolir, matérias par perfurar metais, matérias para tornar o vidro e o esmalte
opacos, matérias primas químicas, mercúrio, mediato de geranila, rnetileno.
rnetilicos, mínio, misturas quimicas extintoras, misturas químicas frigorificas,
misturas químicas refrigerantes, monazite, mordentes, mur1ato de . , estanho
amoniacal, uaftênicos, negro animal, negro de fumo, negro de berlim, negra
de eberlim para sapateiro. negro 4.
brunswick, neutralizadores quimicos para líquidos fermentados, nitrada, nitratos, nitricolulose, oleico, óleo para ccosservação de ovos, oxalatos,
oxidantes, óxido de antimónio, itixickla
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metálicas, oxigênio na incilistaa., oxige'a de cetteldidea sucinleoi suiftos, *alfama, zes; gelatina para eraulsões -,1Protegr.);,"
vos contra a congalação, preservativo&
niaalic~a, paladies, palmai...là, papa sulftsáaidos,. -salfonadias, sulfanipos; sul- gama, (sal'
geramila (acetato)a contra , a ferrugem. preservativos ;miallituain aobia lpapel barandca, papel tua. furoso, sulfúrico, tataca. tanato aç cál- garaniol (acetatta de
gerador (me- tra ' a'aMidactit
nesalla papelade. platina (Népia.)-,
cio, tanato de mercúrio, tânicos, tani- dilato de —),' giz glicol, glicose (subs- desincrustantess das paredes. produto
wodutos fixadores para
galitás.PaPA," • belbamPlataa PaPab
aos, tártrico, tela sensível à luz, terpetancias para descorar —),
petertunaria, produtos fixadores para
glicosides,
gakiticoaagpapit para ensaios gaimissra nos; tetracloretos„. terebentina,;
aomelina, graxas preventivas contra a
PaDeD rdt a revela ç
aittornatica. papel aintasa haitianj ,. holaola, urânio, urânio oxidação,. graxas (Acidas halogè- permaria, produtos, isolantes (quimim..
fosforeseenté„ papel fotog,rá.Eica tsenzair-. Acoroça:Mus de — .P. uranio (sais- rttt nicos (produtos), hidrato de alumínio coar., produtos, para, conservação de
vuninna, veada de bramem.; varde hidratos de carbono,. lidrofugas, (sola- ovos,. produtos para absorver a mula
vel))„apaar - cantra a. ferragena. papei
lotamátritaaa;papel trausferotipot, papel. i da emana verdegria, verdete. verniz. çõeS —), hidrocento liquefeito OU COM., dade, produtos. para a têmpera de feri"
pedaael liPea„ pedra guines, pe#cralas cli- 1 corretor,, vernizes, viscosa., variclos, primado, hicirosulfaca hipoclorito, de sa- co, produtos para, a ,encolagenx e. correção doa " mortos., produtos. para alarida.
sazão., zalitos e zircialio. •
neinateljráficas (ae.asivels)a, paliadas
dica hiposuffitos.a ignif.ugas. (matérias car e purificara águas, produtos para a
fotogiaficad- („sensiveis)„. gel-carbonatar
—a, ignição- de cerveja 1. indico., iode- têmpera dts' ferra., produtos. para a, enperelogaftallcoaapigmentos oni coces. parar Tèrmo. ta' 570.29t. cla. 1942-1962
tos, iódlco,, todo (Sais de
colagem e correçãoz clba mostos, produa
a 'Ind.:W.111e pa de altuninio. pó, de ?Urram Wala Dajani e Lutfi ITitaantian (alarem de —).„ laga,
tos para clarificar a açúcar, produtoo
zinee;''I
'btassa, potássio% 'reparação: • - São; Paulo
linoreito. Equídea. químicos,,liquidas de para conservar alimentos (químicos),
••
pe6,.': ".tiaitioinia da carvão. preparações
têmpera, litargirioa litina. liti, magna- produtos para conservar a Madeira,
hicfrafitgasar preparaçães químicas 'para
sita, raalânicos. malatos., raál.icca manga- produtos para .evitar a vapor dagusi
a andústria;`a prepamaõea altastásicas da
natos,, azauganica, massas ,aletrolitica.%., sôbre o vidro, as vidraças, etc., produmalte-Sr praraçúcs, para: diluir untas,,
matéria filtrante, matéria à prova de tos para a indústria textil, produtos
preparaçóeS antidetimanzes preparar
fogo. matéria ignifuga a matariass para para melhorar, conservar, clarificar e
çags aaarb, gnatores,. preparaç,ates foto,enriquecer e* purificar a gaz maté.
etta,~fae*
.tratar bebidas,, produtos para reavivas
grafie'ái„ ''Preparaçães para bronzear.
corantes animais, matérias chames mi- e refrescar pinturas, produtos lote/arar'
prep õ
.nrendia matatias, radiar
Classe 3(x
narais, matétaas corazrtns vegetai, maprodutos refratários,. propiticoa
ativaíra'izr araçõ.es
para, eliminar a dur.
Soutiens e lingerie em geral
lérias decapa:nes, matérias para' desço': prot6xido ' de azoto, prussiato amarelo,
•
reta:tia. aa, preparações
pura d:ecom..lir,, matérias: par perfurar metais maté> prussiato de potássio, piridina e deriva.
por pd'.1 , olver gorduras, a. alaras, preTermo m° 570.292. de 19-12-1962
rias para hamar o vicíro e i.a esmalte
^ç,'#gs li-a Impedir • a, corrosão de Mitalva Carrtércio e Importação iada opacos. •nraatiata, primas química; raea- dos, picoacético, pirolenhosa, piroforda;
radio-reativos químicos redutores,
metais., pgparações para inipermeabiliSão Pauta
cario,. metilaaa de geranilii . metileno, reveladores. fotLgráficosa rollfilme%
sais,
zaç„aba-h cimanro„ preparaçaes ama
mediam% minio i misturas auimicas eara salicilato de litina, saliecilico, sebácio.
amagnis-aNaopreparaçõea para anigné,sio..
tini:oras:
misturas
químicas
frigiriacas,
sensibilizadores para prova de ácidos,
MITALV
da, ..aaakatar láa caldeiras, preParaç.õex de
misturas quí micasreftigerantes,, mona- 'sili tos, soda, sodir calainada,. solda
liana, „,krapa,rações- par impedir a coar.
zite„ morelantes, muriaá de estanho
ustica. sádicos, solução, antarefrigadaaatat ada, °Superfície. meaálica, preparaamora:jaca!, naftênicos, negro. animal;, nerantes, soluções para tornar incombusçõe,,sapaaaajavar chapaus• deapallia, .prea
gra
de
firmo,
negro
de
lierlin,.
negra
Clame
solhções hiclialfitgas, soluções
prariPas...aara niquelar, preparaçaes para
de- eberlim para sapateiro, nego a
praduzira alguma% preparações. pazia,..e- ¡Absorventes, aceferad'ares de vulcaniza- binmswicli; • neutraliz-adores, qabnicos. par impermeabilizantes, soluçaes para evinogaraacaipas e- ashapaus de palha. Pra- afio, acetatos, acéticos,- acetificadores. ra liquidba fezmentadas„a nitrada. idtra- tar a formação de espuma nos acumulaParaçãea-K para a aperfeioainexato. dg 'aretona acetileno, ácidos, absorventes, tos, nitrícolulbse, oInicà órea para com- dores, soluções para cópias pela ciafermo.a. preparaçaes para renavar ccs. dista ¡ agentes químicos, águsecidulada pura sertação da ovos, oxalato% oxálicor notipia, soluções de sais de prata para
cos adéiafoaógrafoe, pratauraçõea aura acurautadares„ água raz, albumina ioda,- oxidantes, óxido de ax3tini6n.ica (acidas pratear, sollições tituladas, solnções vopaziticaçaatala gaza preptizaçaes. prega- /da, albumina de malte, albuminas, anima aietalicos, oxigitaio na anitastria., coage:- itunétriCas, solventes, substâncias (quívativbsado4pedaa. de ma& ira, do% tibra,• minas vegetts, lbuminoides, alcalinos, aio liquefeito; prriárlicz. palsnitSco l papel micas para uso de indústria, nas foto- .
losladaaltnatuis e das paredes,. preparar talcalino - terrosos,. álcalis, alcaloides, albuminado,, papel banindo papel tur- grafias), substâncias rádio-ativas, suçaes'paraPdespolir ca vidro,. presovati- álcool alcoolatos, aldeidos, alizarina, nesoa papel de platina - (sépia)a, papel redânetra de cânfora para a !abricação»
de caltdiSide, sucinicoi sulftos, 'su1futos4^
vosa¡itorarsaat congalaçãc.. presrrvativos alumens, alvaiade, amirias, amoniacais, gálico, papel. helicscopista-, papeit
salto-ácidos; sulronados, sulhinicos, suta
contra '-iialerrimeni„ preseraativas 'cone arnoniacal„ anioniaco, amilà.
grá'ico,. RapeL para. ensaios,: %túnicas,
traa'"a» iatia'acla das, paradas,. pudutos ("álcool)), anitulas; antraeeno„ anti-cor- papeL para. revelação" automátizza. papei furoso, sulfúrico, talara tanato de cal-'
tanato de merciiran tânicos,
desitaartiktaibtes, produtos fixadores para. irosivos, antiatetonantes, antiaincrustan- fenforesrenta„ papel, fotografa:ia (Neusapet'iMaaelaP, produtos. lizadores. - para 'tas, antimônio, and-oxidantes. antitár- ve1), papel contra a+ farragem, papel nos, tártrico1, tela, sensível â luz. terpe-"
-P er;t2i0; • T' ''`érodutae; 15o/tintes (galmir /taro, arsênico, aza/ina, azótico, azotos. fotomètrior papel. transferotipo; papel, nos, tetraclbretos. terebentina,- tório,
cosylrP.—....
.kaala toe. para. conservação, de Itaro, arsênico,. azalina, azótico, azotos, pedra lipes,, pedrat,paines, peliculas eia Untas, tol u e no, tolbolF" urânio, urânio
ovo prOâutos; para absorveu a mui, ¡azul da priinsia, azul ultramar, azul nematográficaa. (sensíveita)a películas (compostos de. —), urânio (sais de
dal' Je•oa4os para a têmpera de Leal ¡ultramarino; bnhos para fixação e na- fotográficas (sensíveis),, percarbonato, —), vanilina,, verei- de- bremem. verde
ro,a0stilittal. para a. eacolaggni e. cone- i velaçáo fotográfica, banhos galvânicos. percloraftálico, pigmentos ou cores para de ercario, verdagria, verdete,
earrètor; vernizes; viocose,
faairtaS, gro.dittoe para catraia .banhos de galvanização, bário, barita, ai indústria,.
Odiadas7,..1..,
de alumínio, pó de •
•
xará°, zalitos, e- zircanio
cara- pinticat ágaass„ produtos pau a .benzina, benzóico, benzei, betume, bi- zinco, potassa, potássios, preparação
,
têmirà g I.Urr01.. pradutua, para a, em- cloretos,, biosolatosi hismutos„ bismuta- para economia doi carvão, preparações
Têm() na 570.293, de 19.12-62
cc1~,í,:aoaraçãoados naoatas, pzodur aos, brune:, de-. chumbe, branco, de nau...- hidrófugas, preparações químicas para Instituto Paulista. ek Concreto Argiloso
tosa poraaelarificar ca aviaar„ praidutos &na branco de . trovas hromatos„ bra- ia, indústria, preparações diastásicas rle
lixa. S'.. Pa.
para. conservar allinantoa -(quimicos) , ,, nua cálaisa, ' cânfora, caparasa; carbono$ai, Pazz.limaltes,
preparações
,para
dikir
tintas,
produtos-, para, conseryaa a madeira. tos. carboreto de calcio,, carvões, car.preparações.
antidtionantes.
preparam.
agua
apor vrodur
da
produtota., para, agitar
voes ativos absorventes., catalisadores, ções para 'motores, preparaçpes fbtoxta..
taabrowisadt,0).
I R
), chapas entulcelulose (acetato de
tos • para3
aniústria, textia, .'autos ',abanadas chapas fotográficas,. chapas gráficas, preparações gare bronzear,
,
partia-melhorar, conseraara, elarilican e ,SCIISiNiktia à lima. cloratos, cloretos claa preparações contenda- matérias rádioativas., preparações. para, eliminar( a duw . : - In '' BlIt/SI
tratar .bebidas, pradutos para: reavivar,
Classe 16. pal:a c.,,stru,
e refiesearrninturas, aniodutoà; fotográr ((rato
a% amóniu.. clopdrIco c1oro aroa
da reza da água, preparações- para dacom- a
;
por ou dissolver gradaras a oleos, pre-r
ficara: aprodutos
refutarias,
propine°,
matos,
citrato
de
magnésio,
cítrico
bsei
a, eal
akárai
rg i lacl iknen
raçõzes:calAhasi
eostre
auara ,grussiato, amarelo. 'magnésio, citrico„ clarificadores, -Colas praçaea. para, ¡lama- a. cormsao. e.,:';s.e•bdaalu
protaaidba de.
derivar .para vinhos, coloidas para fotografia. metais, preparações- r
ira imPermeabin`
prussiato.:•d% potássio.. piridinal e,
chapas isoihntes, caibras, raiailhos,
p oSição com base de kieselgura co- zaçâo do cimento; preparações. para cr:,
iaom
colunas, caibras, caixilho% colunas, diadost d aieoacéticaa giralenhoso., piroforcts;
cópias'
(aopaI,
corrosivos:
(enti.
I
reduAlres,
og.,
magnésio,
magnésio,
preparaçõespreparações
para impedirpara
'a formação
pas paa coberturas'. e4difiCaaaas premair
•Tásuaiehlav
reveltidaies fotagrafteas, nollfilinesa sais,
linçõespara
----)‘`
corantes,
cores
a
quadrias; for;
'álcool;
cremar
de
tartarcr.
creosoto;
er/13preparações
para
impedia
-azfirmação
dadas,
estunue.
ras, gesso,
frisos,estacas.
grades,es(anelas, lame
salicilatka'ala hena., aaliedlica., sebacio,
dos.. tais d esoda, cianeto,: citnol, decalaral- dê crosta nas caldeiras,
a,
prav
caa,.
aai
preparações
de
de
lusva lrant ardiesira
iaun
s çdgemmeihtaleyaidariielohotns,tmb
scnsibillndóre,s,
para
ii
silitihtks,,"soda, soda, calcinada; solda 'antes, decapantes químicos, descorantes, liana, preparaçõea par impedir' a oxi.para
,, solução.. antirefrige-, !desincrustante para caldeiras detersi- çdaaeçs'ão.p draa, sa
, prepara.. cman
s dr piai
iavpan
erficciepénti
lia latall
s; material' contra frio e calor;
ossatriatoaõe
cáiiitsiéa''?sóclicos.
tsi oitiçsQaa pura, tomar In combus:. tVOS quitnicos,, detonantes (arta —),
rooe
jaaaffigus a soluções alissolvem e s; emulsões fotográficos, es- prações para niquelar,, preparações para prodiztas . para tornar dimé'penn
ltrea
batiecabaírlEzau
tivabe''Sdliiçaes ;asoluções
para avir 'maleta etilenos, extintores,. extintores produzir espumas, preparações para • .re- as argamassas dl cimentar a"cal h:dráu-'
impernada¥liaaati
fermanam
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filtros 'para óleos, foles de forjas, má- outros insetos, para ['urdias 'e pulverii
quinas para furar e centrar, fornos para • z.s. daaInfetantes; para adubar, 'paro
tratamentos térmicos, máquinas de fa - agitai e espalhar palha, • para colher
bricar papel, máquinas ,para o • fabrico algociao, para colher cereais, máquinas •
de fumo, maquinas para fabricar gêlo, amassadoras para fins agrícolas de .
máquinas para fabricar telas de arame, cortar árvores, para espalhar„ para ca.a
INSTITUTO PAULISTA DR
guilhotinas, guindastes, geradores para pinar, máquinas combinadas., para secorrente contínua e alternada, gerado- mear e culturar, de aesbanar:‘ para t
CONCRETO ARGILOSO IPOA S/A.. .
res de eletricidade, gazeificadores de silar, máquinas e moinhos 'para 'forraClasse 15
líquidos combustíveis, guinchos, miarni- gens. máquinas toscadoras, ordenad.tTitulo
ções, máquinas de impressão. máquinas res mecânicos, raladores mecânicos roNome Ca:marcial
Insufladoras, juntas universais para con- los compressores para a agricultura,,
Termo n.° 570.295, de 19.,11-62
Termos as. 570.300 a 570.305, de
dutos de , água de motores e máquinas, sachadeiras, semeadeiras, segadeiras.
Castrocal Ltda.
' 19-12.62
laminadoras a frio e a quente para aço •(relés), reguladores de voltagem, refria
Paraná
e outros metais, lançadeiras lubrifica.,
A C 14 — Industries Incorporated
geradores a compressão e, absorção.
Estados Unidos da América
cicies centrífugos, máquinas limadoaas,
sorveteiras elétricas, transformadoras de
máquinas de lavar pratos e roupas
niáquinas lixadoras, macacos, mancais, voltagem, termostatos, torneiras de
C
motores elétricos, mineração meadeíraa, compressão. ventiladores elétricos casa
mésticos, • comerciais e industrias
"..441e,0
martelos mecânicos, moinlass para cemo•y.,
Classe li
reais, mcarocas, motores de combustão
Indústria Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Ferrainentas manuais,
iaterna.
motores
diesel,
macacos
para
Para distinguir: Máquinas para indásmacacos de roscas, de parafuaos ferragenacutelaria, e pequenos aragoi
Casse 16
trias téxtels em geral: máquinas e suas brocas,
e hidráulicos, mancais de roietes, molas. de metal comum, da indústria e comer- '
Cal
partes integrantes para fins industriais:
cio da requerente. a saber: Tarrachas
máquinas . de pressão; motores e suas magnetos para motores, molas ignição e machos para fazer rosca, braçadeiras.
mecanísmo
-impulsionador
do
diferencial.,
nano n.° 570.296, de 19-12-62
partes; acessórios para automóveis: alaartigos de metal para janelas portas,
Comaco — Comércio de Materiais de vancas, alternadores, alitnentador para multiplicadores, máquinas mastaaadoras
escadas e cortinados, a fiadores. aldrade
barro
e
concreto,
máquinas
para
maConstrução
carburador, anéis de pistão, anéis de
vas, alavancas, alicates, aatnotoitas...
Paraná
óleo, anéis para facilitar o arranque lharia, máquinas para movimento de ancinhos, anéis pau chaves. chav_iros,
a
terra,
máquinas
para
moldagem,
pinhõas
dos motores, anéis obturadores, anéis
tachas, argolas, artnaçaes de toldo&
de sgmento, auto-luhrificadores, arietes. de motor, politrizes, prensas, punções, aros, rebites, astucias, atiçadores azeiplainas
de
mesa,
plainas,
'amadoras.
aparelhos para mistura de combustíveis
:tiras. lâminas e navalhas de babe-ar,
de motores a explosão, máquinas amas- placas para tornos pontes gigantes. pia brocas, buris, bainhas, baldes, bacias,
nos,
limadoras,
pedais
de
alavanca
de
asausses*
sadeiras, máquinas amassadeiras de conembreagens, planetárias de parafusos ba'inázioa, bicos, ilitóses e atontas de
Indústria Brasileira
creto é barro, máquinas de abrir chave.. sem-fica e de rodas, polias. máquinas atac adores para sapatos, bisnagas, por.
tas, máquinas afiadoras para ferrarnen..
máquinas para olaria, má- cas. borboletas, fettões. puxado . ea bratas de corte, máquinas para arqueação operatrizes,
Classe 16
quinas p ulverizadoras, máquinas para ts para cabides e prateleiras caniverara distinguir materiais para construa de embalagens, máquinas de atarrachar, polir, receptáculos, rolos, roletas, res- tes. chaniradores, cortadores, cravado- çõea e decorações: Argila, areia, ba- batedeiras, bielas, braços, burrinhos, blo..- saltos, rep ulsionadores de roamentos e :cs, cunhos, cabides, cabos, :,açaroms.
tentes, balaustreS, calhas, cimento, cal, cos de motores, bronzinas, blocos, bar,- rolos-rolamentos, 'aparelhos rcdutores de cadeados, caldeirões, canos e tubos
cri, chapas isolantes, caibros, caixilhos, ras, ombas de ar comprimido„ .bombas consumo de 'gasolina, retentores de gra- cantoneiras, alças, pegadores. puxadores.
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha- de circulação, bombas de combustível xa, de óleo e de cilindro, redutores 'si- -sintas para caixotes, coadores colhe- .
pas paa coberturas, edificações prema. para motores, bombas de óleo, bombas lenciosos, máquinas de rosquear, má... res. cotovelos, cunhas cuspideiras. des.
dadas, estuque, estacas, esquadrias, for- de água e gazolina para automóveis, quinas rotativas para usinar ferro, aço e cacadores, debruns, dedais. enxós esros, gesso, frisos, grades, janelas, lame- bombas, bombas hidráulicas, bombas bronze, máquinas para rotular, regula- cariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
las de metal ladrilhos, lambris luvas de centrífugas, rotativas de deslocamento e dores, serras mecânicas, salgadeiras espátulas. esticadores, expremedores.
Junção, laje, lajeotas, madeiras para a pistão, bombas elétricas, bombas para para manteiga, segmentos de pistões, facas. facões, ferramentas cortantes.
construções, material contra frio e calor, ,liquidos, para pressão hidráulicas e para engrenagens e parafusos setraficn, silen- perfurantes, desbastantes e alisantei,
mosaicos, produtos de base asfáltico, cempressores, bombas elétricas para ciosos, satélites silenciosos, separadores foices, furadores. k,•chaduras, ferrolhos,
produtos para tornar impertneabilizantes pneumáticos, máquinas brunidoras, má- de graxa, óleos e cilindros, máquinas fivelas, fôrmas para bolos e para calçados. funis, ganchos, gramlnhos, abri- a
as argamassas de cimento e cal hidráu- quinas para bordar, máquinas betonei- secadoras, máquinas para
serra, teares,
lica, pedregulho, placas para pavknen- ras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabe- turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas, dores de latas. jarras, logos de chaves
tação, peças ornamentais de cimento ou çotes, camisas, cartel' de embreagem, tesouras mecânicas, Menos revolver, tor- da parafusos, lâminas e fõlhas de serra. ,
gesso para tetos e paredes, parquetes, carter de motor, comutadores, cubos de nos, tipias, tranchas, tirantes transpor- limas, lampiões, latas para cocnestiveis
portas, portões, pisos, papel para forrar placas, de embreagem, culatra de cilin- tadores automáticos para alta e baixa e para lixo, charneiras e dobradiças.
casas, soleiras para portas, .tijolos, tubos dros do motor, caixas de lubrificação, pre ssãoa'tachos de válvulas, máquinas machadinhas, martelo, pequenas moia&
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven. carburadores, cabeçotes de cilindro para tecidos de tapeçarias, máquinas ferragess para peças de mobiliária. •
cinzéis, escarnadores, punhais Pás. pacoroas, carteias, cadeias, cortantes
tilação, vigamentos, veneziaans e
para entalhar canos, máquinas de cos.. trituradoras, máquinas térmicas, máqui- nelas. parafusos, pinos e contra mima
vitrós
de trançar, máquinas urdideiras, sastelas, rodinhaa reletas, sacarroilma
tura, máquinas adaptadas na construção nas
válvulas para motores, válaulas para serrotes,
ferragens para malas, tenazes
e
conservação
de
estradas,
corte
de
Têrrno ta* 570.297, de 19-12-62
válvulas de aspiração, velas,
tesouras
madeira e correos, máquinas para cortar descargas,
(Prorrogação)
velas de ignição para motores, virabreClass 21
Companhia Intersul de Crédito, Finan- e moer carne e legumes, máquinas clasquina ventoinhas, máquinas venAeronaves, aeroplanos. aerostatos, ala..
sificadoras, máquinas de centrar, máciamento e Investimeteos
tiladoras
vancas de freio de veículos atintoladas,
quinas para cortar, máquinas compresRio Grande do Sal
Classe 7
alpendres de ferro para carros, ninastesoras, carretéis, máquinas cravadeiras, Máquinas e utenalios para selem usacevares, assentos de veículos balaustres.
carneiros hidráulicos, máquinas para dos exclusivamente na agricultura
e barras de eixo, d freio, braçadeiras de
fabricar cigarros, máquinas para tirar
horticultura
a
saber:
arados
abridores
caixas de veículos. b:cicletas. caixas de
cortiça, distribuidores de çasolina, dispositivos de arranque, diferencial, dispo- de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâ- graxa para eixos, caloche, carros para
sitivos de ignição elétrica para motores, nicos e empilhadores combinados carga, carroças, coches, cubos de vete
dínamos, dragas, desnatadeiras para arrancadores mecânicos para a g ricultu- cuias, eixos de hélices, elos para co..
manteiga. discos, desfibradores de cana ra, batedeiras para' cereais, bombas necções de carros, engates d borracha
e forragem, máquinas desempalhadoras, para adubar, ceifadeiras, carpideiras. para carro, stribos de carruagens, freias
máquinas debalhaderas, descascadorasa ceifados para a Hoz, charruas para agri- automáticos. galeras, guarda costas,
máquinas distribuido.ras, de concreto e. culutura, cultivadores. debulhadorea, hastes de veículos, hélices, hiatos, laje..
Sinal de propaganda — Invastknentos, barro, espuladeil as, eixos de direção, destocadores, desentegraciores, asma aa- ores, lanchas, limpa vias, liteiras, molas,
financiamentos, compra e venda de tí- eito de tranenissão, ernbieagens, en- dores para a agricultura, escarrificado- monociclos, motociclos. pá a para pro.
tulos e ações, lançamentos de ações, cor- graxadores, centrífugos para forjas, en- res. enchovadeiras, facas para miam- pulsores, painéis de carro, para-choques
retinem. seguros, administração om genhos de cana, expremedeiras para nas agrícolas. ferradeiras. gadanbos, r.,e veículos, para-lamas de veículos,
geral
manteiga, engrenagens para eixos de garras para arado, grades 'de discos propulsores, reboques para transportes
mariivelas, engrenagens de parafusos, ou dentes. máquinas batedeiras para de terras ,rebocadores, remos, rodas. seTêrtno n.° 570.298, de 19-12-62
sem-fim, engrenagens de distribuição, agricultura, máquinas insetifugas, má- lins para velocípedes, tambores, tender&
Cafebrás Paraná ten.
engrenagens- multiplicadores, elevadores, quinsa vapopzadoras,. máquinas de tilbures ,tratores, trenós, ticiclos troles,
Paraná
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris, mungir, máquinas niveladoras de terra. varaes de carros, varetas de veiculo&
velaria ides. volutas e zingas
espulas, máquinas enéanatórias. máqui- máquinas perçuradoras para a agricul.
nas ensacadoras, elevadoras máquinas tura, máquinas de plantar, motocharClasse 50
de esculpir, máquinas para estaleiros, ruas. máquinas regadeiras, máquinas de Para distinguir: Impressos em , gerai.
máquinas de estampara máquirfas de es- roçar, de semear, para sulfatar, de como sejam: papéis de cartas. afiveloClasses: 4, 6, 23 e 41
ticar, máquinas para escavaçao de terra, tosquir, de triturar, de esfarelar terra, pes, cartões comerciais e de visitq (aTitulo
máctuinas pára extração de óleo, filtro, para Irrigação, para matar formi g as. e
turas e duplicatas'
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aoaadares, de terra, tosadbres- dae gra, ' manteiga., engrenagens para, eixos. déS garras para. arado,. gradas, do- discos 'abridores; da 'latas,. arames. lie.» a- fere"
mas. tratores agrícolas,. válvulas posa, manivelissa, engrenagens; de- paraflisos,. ou dentes, máquinas batedeiras para. 'padas, a parelhou da (that e cate. assa- `semaflina engrenagans; do dIstribuiçeoa agricultura, máquinas insetifugas, ma• aleiras, .açucarearus. almotolias arpões,
maquinas agaicollis.
engrenagens, mtiltiplicadbres. elevadbres., quinSa vaporizadoras., maquinas aa arpões 'de carregar, arcos de . ' serra;
Classe 8'
Apara-a...a de ar refrigerada s . 'condi-, hidráulicos.. escadas nalantesa esmeris:. mungir,. máquinas niveladoras, de terra. brocas, bigornas, baixelas,. bandejas,
aodass, aparelhos. fetográficos„ acende eapulás„ mágifinas encanatteriasS maquie máquinas -pereuradaras- para, a agricul- bacias, baldes:, bornboniereS. bridões
ensacadbras. elevadaras. tarequinas tura, máquinas de plantar; • motochar 'para: animais ules.. bebedourea, balas
albres automáticos, aparelhos. deterei-.
acan, colheres' Para- pedreiros. cadeaandores,. alto falantes -e amplificadoras; dè esculpira máquinas, para, estaleiros, rtias. máquinas regadeiras, máquinas de dees
dos:,
correntes, cabides, caixas de metal
N4,- roçar, de semear, para sulfatar, de
máquinas
de
estampara
máquinas.
de
de som,. bebedouros do. água refrigaxaa
portões. chaves,. cremones; anzóis.
para
eicara
máquinas
para
escavaçãe.
de
terra,.
tosquir,
de
triturar;
de
esfarelar
ta.a.a,
doa, balcões frigoríficos. balanças,. bar'para, iregeeeot para - matm. formigas, a. arcos. de. pua: chaves. de, parafusos,. caa
be.adOres, elétricos,. condicionadores de' .máquinas para extração dé óleo,, filtro,.
para óleos,. falbs de. forjas,. má,. outros. insetos: para- burrifarr a puleari, lotas, . oonexões. paraa encanamentos,
ou. automaticos de voltagem,. exausto- filtros
gainau para furar e centrar,. tantos eara, zar desinfetantes; para adubar, .para cantas de' metali. chaves de: fenda cha- •
rasa extintares. de incêndio, estufam, lua 'tratamentos térmicos, rneeganas de. ta. aeitar e espalhar. palha. „pára. -colear ves inglesas, callemeass. canecas, copos,
lenha,.. à. gás, elètricos . Ou; ã Jiricor papel;. Máquinas. para. o fabrico' argod gree.s.
ao pára colher comais,. maquia Is cacheoots centros de mesa, coqueteleiquerosene,. gr-avadare& de som a iinai
para
fabricar'
geloa
amassadoras
. para fins , agrícolas, • de ras. caixas' para acondicionamento de
fumo..
-máquinas:
ou,
de
S'ria
gens„ isqacires. irradiadores
caldeirões,. caçarolas, chaleiame;
'máquinas
para,
fabricar,
telasda
ar
árvores,
para espalhara para Ca- alimentou
cortar
calor,. lavadoéaa de ' pratos e- talheres. guilhotinas,. guindastes..
ras. caftettiraz. anicha*. cuscuzeiros;
pinar,
maquinas
combinadas
para
regeradores. Perle
lavadoras de roupas, maquiaria dir
corrente: contínua, e alternadda d n .-: mear e culturar, de deebanar, para en- coadores; colheres, cavadeiras, canos de
var roupas, ináquinas de. secar tr passar :ires;
escape . de' metal, eatracasa corta. arames,
de aletricidada„ garseificadogre.,7 1,-de
roupas, microfones, refrigaradores do- liquides, combustíveis guinahos, guarte. Miar. máquinas e moinhos para forra- cadinhos. 'carretilhas, cabos de metal,
genu.
máquinas,
tosaadaras,
ordenado.
mésticos.,comerciai& e. industriais resia- ,-95es,, máquinas. de impressãoi, mágainas,
chuveiros comuns, crivos, crutetas. curvas, curvas d'e' -refbrço, calibradores,
tendas elétricas,. restriadarese reine?' linsufladorau. juntas universais' para. coa reis. mecânico*. raladares mecânicos,.
101: compressores para, as agricultura.. .Canos. canos chaves, de boca, chaminés
datas. de água de motores e' máquinas
'nano& ris.: 570.306 a, 57, 311; de-- Iaminadoras a frio, e. ai g:diord para' aço sachadeirau semeadeiras„ segadeiras. 'so para talheres" debradiças. carradas
de. terra; tomderes da tara- .esteras, engates,. esguichos enfeites píra,
19-0-62
e. outros; metais, lançadeiras lubrificai-. socadores;
aas
tratores
agrícolas) . válvulas. para. arreios' e e,nfeites para automóveis, asIndustries
Incorporated'
A C El
;dores. centrifugas, mámainua amadoras.,
' máquinas agric.:das,
tribos. espumakiélras, xtensões, erocade •
listados Unidas da. Per.érica
ahágginas de lavan pratos- e: mimas.
Cases,
h!
ribas.
enxós, esporas, engrenagens: bo'maquinas lixadoras. macarraa; amatausi,
e aparelhos- edé tões de metal folhas de metal que eneaotores elétricos% mineração madeira* are* dletieettile: ibt.ig"
as molas e . protege: contra o pó •
L
arteros mecânicos, moinhos; para ama tricas, e eletrônicos , ean • geralt: aparelhoue evolve
11
ferrugem. tblliau da metal que pra'o
'
mcarocas,
motoresdecombusten,
artiges'
Para
insialeçée"
elétrica"
,
Ciasee 6
ótica tege as molas contra o pó e ferrugem;
interna,. motores diesel, maracos para. bidraulicasa conjuntos ., de:a peças',
aparelhou
dia formões ferros de cortar capam ferroPara . distiuguir: Máquinas aura óticasImanando
divetsos
aias- teesteis em geral: tnaquinas a suas, brocas,. macacos dé roscas, ' de para flIAOS: ótica:: instalações. elétricas", cr artiges eia.) lhos, faca* tacões, fechaduras, funis;
mancais, de roletea
partes integrantes para fins , indestriaist e hidráulicos,
-i
para ai:torneareis fôrmas para doces, e bolos, frigideiras,
tewees- e- elaelleiees'
mequinas de- pressão; motores- a suas 'magnatas para. motores,. molas igniçeut. aparelhou
e, acessórios- de rádio*: opus . fruteiras, fivelas, e e . fechos para malas
ir.ecanismo
impulsionador
•Ica
diferem:lab,
partes; acessórios' para automóveis: alas
'pasta* freios: (fpara. animais). ferra+,
e' instrumentos'Itiatriu
vancas, altemadores, ailinentadar para enultiplicadares„ máquinas: misturadbras relhos'
dem
.
.gens
parai aparelhos da- bidês. lerradbe
inentosacur
preciiseen.
instrumentos
earburadar, anéis de pistão; anéis de de barro. e concreto. máquinas . para 'mm.
yaas paras animais. friso*. termas farra,da 'tateou: acendedores,. aoandecioress
lhana,,
máquinas
para.
movimento,
óleo,. anéis para facilitar o arranque
, 'alentou* apitos.. Santa para tetos, de cabine- da caminhões.
• para. moldagem. peeta,„ :tricas actunuihdinass
dos motores, anéis obturadores, anea, terra,. máquinasiraiaase
ra„,e. osineases. aspiradores., da pó, aqueoodarest. abati- ;canelam guarnições, de metal para. má,.
g
motor,
poi
de sarnento. auto-lisbrificadores, &tacteei
loura,. altcattalantea. antenas, acumulado,- , quinas,„ guramieõeu da aterfee , parai bar
aparelhos para. mistura de Locnbustiveis plainas de mesa, plainas.. aniaderaue.res. amplificadores: ananim:leitora. ampla 'abalroa, a. bidesa grosas grampos- para
de motores a explosão, máquinas' amas. placas para tornos pontes' gigantes, pi- rômetros' assadeiras' elétrienta adaptado- ¡ancinisnez. Jarra*, Binam lâminas, para..
sadèiras; . máquinas amassadeiras de coa- nos; Danadoras. pedais de alavancai dé res da. microscópios, agulhas pararionó• eiarbears,
letras
latas, de
'ereto e barro, máquinas de . abrir chave- 'embreagens, planetárias de parafusas- gratas. aquecedores- de . ansbientra. apaa e- números' da, metal,. bandeies, leiteira*.
sem-fim
e
de
rodas,,es
poliaa.
máquiii.
para (arramem.
re
ta* máquinas 'Mia:iras
relhos de. contrõle e medidak aparelhos Jadrões: e . espnlhadores para. micteiriota
tas- de corte, máquinas para . arqueação. operatrizes„ máquinas, para olaria, mea de' expurgo) da contrõle- e niedidka apare. Molas para, portas. martelou marreta.
m
de embalagens. máquinas de atarrachars quinas pulverizadoras., máquinas para lha, de expurgo utillzadisa um empatar e ;martas-as. maçanetas. molas. de- vate
'polir,
receptáculos.,
rolos,,
roletas,
ra-s.batedeiras, bielás, braças, burrinhos, headesinfacção. da sentinas; mintórioas Ivens. molas' para. roda*, martelos, parati
aos de motores,.bronzinas. blocos, Bate Saltos; repulsionadores de rolamentos, e outros amai* aparehoa. dis iguriber para. molas, parai cadeiras, giratórias,. rnatrizess
rolos-rolamentos,
aparelhos
redutbres
de
rasa ambas da ar compricnidb„ bombas
ligações para- banheiros,. aparelhos de {casinhas. morsa*. mancais, parai- rodas.
de arculação. bombas de combustível- consumo- de gasolina, retentores de: grae ar refrigerado;.eaarehos da ar conde !l uvas para bombas d'água, luvas de. meipara. motores, bombas de aleo,„ bombas xa; de óleo e de cilindro:. redutores sie donadoi aparelios da ata tensão, apara, ;tal; rniqueadat para unir as, partes lates.
de água e gazolina para- automóvais, lenciosos, máquinas de' 'rosquear„ má'.. hos a tomáticos, para desc.-armo da água: !rabi.,
u db. eixo,. malhos.-- machadinhas,,
rotativas, para. usinar Ferro, aço' . e relhos de- refrigeração, refttgeradoresi joicasa
Bombas, bombas -hidráulicas. bombas
fechos de. segurança para; por,bronze,
máquinas
para
,
rotular.
reguem.
centrifugas, rotativas de deslocamento- e . ,
réguas de aço:. rádios, reflhtbres, reato, .tas e janelas, enxadõea, guarnições
dores;
serras.
mecânicas,
salgadeiras
a-, pistão,. bambas elétricas, bombas para
relayss receptoras; regailbres; auto, 'de metal, grelhas.. garfos, ganchos para
pistões. res
limados.. para pressão-hidráulicas e para asara manteiga, segmentos de pistõ
máticos,
relógios„ relógios ,da ponto. e , quadros.. grampos . para emendas., de
- compressores. bombas, elétricas para- engrenagens, e parafusos scrinfim, gilas:- de 'vigia, redutora* . resistênas?
ci elétricas levanta:Jon para vidros, dé . zaminliões,
ciosos,
satélites
silenciosos,.
reparadiares
pneumáticos, máquinas brunidbras, máautomóveis e. para. veiculas em geral,
dè
graxa,,
óleos.
e
cilindros.
máquihas
'registres'
pare.
regicit13"
Cai- navalhas. para. barbear,' puas. pá. picaa
quinas para bordar, máquinas •betoneitia sons
nais e, compartam receptores paara'
secadoras,
máquinas
para,
serra,
teares,
ras, cruzetas, cilindros,. câmbios,, cabelua fluorescente. constatou .retas, pregos, picões, ponteiras. paraftti tesouras, rotativas, reatores para
çotes; camisas, .carter de, embreagem,. turbinai, torcederas;
paraiva
registros,
Par
p or.. registrou paa, bidé. soa, porcas. pratos; parta. apelo. portaearter, dè motor, comutad'ores, cubos de" tesouras mecânicas,, tornos revolver, tor- para banheiros. aparelhas bbedouros
e
pão, porta-bolas, porta-frios. paliteiros,
pacas. de embreagem. culatra de cilin- nos, tipias, tranchas, tirantes. transpor.. para levatórier e arai
p pia* secadores: podões, porta-chaves, potes, protetores
tadores, autora:te -coa para aeu- e baiica
dros dea motor, caixas de ;Librciflea
para cabalou potenciômetrom sarvetee para calçado*, portascopoà; peças para
carburaderes, "cabeçotes ie cilindro., pressao„ tacho& de v.álvulas. má:mit:tas.
de' choques. peças para
para
tecidos
de
tapeçarias.
,
máquinas
r a 8' einemnizadpres1 geze"1" aeleclui amortecedores
coroas. carteias. ) cadelas, cortantes
caixa de direção. . peças para bielas,
trituradoras.
máquinas
térmicas,
máquie
r
eaiii
harc
es
ap'asiral,a.emajear
scre; iso
a;:st
eaii,ustielare
para entalhar canos, máquinas: de cosiTasi, peças._ para, harra- de' tensão. 'pinos
mi-a, máquinas adaptadas. na cansa-J.4o. nas de- trançar, máquinas urdideiras,
. ou, nãoa apare; excntricas para, velados (pivô , -peças
válvulas
para
motores,
válvulas
para
reguladores.
automáticos
e» conservaçSo dè estradas, corte de descargas, Válvulas de aspiração, velas; lhos de televisão. teleuplam. telearetrow. aara mecanismo.. e • partida. aças Para
marfara e correos, máquinas para cortar
tomadas, telescápiou teor/talho* teme, ponta de eixo dianteiro, panelas porta.
e. moer carne e legumes. máquinas,. clas- Velas- de ignição para motores, virab
grafas termômetros; tomadas. da corp toalhas. postes de metal, pinos pinos
quina
ventoinhas,
máquinas
vem
sificadoras,. máquinas dé centrar., márentes, aparelhos. de' telégrafo serra fica ale direção. pinos de molas. parafe.sos.
tiladoras
quirins para cortar, Máquinas. comprestansformadores. trenar, tarradoese de ;riamos trincos, tubos para' ennausesia
Classe 7
aoraa carretéis, máquinas cravadeiras
cereais, torneiras de- comp
compressão,tor: 'tos, terminais. para. barra' .3i. Multem
Máquinase
utens,lios para serem usa, ,neiras de' alta. arassem'. torneiras, e= .vorrumas, válvulas sanitárias mira dèscarneiros hidráulicos, máquinas para
ei
eltrac;res dispositivou para- aquecimento, da água, ,carga. autOmátItas- nas . sentilhas i casos,
Pabricar ciaarros, máquinas para, tirar- dbs- exclüsivamente
horticultura ' a saber: nar
a adaos
gri. abridores- telefones, telescópio* transmissores to,
cortna, distribuidores de gasonna..
embalagens. de metal
posioaros de arranque; diferencial.. dispo- de ' sulcou adubadeiras, ancinhos. mecânão) tubos
Cesse M.
nicas
e
empilhadeira&
.
combinados.
ca-discou
automáticosoiti
.aitivos, de ignição
ão elétrica. para otoress
gual e suas
conduites, terminais'. anil), baterias vol, Para distinguir velculbs
(finamos. dragas. desna nadeiras, parai arrancaderes mecânicos para agricultatimetro* ventiladoras a válvulas , par: dos' mesmos: atittantveia
r bombas
manteiga , discos,. desfibradaresa de canal rat bateaeras para. cataio,
Classe. 11,
n! , ões.auto-caminhões'. carta aaias .2 re.
e ferragem. máquinas . désempalhadbras.. para. adbbar, celfadeirasa carpideiras,,, '
, tinguirc. Ferragens, a ferramen. boques. bicicletas, tricicles, carros, em.
de
ceifadas
paraaf
foz,
charruas
p
agria - de t ai espécie.. cutelaria. mu . geni, roças, lanchas hiatess/aviõrisa vagões;
. máquinas dabulliaderas, descascadbrasa
máquinas distrieuidhras. de concreto e' militara, cultivadores,. debulhadeiras. 'teah'
outroa. artigos dá. . nietel Onts , lneluei carros. tratores; earrowirrigadores freios,
destocadoresa desentegraderes sma a- . outras
harro, matiladierass eiras:
direçaMr,
breques. pedais; amortecedores; paras
'aialses"sc4saód" liara.'vel.. effisas. • parach sues at.,avances(
i eixo, de.- „ansmissãoi embreagem mia. creres para a agricultura. . es "riific d ell3
rg.eiatemrf
taai ou
se°;,,alk
enchovadeiras, Jacas; 'Irra, naáqur. calos,,
graxadoree centiefugos para . feries;
;de ,fréioà. ; barras, da feelos,..braçadeirail
_L;
'RPrernetieirae pas,,nair, 4g/dealbo, ,hrçadeiras,,,gadeallioN .. '9o1M, ,„ .aldeavar; , arras415er
neta -ele!siablas,:. tambores! 'de 'freios, 'vareta
gel'hel,-1
1/1
-9,
•
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fêrça-feire 16
de contrôle.• silenciosos e eixos de cliveçâo e businas para vetaulos
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
como sejam: papéis de cartas, crivei°,
pes, cartões comerciais e de visitas, fa.turas e duplicatas
Termos as. 570.312 a 570.318, de
19-12-62
Ferre:ra Bento i Cia. Ltda.
São Paulo

D:ARi0 OFICIAL (Seçã.o III)

Abril de 1963 1239

para calçados. porta-copes, peças para ventes, preparações e cores derivados lhas e cigarros e palha; artigos pai
amortecedores de choques. peças para do alcatrão, Untas e vernizes a álcool, fumantes tais como: piteiras, cachia
caixa de direção, peças para bielas. preparações para colorir, tinturas co- bos, cachimbos orientais (narguilehj
peças para barra de tensão, pinos rantes, laca e verniz para corrigir, ma- boquilhas, carteiras, cigarreiras par
excntricos para veículos (pivô), peças térias corantes e desCorantes. prepara- cigarros e bolsas de 'limo, isqueiros, rol
para mecanismo e partida. eças para dos para vulcanizar e soluções titula- siduos de fumo e rapé, palha para d.
ponta de eixo dianteiro. panelas. p,.o-ta das, tintas e vernizes para couros, tiragarros e bem assim cigarros
toalhas, postes de metal. putos pinos manchas, hiposollito de sódio, cloreto
de direção pinos de molas, para'usas. de sódio, soluções para reveladores, soTermo n.9 570.323,, de 19-12-1962
pernos trincos, tubos para encanamen- lução para fixador, nitrato de ejoreto Companhia de Cigarros Souza Cruz
toas terminais para barra de tensâri de amônio, ciorcto de potássio, bromuGuanabara
verrumas, válvulas sanitárias para d as- reto de amônio, potássio e sódio, iõducarga autamáticas nas sentilhas, emas, reto de amónio, ácido nítrico, alumes,
embalagens de metal
carbonato de sódio, idrosofito, idroquiClasse 15
nina,
água oxigenada, água raz, álcool
Artefatos de cerâmica, porcelana, louça.
louça vidrada, a saber: Bacias sauna. para fins __industriais, alvaiade, anti-corrias. bilhas, botijas. bules. ' candieiros, rosivos, sais de arsênico usados na incompoteiras, confeiteiras, espremedores dústria, corantes para uso na indústria
de frutas, funis. garrafas, globos, isoia. mineral, creosoto para . Indústria, corandores; jarros, lava dedos. mantegueiras. tes para uso na indústria mineral, dismolheiras, pedestais, polvilhadores. por- solventes, glicerina para uso na. indúsClasse 44
ta-lacas, potes, puxadores. saladeiras. tria, carbonato de magnésia, oxigênio,
saleiros, serviços de chá, terrMas va- potassa para uso na indústria, cloreto Tabacos manufaturados ou não, furna
de
zinco,
cloreto
de
cálcio,
ácidos,
arcigarros e charutos
sos. aparelhos de jantar, serviços co nsênicos, bicromatos, carbonatos,
pletos para chá, cale. xicaras, traves.
cloretos e sulfatos
Teimo n.° 570.324, de 19-12-1962
sas, canecas com e seu asas e Melas
Companhia de Cigarros Souza Cru
Classe 1.4
Temi() n.° 570.320, de 19-12-1962
Guanabara
Vidro, cristal e seus artfatos a saber. Companhia de Cigarros Sou: aCruz
abaixa-luz, açucareiros, ampolas para
Guanabara
medicamentos, aquários, bacias, bebe.
PRORROGAÇÃO
duros, biscoteiras. bombonieres, bote•PRORROÓAÇÁI
lhas, cálices, caneleiras, zarudos, cha
pas, confeiteiras', compoteiras. copos, es1-7
pelhos, espremedores de frutas, fôrmas
! nt r • 1 ., m.r,,
frascos, fruteiras, funis, garrafas garraP.." afil,
fões, globos, jardineiras, larios,
seiras, mantegueiras, pires,. parta-jarros.
potes, pratos, porta-conditnenios queeiJeiras, redomas, recipientes para uso
doméstico, refletores, refratmes. salaClasse 44
deiras, saleiros, serviços de vidro ou
Cigarros e cigarrilla.,..
cristal para água e outras et :das, taças
Termo n.9 570.325. de 19-12-1962
e vidros para janelas e outras abereturas
_Companhia de Cigarros Souza Cria
Classe .13
Guanabara
Para distinguir: Joalheria e ,artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
rRORROGAÇÃG
imitações, usados (Orno adornos, pedras
Classe 38
preciosas trabalhadas e suas inaatções.
Papel pala cigarro.Brincos, pulseiras, broches. anéis abotoaduras, alfinetes de gi'avatas, fivelas
Termo n.9 570.321, de 19-12-1962
braceletes, medalhas, berloques. , corren- Companhia de Cigarros Souza Cruz
tes, estojos para joias e argolas
1 Kr...:5 Tais BR52ILE1RA,
Guanabara
Classe' 16
Azulejos, blocos de pedra, caixas de
Classe 44
cimento, cal, concreto. cimento, combiCigarros
PRORROGAÇÃO
—
nações de concreto, cornijas de madeiTermo n.9 570.326, de 19-12-1962.
ra. esquadrias, estacas, folhas de meCompanhia de Cigarros Souza Cruz
tal, cimento e asbestos, • impermeabila
Guanabara
zantes, isolantes acústicos e térmicos.
4sa. 1
A-kr
ladrilhos, manilhas de barro, mármore
(imitação), mosaicos. •paralelepipedos,*
YRORROGAÇAI.,
pedras. pilastras, 'picos, portas, pranClasse 44 a
chas de substâncias minerais ou vege- Fumo em Rilha, em corda e em rõlo,
tais, soleiras, tijolos, tanques, telhas de fumo picado, desfiado e minado, aconbarro, ferro e vidro, telhas de todos os dicionado em lataa. pacotes e quaisquer
tipos, vidros ara adornos {artigos esses outros dispositivos adequados; cigarriempregados exclusivamente para
lha& e cigarros e palha; artigos para
construção)
fumantes tais como: piteiras, cachimClasse 40
bos, cachimbos orientais (nargulieh);
Para distinguir: Quadros e molduras _e boquilhas, cartd í, cigarreiras para
móveis
cigarros e bolsas de %mo, isquehos, reClasse 50
síduos de fumo e rapé, palha para ciClasse 38
Para distinguir: Impressos,. passagens
garros e bem assim cigarros
Papel apara cigarros em carteiras c;
aéreas, marítima, rodoviárias. ferroviá'bobinas, co mou sem boquilha
ria, faturas, duplicatas, tolinhas
,Térmo n.9 570.322, de 19-12-1962
Companhia de Cigarros Sobza Cruz
Termo n.9 570.319, de 19-12-1962
Termo n. 9 570.326-A, de 19-12-1962
Guanabara
ç
Petrolube 3.A. Distribuidora Brasileira
Companhia de CigarroiSouza Crus
PRORROGAÇÃ
de Produtos de Petróleo
ar O
Guanabara
São Paulo

INDliSTRIA BRASILEIRA
Classe II
Vara da ...rmuir: Ferragens C 1.e.r Liam")
etn outras classes: acessonos para vaicalos, alicates alicates cortantes. ancinhos. alavancas, arrebites. arruelas: argolas, aldravas armações da metal.
abridores de latas, arames lisos e farpados, aparelhos de chá e café. assa
demas, açucareiros almotolias. arpões.
arpões de carregar. • arcos de serra:
brocas, bigornas. ba.relas, bandejas
• bacias. baldes, bombonieres; bridões
para animais, ules. bebedoures, bolas
de aço. colheres para pedreiros, cadeados. 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 tenda, chaves inglesas. cabeções. canecas, copos.
cachepots, centros de mesa, coqueteldras. caixas para acond.cionamento de
alimentos, caldeirões. caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas. cuscuzeiros;
coadores, colheres. cavadeiras, canos de
escape de metal. catracas. corta arames.
cadinhos. carretilhas. cabos de metal.
chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curvas. curvas de reforço, calibradores.
canos, canos, chaves de boca, chaminés
dt metal, canivetes. d.stintivos. descanso para talheres, dobradiças, enxadas,
esferas, engates. esguichos, enfeites para
arreios e enfeites para automóveis, estribos, espuniadeiras, xtensões. enxadinhas. enxós. esporas, engrenagens: botões de metal tolhas de metal que .en
volve as molas e protege contra o po
e ferrugem, tolhas de metal que protege as molas contra o pó e ferrugem.
formões, ferros de cortar capim, terra
lhos. tatus. tacões, fechaduras. funis;
fôrma, para doces, e bolos frigideiras.
fruteiras, fivelas e fechos cara malas
e pastas. freios (para animais), ferragens para aparelhos de bidês, ferraduras para animais, frisos, fôrmas. ferragens para tetos de cabine de caminhões,
toices. fechos de segurança para portas e /anelas enxadões. guarnições
da metal. grelhas, garfos, ganchos para
quadros. grampos para emendas de
torreias guarnições de metal para máquinas. guarnições de metal para banheiros e bidés., grosas. grampos para
andaimes. farras, limas, lâminas para
barbear, licoreiros, latas de lixo, letras
e números de metal. limatões. leiteiras.
Ladrões e espalliadores para mictórios.
levantados para vidros de caminhões.
automóveis e para veículos em geral
luvas para bombas d'água. luvas de metal rosqueada para unir as partes laterais do eixo, malhos. machadinhas,
molas para portas, martelos, marretas.
marmitas. maçanetas. molas de vaca e
vem, molas para rodas martelos para
cosinhas. morsas, mancai a para , rodas,
molas para cadeiras giratórias. matrizes.
IND. BRASILEIRA
navalhas para barbear, puas, pás, picaClasse 1
retas, pregos, picões, ponteiras. parafa
sos, porcas. pratos, porta-gelo. porta- Solventes e dissolventes minerais para
pão. - porta-joias, porta-frios, 'paliteiros. tintas, vernizes, esmaltes, preparação
podões, porta-chaves, potes, protetores para o, aperfeiçoamento, do aço, absor-
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PRORROGAC7/

-tOMETA
Classe 44
Fumo em Rilha, em corda e CM rôlo,
fumo picado, desfiado e migado, acondicionado em latas, :pacotes e.quaisquer
outros -dispositivos adequados; cigarra-
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Classe 44
Frase de propaganda
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tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de seda natural e uotras fibras: •Alamares,
Tèam on.° 570.331, de 19-12-1962
sódio, fosaato de .amôneo, glicerina, gli- atacadores, bicos, boraa dos, borlas,
Ele tro-Indústria Walita S . A.
cerofosfato de ratagnés, glicerofosfato de bandeiras cordões,. cadarços, coadores
3ão Paulo
1„„ .
sódio, hermitol, hemoglobina em pó, de café cobertas para raquetes, coberiodo metálico, iodureto de chumbo, turas para cavalos debruns, enfeites.
PlfORROGAÇÃO)
iodureto de arsênico, iodureto de prata. etiquetas, entremeio, entretelas, flâmuiodureto de enxofre, Ichitalbina, ichitio- tas. titas, franjas, filtros de café, galões
fórmio, ichitiol. iodureto de potãssio. Laços de chapeus mochilas, montas.
lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato nesgas, ombreiras, passatnarias, palmide cálcio, ma gnésia hidratada, mentol, lhas, pavios, passamares, po p - paus, pua
mercúrio vivo, nitrato de chumbo, ni- tentes rendas, rédeas, redes, sa.:.os,
INDÚSTRIA GRASIU124
trato de sódio, óxido de ferro, óxido de sacas, tiras,- telas para boraar e xergas
magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
Tèrmo n.° 570.331, de 19-12-1962
aa e. bismuto, oxidoanureto de mercúrio,
Cla3se 39
Jacomo Quarto pirosfofato de sódio, pedra úme, 'perTampas e guarnições de borracha paara
Sara
Paulo
Classe 11
cloreto de ferro, perborato de sódio,
liquidificadores, batedeiras, exPiemedOl
Cercas de metal, telas de arame ou peroxido de magnésio, peroxido de zinres, amassadores eapara outros
ferro e metal para escritórios, tênis, co, prota-iodureto de mercúrio, protalaparelhos domésticas
elevadores, jardins, galinheiros e para col, proroxalato de ferro, sulfato de
PRORROGNÇAO,
pastos
amônia sulfat ode cobre, sulfato de
Têrmos na. 570.333 à 570.336, de ' •
19-12-1962
ferro
seco,
sulfato
de
magnésio
puro
Têrtno n.° 570.328, de 19-12-1962
Fábricas
Germade S . A .
de
zinem
pó,
sulfato
de
sódio,
suaçato
Anderson, Clayton fj Cia Ltda
São Paulo
co, sulfato de sódio, sulfato de manSão Paulo
ganês, sulfato de potássio, sulfato de
barium, sulfato de antimôneo, sulfato de
ferro, sulfato de potássio, salicilato
PRORROGACO
,PRORROGACÃOt .
INDUSTRIA BRASILEIRA
airgnésio, salicilato de sódio, salicilato
de mercúrio, salipirina, tanalbino, tanino, tártaro de ferro e potássio, tár.r .
Clasae. II
taro de potássio e sódio, taniganio, terebentina, veneza, teobromina, úaza Canivetes, facas, facões, forces, nava, -,À
e
cristal puro, uretana, sabão neutro, lhas, furadores, machados, punhais
•
1
adagas
-7
i.
óleo sulfuricinado, maciantes e sulfato
Wer~a"="55~23/21,
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
toarmo 3.1.° 57a . 332, de 19-12-1962
:NDÚSIthnORA,StLEMIN . n
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tin- Casa Hallos S .A . Tintas e Vai-trizes
tas para calçados e capotas de autoSão Paulo
Classe 31
móveis, fluidos para freios, emolientes
Correias
de
lona
com borrach.a, rolhara
para remoção de tintas aplicadas, água
INDUSTRA 8R4SILOR.:;
de pressão ou simples, tampões
raz, álcool, alvaiade, secantes, cozanClasse 36
tes mlaerais para uso nas indústrias,
Sapatos de borracha, sapatos com sola
absorventes, benzina, lanolina, compode borracha, sapatos com partes de
sições para impermeabilizar tecidos e
Classe 1
borracha, calçados de tôda a espécie
couros
Substâncias químicas usadas em geral
nas indústrias: Acetato de chumbo acea Tèrmo a.° 570 .337, de 19-12-1962
Têrmo n.° 570 .329, de 19-12-1962
tato de cobre, acetato de amanteo, aceIngersoll-Rand Company
"
7' 1; ta S .) ,
Eletro-Indústria
V
tato de potássio, acetato de s idio, aceEstados Unidos da América
ZilD11371ila ORASILSIBM
São
'
tato de zinco, ácido a-sênico, ácido fos• NO
fórico, ácido picrico. ciclo bórico, ácido
PRORROGAI,'
Classe 1
oxálico, ácido muriatico. ácido nítrico,
TRAVR. AIR
ácido acético, . ácido Kailco, ácido sulTintas, esmaltes e vernizes para pintufúrico, ácido crômico. ácido tânico,
ras e decorações, da indústria e comérClasse 6 , 7
ácido Cítrico, ácido salicilico, ácido
cio da requerente
Máquinas transportadoras, máquinas
benzanco acetanilida. acto', água oxipara o transporte d emangueira de ate,
genada, albaglina, albuminato de ferro,
Termo na 570 .333. de 19-12-1962
comprimido ou de ferramentas de actoargonina. argirolarsoniato de ferro, arAnderson, Claytan 8
.Ltda .
namento mecânico ou elétrico, motores .
atimismeauma
seniato de potássio, arseniato de sódio,
São Paulo
inuniclos de talhas com estrutura de,,
antimôneo metálico, alo:na, amoníaco,
deslocamento ou sustentaçâ
arenal. "stol, acetanilida acetato de
IA
chumbo, • bálsamo do Perta bi-cloretos
'MORROGAÇÃO
Têrtnos as. 570.338 à 578.345, de
de mercúrio, bi-cloretos, bi-lodureto de
19-12-1962
mercúrio, bi-fos4ato de cálcio, bi-carboIndústria Metalúrgica Forjaço
,nutrOsTRIS BRASIL,Z1 R
nato de sóc'ka borricina, porato de
São Paulo
sódio. benzolnaltol. benzoato de mer-Clase39
INDÚSTRIA BRASILEIRA
cúrio bismutos em bicabornato de potássio. breu F. F calcina, cal vir- Tampas e guarnições de borracha para
gem, carbonato de cobre, carboanto de liquidificadores, batedeiras, expremedoClasse 2
dores, amassadores e para outros
cálcio, carbonato de magnésio, carboSubstancias- e preparações quiintaas
aparelhos domésticos
dato de magnésio, carbonato de sódio,
usadas na agricultura, ti saber; adubos,
carvão vegetal em pó, carvão ativo,
para fins aarlcolas, bactericidas, ceras
Têm) n.° 570 .330, de 19-12-1962 - adubos artificiais para o solo, álcalis
caseinato de sódio, carvão animal iiaCia. de Tecidos Progredior
nureto de mercúrio, citrato de cafeína,
para enxertos ciaria mide de cálcio
citrato de ferro. citrato de prato, ciSio Paulo
como adubo para o solo, de fumadores,
trato de potássio, cloreto ^de amônio
desinfetantes usados na agricultura e
cloreto de cal, clroeto de cálcio, cloClasse 6
na horticultura, escórias básicas para
PRORROGAÇAO
reto de magnésio, cloreto d4 sódio,
adubos, essências para exterminar ani- Aquecedores de água de alimentaçao
. cloreto de potáss:u, colargol, colaalio•
mais e plantas daninhas, extratos de p.l.m., máquinas de cortar-frios, bota- !
elástico, cremor tártaro, cuprol, citrato
quassia para fins horticolas, fertilizan- bas de ar, para pneumáticos, bombas
de ferro e quinino, citrato de ferro verte para o solo formicida, guano, irise- para gasolina, de incêndio e elétricasa
de, carbonato de bário, cloreto de bátifugoa, massas para enxertos, pastilhas betoneiras, brocas elétricas, burrinhos e
0
tt
,
rio, carbonato de amônio, cloreto de
pa ra destruir insetos, ',reparações pra:a insufladores de ar, buchas quando pare
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
preservar o solo, preparações para des- te de máquinas, caldeiras a vapor, cat.
potássio, carbonato de manganês, diu-.
truir insetos, hervas e plantas dani- uradores. carimbos de tórno, carneiro(
retina, diatermina, dertnatol, enxofre
nhas, saís para fins agricolas. sais para hidráulicos, cavadeiras p .1 .m., coas
ara pó, estearato de zinco, estearato de
Uns horticolas, substâncias quimieas traidores de barno p .1.m., chumacelrom
,NDOSYRTA BRIBILEIRA
magnésio, estearato de alumiai°, enxopara destruir insetos, hervas e Marrar, de mancais de anti-fricção, coletores de
Classe
24
fre dourado de antimônio, essências de
daninhas, venenos contra e vermina, dínamos e motores,
compressores,
gernenol, essência de eucalipto, fonosa- Artefatos de' algodão, caulim°, caroá.
venenos para insetos e visgna
condensadores, eixos quando parte de
. contra lagarta
ia, formol, fosfato de (erro, fosfato de luta, II, Inibo, paco-paco, ramy, rayon,
máquinas. êmbolos quaadopetree de!
raiano 'ia° 570.327, de 19-12-1962
•
Soc. "Matco" Ltda.
- São Paulo
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riáciuírm S, engenho de serra, engenho as argamassas de cimento e cal hidráu- medida, exaustores, estojos para filtros ra; batedeiras para cereais. bomba.

de cana, engrenagens quando parte de lica, tubos para concreto, argila, ara. com torneiras, aparelhos eletrônicos em ;mia adubar, ceifadeiras, carpideiras,
máquinas, freios quando parte de má- pedregulho, gesso, estuque, chapas iso- geral. equipamentos eletrônicos e rádio- ceifados'para alfoz. charruas para mgfquinas, guinchos de fricção. guinchos lantea. placas para pavimentação, te- técnicos, fogões, ,fornos e fogareiros elé- enlutara, , cultivadores, debulhadores,
para caçambas de Arrasto, guinchos de lhas, estacas, cal., telas de matai perta tricos, faróis. faroletes, fios para ele- destocadores, desentegradores, esmaga.
transporte a;éreo, geradores a gasolina. construções, postes de concreto, .cimen- tricidade, fios terra, aparelhos fotográ- dores para a a g ricultura. escarrificadoto, peças ornamentais de cimento ou ficos, ferros elétriOos de engomar, e pas- res, enchavadeiras, facas para mago!.,
'guindastes, limpadores de cano
ferros comuns a carvão, ferros elémáquinas de imprimir, lubrificadores gesso. -para tetos e paredes, lamelas de sor,
tricos para sodar, fervedores, fusiveis. ama agricolas, lérradeiras, gadanho,
.quando parte de máquinas a vapor; metal, madeiras para construções, solei- Limes revelados, fôrmas eléticas, filias garras para sarado, grades de dtscoa
máquinas de lavar roupa, máquinas de ras para portas, vigamentos e caibros. de óleos i3ára motores,. aparelhos 'de ou dentes, máquinas batedeiras para
costura, mãuinas de furar radial e ho- caixilhos. tacos, .parquetes. venezianas, fregilência modulada, máquinas fotográ- agricultura,' máquivas insetifugas, "sãrizontal, máquinas para o aabrico e janelas, batentes, colunas, balaustres. ticas, filmei rigidos, fonógrafo& fitas quinsa vaporizadoras, máquinas de
acabamento de latas e outros reciplen- ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas, métricas, instrumentos físicos, focaliza- mungir. máquinas niveladoras ale terra.
ses metálicos, máquinas borracheiras e forros, lambris, frisos, portas, portões. dores para cantaras fotográficas, gela- trasraanas perfuradoras para a agriculmáquinas tézteis, máquinas de tirar grades, esquadrias, calhas, tubos de deiras, farrafas térmicas, geradores 84- tura. máqUinas de plantar, motocharc'Otiça, máquinas de limpar e afiar ventilação, luvas - .de junção, chapas tüfilátiCOS, geradores estáticos e eletrô- ruas, máquinas regadeiras, m á q uina', de
fdiMs, molas para máquinas, máquinas para coberturas. corrimão, estrutura" nicos de alta freqüência, que funcionam roçar, de semear, para sulfatar, de
frigorificas, máquinas de rotular, mar- metálicas, grades ou telas de arame cotn válvulas para aquecimento piar tosquia de triturar, de esfarelar terra.
para aorriis ou armações para
dielétrico e indução, fitas magnéticas. para irrigação, para matar formigas e
telos a vapor, máquinas a nós não
aparelhos para gás engarrafado e apa- outros insetos, para burrifar e p ulveriagriaolas, motores de combustão interClasse 8
na, elétricos e a gás, motores para bi- Para distinguir: Artigos e aparelhos elé- relhos de inversão, hellográfo& hiairõ zar desinfetantes, para adubar, para
dcletas e motocicletas, pentes quando tricos e eletrônicos para autotnóveis; metros, bolo13 para automóveis in- agitar e espalhar palha, para colher
parte de máquinas, penteadores de e artigos para instalações elétricas e terruptores, isoladores, impressores, apa. aalgodão, para colher cereais, máquinas
tèaes, rolas para estradas, Serras meca- aspiradores de pó, aquecedores. abat- relhos de intercomunicação, indicada.-es massadoras para fins agricolas, de
nicas, serras hidráulicas, serras de fita. jours, alto-falantes, antenas, acumulado- 'e nivela,. itnans permanentes para zá- cortar arvores, para es p alhar, para caaos. aparelhos de gás neon, g: avdo- pinar, máquinas combinadas para
tórnos mecânicos, tórnos de revólver. res, amplificadores, anemómetros, ampe- pinas
seimpressorso fotográficas,. iso- meu e culturar, de desbanar, para asrametros,
assadeiras
elétricas
adaptadoCano sautomáticos, tilamos verticais.
lantes
elétricos,
instrumentos
niatemáta
- turbinas, tubulações para caldeiras, ves res de microscópios, agulhas para fonó- cos e didaticos, insmxnentas físicos, iso- silar„ máquinas *e moinhos para forralas de ingniçtio para motores, válvulas grafos, aquecedores de ambiente, apa- ladores de corrente instrumentos ah gens, máquinas toscadoras, ordenadorelhos e instrumentoa- didáticos; instrures mecânicos, raladores mecanicos, ro' e ventiladores, quando parte de
mentos de precisão; instrumentos cien- calcular, instrumeatos- náuticos.. anstru- los c om p ressores paia a agricultura,
maquinas para medeia e contai...de para sachadeiras semeadelras, aegadeiras,
tíficos; acendedores, acendedores elé- mentos
Classe 21
mecânicos. Intermediário para Limes. socadores
tricos,
acumuladores
elétricos,
apitos,
de terra, tosadores de graPara distinguir: Veiculos e duas artes
lâmpadas, lunetas liquidificadorea
Integrantes, a saber; Aeronaves, acros- ótica; instalações elétricas e artigos elé- pas, latnpelies, lustres, lentes. apareilux. ma, tratores a g ricolas, válvulas Noa
eletrônicos em geral: aparelhos 'ominosos, aparelhos de luz fluarescenre
snanuinas jorriqolas
tatos, aeroplanos, alavancas de freios. tricos eformando
diversos aparelhos de ampac'orés de pata-brisaa. untaria o
amortecedores, ambulâncias, a n d ar I- óticas
Classe 10
n h a s, assentos de veiculos, aviões, au- hidráulicas; aonjuntas de peças óticas portáteis e lanteraa . de mão, luzas tra Para distinguir: Aba
ixa-linguas. abreacessórios
de
rádios;
apaaparelhos
e
Oltrióveis; balões, barcos, bicicletas. I relhos de contrôle e medida, aparelhos uras para veictiloa. aacroscasans
bocas, adenótomos,. afastadores, agrabarras de freios, barras de tração, bra- de expurgo de contróle e medida, apare- crianetro, inanõmetros, monasculos, mos fos, agrafos para ossos, agulhas para
çadeiras de caixas, braçadtaras de eixo, lhes de expurgo utilizado' na- limpeza e i'-adores de rádio, microfones, 'medida. injeção, algodão hidrófilo alicates,
baaçadeiras de molas, brasos de vel- desinfecção de sentinas, mictórios e res de róscas, medidores de intervalos, amalgamas, aparadores, aparadores paasilos; charretea, carros da bagagens, outros ocals, aparehos de igações para aparelhos para medição,, miras de qual- ra fins médico-cfnirgicos, aparelhos pacarretas, carretas de artilna ia, carri- ligações para banheiros, aparelhos de quer graduação. massancos, normógra- ra massagens, aparelhos de pressão
nhos de mão, carrinhos para pedreiros, ar refrigerado, aparehos de ar condi- tos, nivela .de ferro, níveis d'água para
caries para carga, carros para estrada cionado, aparehos de ata tensão: apare- caldeiras, óculos, instrumentos Oacos de heroisa le arpaloreslhuolstra-viole
de date
ita. raVa
arelhaOpsardee
de ferro carros, caminhões, carrocerias, hos automáticos para descarga. de água. observação e medida aparelhos de on- raio X. aparelhos - de infra-vermelho:
dulação
permanente,
objeitva
arn
para
carroças, carruagens carros tanques, ca- aparehos de aanne, aparehos ,de aqueaparelhos surdez, assentos para enfèrmioneta, chassis. carburadores, chapas cimento central, aparelhos de aproxi pliadores, misturadares para banheiros: mos. ataduras, bisturis. cadeiras para
painéis
de
carros,
para-ralos
a
plaga,
pade cabeçalho de veículos, chapas cir- mação, aparelhos para arqueaçao de
nelas elétricas, panelas de pressa, pis- clinica, cambraia hidrófila, canulas, caculares de veiculos, charneiras, coches, volumes, balanças. batedeiras, bated ei- tolas
de pintura, pick-upS. pilhas sêcas' taplasma de feltro, catgut, cara lamiconexões de tope de veicules, cubos pa- ras para , refrescos,. batede,ras para 11 elétricas, prumos, pantógrafos, pareane nada, cera para incrustações e articulara propulsores, cubos: desligadores; al- quidos e massas, binóculos, bules 'elétri- troa, pantOrnetros. pirómetros,'
ções, cora colante. cintas para fins clíisole hélices, eixos de locomotivas, ei- cos, businas, baterias, baterias elétnaas. mentos de precisão, periscópios. Enoje nicos, cintas umbelicals. colheres corhenjaxos de veículos, embarcações, elevado- barómetros, bússolas, bobinas. tOre$ tinematográf ico.n. pince-nez, a p a- tantes, compressas de- tecidos, costóteres engates de borracha. engates de fer- mins, balcões frigoríficos. aparelhOs relhos de refrigeração, refrigeradores, mos, curativos cirúrgicos,
curaras, denpara
bordar,
aparelhos
para
banho.
de
roaestribO s para carruagens, estribos de
réguas de aço, rádios. refletores s_reato- tes artificiais, dentaduras, depressores,
ar
quente,
chuveiros
eétricos,
coquete
veitulos; freios automáticos, freios pneures, relays, receptores. regadores auto- dilatadores, dreno& duchas vaginais,
máticos, freios para estrada de ferro, eiras, campainhas eétricas, chaves eia máticos, relógios, relógios de ponto t elevadores, espartanos, espéculos vagia.
ferro de paralama; galeras; hastes de tricas, chaves automáticas, chaves para de vigia, redutores, resistências elétric.as nata, esponjas clinicas, estufas, espátuvelcidos, hélices; iates, injetores de lo- antenas, e fios terra, bobinas para registros' para água, registros para ta- las. escalpelos, escopros, extratores, ese televisores, chaves de alavancas nais e comportas. receptores de sons
comotivas; jogos de ' engrenagens,. ict- rádio
de tomadas, comutadores cafea reatores para luz fluorescente, teostatos cavadores, fios de linho para feridas,
gos de rodas, jogos de rodas para trans- chaves
teiras
elétricas,
compassos, câmaras fo- registros para vapor, registros paa bidê, facas, ganchos para músculos calaçaporte de toras; lanchas, lanchões. fitei. gasificas, caixas
metros, gazes, godivas. goivas. gesso,
de descarga para varas, locomotivas(molas de borracha pa- sos sanitários. aparelhos para cortar para banheiros, aparelhos bebedouros, granosas para soturas, guta-percha, hisra carros, molas de Veículos, ' motoci- pães. cafeteiras automáticas, câmaras para lavatórios e para pias, secadores terómetros, irrigadores, instrumentos cicletas, motociclos, monociclos; navios; fotográficas e cinematográficas, chassis, para cabelos, potencaranetros, sorvetei- rúrgicos ara corações. ligaduras de cáônibus; painéis de armação de veículos. condensadores, castiçais, condensadores ras, sincronizadores, sextantes, selecio nhamo, liquido e pós para limpeza e
para-choques, para-lamas,- pontões re- para vapor, colimadores, aparellios cor- nadores, sifões, sereias de alarme. Ima- polimento para fins odontológicos, lixa,
boque; reboque para transporte, rebo- tadores de frios,- cabos e condatores elé- relhos para soldar, soquetes, sinaleiros. luvas e dedeiras de borracha, limas para
cadores. rodas para veiculos; saveiros, tricos, contadores de rotação. catxas reguladores automáticos ou não, apare. ossos, lancetas, massas plásticas para
cie televisão, teleuplas, telêmetros,
tambores de freios tendera, tilbures, ti- para revelação de papéis moltográhcos, lhos
odontológicos. máscaras para anestornadas, telescópios,' teodolitos, teclai- fins
rante § de carros, tratores troles trenós, câmaras ampliadoras. compresso-as má grafos,
tesia.
mesas de operações, mesas para
termômetros, tomadas de cortriciclos, trucks de lotomotivas; vagões manas cinematográficas, instrutuen!.os rentes, aparelhos
curativos, martelos, olhos artificiais,
de
telégrafo
sem
fio
de -calcular.. chicotes para autora Soeis.
vapores. velocipedes
placas para ossos, pontas de guta-percronômetros, carrilhões aparelhos ne tansformadores, trenas, toíS-adoes de dm para obturações de canais porceClasse 5
cereais,,
torneiras
de
compressão,
torBarras, chapas; Rau, fios, fitas; lingo- canina fotografias, aparelhos ca'ibrado- neiras de alta pressão,. torneiras com lana, p rotetores para seios, pincéis patasa massas; perfilados; solda metalica; res aparelhes cinematográficos. apare- dispositivos para ,aqueexnento de água ra garganta, pinças anatõmicas. protetirsass tubos . e vergas de metal estampa- 'alto de .conirôle cinematográfoas, nat. telefones, telescópios, transmissores. to- tores, rolos cirúrgicos de lã de pau,
de suas, aparelhos as
doa, alaminados, moldados, torneados, ralam de contrôle
e rodas para desgaste dentário sediscos gra aaaps ca-discos automáticos ou alo, tubos rogo
interna,
comunicação
usiaados, cortados em forma especial d-ai. diafragmas para .fotografiaa
conduités. terminais para baterias, voa tescópio; .; bugia, ruginas, - sarladeiras,
das,
bruto ou -parcialmente prepara- pertadores, enceradeiras, expreate.doras
timetros, ventiladores e -válvulas
sandaracasa meda e crina para saturas,
Classe?
sacou-- para gelo e bolsas para água ,
a , dos rara uso nas indústrias
elétricos,
estafas,
estereilizadores..esquas
;.a• .
• Classe 16
dros, de aço.,,,csquadras da .agairnensora .1Viaquinaa e, utensdio,s para SCIP.111 usa- quente.. atoadas, seringas para lavagens
Para adistiogair• - a 'Os seguintes mate . . extintoras dea ance.ndiasa, aparelhos :pasa dos exclusivamente' na 'agricultura e e dajecõeaaiserras, serras para raquieriam para construções e dato:matos ex premera ira tas :e leg arpes, :aparelhos horticultura a sabézz. arados. absickees totisia, -tampões ,higiénicos çpreservatlPradutos "Ide base' orsaáltico, mata siai' al ate r e coaa pios., fga.1,?f, ).ed,iciasigares „. de 'dr „sulcos, acaubadeirasa , ancinhos , ipeçá, , vos
termômetros, tesouras.
to-liana coa tr.a -trio ' e' calo:- ''tilains: Maré, eletnamataaa,
lhas .higialitas ‘ Vesitosas, verniz iso- •
..j., P1 Pqh,11 9r
' Ç9f54109!)
de fiqutlrarites, espr ..tdutos , para tornar iiniserimeabiliidnies pectroscópios, apaielhos de ccintrôle e. arranCiadofes'nietânidoi . -paia agrieultu
lante para fins odontológicos
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Termo- n.• 570.350, de 19-12-1962
a• •
magnésio, estearato de alumínio, enxo- citrato de ferro, citrato de prato, _ci.
Classe 11
Pana distinguir: Ferramentas manuais, fre doirado de antimônio, essências de trato de potássio, cloreto de amônias Aguas Minerais de Minas Gerais S.A,
Hidrominas
ierragens,cutelaria e perrienos artigos garnenol, essência de eucalipto, fonosa- cloreto de cal, clroeto de cálcio, cloMinas Gerais
de metal comum, da indústria e cornar lil, formo!, fosfato de ferro, fosfato ã reto de magnésio, cloreto de sódio,
Cio da requerente, a saber: Tarracha.s tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de cloreto de potássio, colargol, colódio
b machos para fazer rosca. braçadeiras. sódio, fos çatode amôneo, glicerina, gli- elástico, cremor tártaro, cuprol, citrato
artigos de metal para janelas, portas cerofosfato de magnés, glicerofosfato de de ferro e quinino, citrato de ferro ver-,
tacadas e cortinados, a fiadores. aldra. sódio, hermitol, hemoglobina em pó, de, carbonato de bário, cloreto de báaras, alavancas, alicates. aurnotoilas iodo metálico, iodureto de chumbo, rio, carbonato de amónio, cloreto de
ancinhos. anéis para chaves, chaveiras iodureto de arsénico, iodureto de prata zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
tachas, argolas. annaçõeJ de toldos. lodureto de enxofre, ichita'jana, ichitio- potássio, carbonato de manganês, diu*tos, rebites, arruelas, atiçadores azei fórmio, ichitiol, iodureto de potássio, retina, diatermina, der inatol. enxofre
Nome Comercial
Iras, laminas e navalhas de barbear lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato em pó, estearato de zinco, estearato de
rocas, buris, bainhas, baldes. aacias de cálcio, magnésia hidratada, mental, magnésio, estearato de alui:Mulo, enxoTarmo n.° 570.351, de 19-12-1962
almázios, bicos, ilhóses e pontas di mercúrio vivo, nitrato de chumbo, ni- fre dourado de antimônio, essências de Aguas Minerais de Minas Gerais S.A.
atacadores para sapatos, bisnagas, aor trato de sódio, óxido de ferro, óxido de gemenol, essência de eucalipto, fonosa— Hicironanas
tas borocietas, botões, puxadaats, 'ira- magnésio, óxido de zinco, oxiodurato lil, formol, fosfato dé ferro, fosfato de
Minas Gerais
r„c para cabides e prateleiras, canive- e bismuto, ox. idoasiureto de mercúrio. tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de
tes, chanfradores, cortadores, cravado- pirosfofato de- sódio, pedra time, per- sódio, fos çato de ai/louco, glicerina, glires. cunhos, cabides, cabos, caçarolas cloreto de ferro, pçrborato de sódio. cerofosfato de magnes, glicerofosfato de
cadeados, caldeirões, canos e tubos
sódio, hermitol, hemoglobina em pó,
cantoneiras, alças, pegadores. puxadores peroxido de magnésio, peroxido de zin- iodo metálico, iodureto de chumbo,
co,
prota-iodureto
de
mercúrio,
protalClasse 43,
cintas " para caixotes, coadores, colhe
col, proroxalato de ferro, sulfato de iodureto de arsénico, iodureto de prata, Refreacos, refrigerantes, águas naturais+
reg, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
Catadores, debruns, dedais, enxós, es. amônias sulfat. ode cobre, sulfato de iodureto de enxofre, ichitalbina, ichitio- e minerais, águas gasosas, artificiais,
cariadores. elos, enxadas, escumadeiras ferro seco, sulfato de magnésio puro fOrmio, ichitioi, ioaureto de potássio. sodas, suco de frutas e xaropes, águas
minerais artificiais, água tônica,
espátulas, esticadores, e xpeemedores, em pó, sulfato de sódio, sul cai° de zin- lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato
guaraná e granadina
facas, facões, ferramentas cortantes co, sulfato de sódio, sulfato de man- de _ cálcio, magnésia hidratada, mentol.
perfurantes, desbastantes e alisantes ganês,, sulfato de potássio, sulfato" de mercúrio vivo, nitrato de chumbo, nitrato
de.
sódio,
óxido
de
ferro,
óxido
de
Têrmo
n.° 570.352, de 19-12-1962
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos barium, sulfato de antimôneo, sulfato, de
fivelas, fôrmas para bolos e para cal- ferro, sulfato de potássio, salicilato de magnésio, _ óxido de zinco, oxiociurato Aguas Minerais de Minas Gerais S.A
1-lidrominas
çados, funis, ganchos. graminttos, abri- magnésio, salicilato de sódio, salicilato e bismuto, oxidoanureto de mercúrio,
Minas Gerais
dores de latas, farras, jogos de chaves de mercúrio, salipirina, tanalbino, ta- pirosfofato de sódio, pedra time, perde parai uscas laminas e bólhas de serra, nino, tártaro de ferro e potássio, tár- cloreto de ferro, perborato de sódio,
limas, lampiões, latas para somestivels taro de potássio e sódio, tanigênio, te- peroxido de magnésio, peroxido de zine para lixo, charneiras e dobradiças rebentina, veneza, teobromina, úrea co, prota-iodureto de mercúrio, protalmachadinhas, . martelo, pequenas molas, cristal puro, uretana, sabão neutro, col, proroxalato de ferro, sulfato de
ferragess para, peças de mobiliária, óleo sulfuricinado, maciantes e sulfato amônio, sulfat ode cobre, sulfato de
cinzéis, escarnadores, punhais. pás, pa- de sódio cristal. Soda cáustica, tintas, ferro seco, sulfato de magnésio puro
Classe 43
nelas. parafusos, pinos e contra pinos. vernizes, thinner, 'esmaltes, anilinas, tin- em pó, sulfato de sódio, sulçato de zinrastelos, rodinhas. roletas, sacarrolhas, tas para calçados e capotas de auto- co, sulfato de sódio, sulfato de man- Refrescos, refrigerantes, águas naturais
serrotes, ferragens para malas, tenazes e móveis, fluidos para freios, emolientes ganês, sulfato de potássio, aulfato de e minerais, águas gasosas, artificlaia,
tesouras
para remoção de tintas aplicadas, água barium, sulfato de antiraôneo, sulfato de sodas, suco de frutas e xaropes, águas
minerais artificiais, água tônica,
Termo n.° 570.346, de 19-12-1962 • raz, álcool, alvaiade, secantes, coran- ferro, sulfato ie potássio, salicilato de
guaraná e granadina
magnésio,
salicllato
de
sódio,
salicilato
tes
minerais
para
uso
nas
indústrias,
Tintas Prospa do Brasil S.A,
de
mercúrio,
salipirina,
tanalbino,
taabsorventes,
benzina,
lanolina,
compoSão Paulo
Termo n.° 570.353, de 19-12-1962
sições para impermeabilizar tecidos e nino, tártaro de ferro e potássio, tár- Aguas Minerais de Minas Gerais S.A,
Classe 1
taro de potássio e sódio, tanigênlo, tecouros
Substancias químicas usadas em geral
— Hidrominas
rebentina, veneza, teobromina, úrea
nas indústrias: Acetato de chumbo ace.Minas Gerais
Termo n.° 570..346-A, de 19-12-1962 cristal puro, uretana, sabão neutro,
tato de cobre, acetato de amôneo, ace'Tintas Prospa do Brasil SÃ.
óleo sulfuricinado, maciantes e sulfato
tato de potássio, acetato de sódio, aceSão Paulo
de sódio cristal. Soda -cáustica,' tintas,
tato de zinco, ácido arsênico, ácido fosvernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tinfórico. ácido piaria°, cido bórico, ácido
tas para calçados ,e capotas de autooxálicca ácido niurtatico, ácido nítrico,
Classe 43
móveis, fluidos para freios, emolientes Refrescos, refrigerantes, águas naturais
ácido acético, ácido fênico; ácido sulpara remoção de tintas aplicadas, água e minerais, águas gasosas, artificiais.
fúrico, ácido crônico, ácido tânico,
raz, álcool, alvaiade, secantes, coran- sodas, suco de frutas e xaropes, águas
ácido citrico, ácido salicilico, ácido
tes minerais para uso nas indústrias,
benzôico, acetanilida. actol, água oxi•Indústria Brasileira
minerais artificiais, água tônica,
absorventes, benziaa, lanolina, compogenada, albaglina, albuminato de ferro.
guaraná e grenadina
sições para impermeabilizar tecidos e
Classe
argonina, argirolarsoniato de ferro, arcouros;
Têrmo n.° 570.354, de 19-12-1962
seniato de potássio, arseniato de sódio, Substancias químicas usadas em geral
Aguas Minerais de Minas Gerais S.A
antimôneo metálico, aloina, amoníaco, nas indústrias: Acetato de chumbo aceTèrmo n.' 570.347, de 19-12.1962
— Hidrominas
arenal, aristol, acetanilida, acetato de tato de cobre, acetato de amôneo, aceGivaudan .5 Cie. Sociaae Anonyme
Manas Gerais
•
tato
de
potássio,
acetato
de
sódio,
acechumbo, bálsamo do Parti, bi-cloretos
Sulca
Se mercúrio, bi-cloretos, bi-iodureto de tato de zinco, ácido sarsênico, ácido fosmercúrio, bi-fosSato de cálcio, bi-carbo- fóaiso, ácido piaria°, cido bórico, ácido
nato de sódio, borricina, porato de oxálico, ácido muriatico, ácido nítrico.
sódio, benzolnaltol, benzoato de mer- ácido acético, ácido fênico, ácido sulcúrio, bismatos em bicabornato de po- fúrico, ácido crônico, ácido tânico,
Classe 43
tássio, breu F. F., cafeína, cal vir- ácido cítrico, ácido salicilico, ácido
Refrescos, refrigerantes, águas
gem, carbonato de cobre, carbonato de benzóico, acetanilida, acto!, água oitie minerais, águas gasosas, artificiais.
Classe I
cálcio. carbonato de magnésio, carba • gzuada, albaglina, albuminato de ferro,
sodas, suco de frutas e xaropes, águas
minerais artificiais, água tónica,
nato de magnésio, carbonato de sódio, argonina, brgirolarsonlato de ferro, ar- Substâncias químicas arometticaa usadas
guaraná e grenadina
carvao vegetal em pó, carvão ativo, seniato de potássio, arseniato de sódio, na preparação de perfumes, cremes, cosstaseinata de sódio, carvão animal, aia • anticaôneo metálico, aloina, amoníaco. méticos, cheiros e preparados similares
•Termo n.9 570.355, de 19-12-1962
nureto • de mercúrio, citrato de cafeína, arena!, alista acetanilida, acetato de
Têrtno n.° 570.349, de 19-12-1962
citrato de ferro, 'citrato de prato, ci- chumbo, bálsamo do Parti, bi-cloretos Indústrias Elétricsa Com m.a radar S.A. Aguas Minerais de Minas Gerais S.A,
Hidrominas
trato de potássio, cloreto de amainas ci merçúrio, bi-cloretos, bi-iodureto de
Guaaaba ra
Minas Gerais
cloreto de cal, clroeto de cálcio, clo- mercúrio, bi-fos çato de cálcio, bi-carboreto de magnésio, cloreto de sódio, nato de s6dh), borricina, porato de
cloreto de potássio, colargol, colódio 'sódio, bénzolnaltol, • benzo.ato de merelástico. cremor tártaro. cuprol, citrata cúrio, bisrautos em bicabornato de coo•
de ferro e quinino, citrato de ferro ver; tássio, breu F. F.. cafeína, cal vir
Classe 43
de, carbonato de bário, cloreto de ba- gern, carbonato de cobre, carboanto dei
Refrescos, refrigerantes, águas naturais
lo. carbonato de amônio, cloreto da cácio, carbonato de magnésio, carboe minerais, águas gasosas, artificiais,
zinco. cloreto de cálcio, carbonato de nato de magnésio, carbonato de sódio
sodas, suco de frutas e xaropes, águas
potássio, carbonato da manganês, diu- carvão vegetal era p6, carvão ativo,
minerais artificiais, água tônica,
retina. diatermina, dermatol. enxofre caseinato de sódio, carvão animal • aiaClasse 8
granadina
• auaraná
SM pó. estearato de zinco, ~ereto de nitrato 4e mercúrio, citrato de cafeína,
Aparelhos elétrica

HIDROMIN/IS
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Têrça-feira 16
'Carmo n.° 570.356, de 19-12-1962
Plástico Oluap Ltda.
Minas Gerais

t.

'PLASTI CO S
OLUAP LTDA
Nome Comercial
t\'

Termos as. 570.357 e 570.358, de
19-12-62
•
• Plásticos Oluap Ltda.
Minas Gerais

Classe l'
Para dissinguir: Ferragens e ksrameas
kas de tõda espécie. cutelaria em geai
e outros artigos de metal não itichadu
ma outras classes: acessórios para veiculas, alicates, alicates cortantes, ancinhos, alavancas, arrebites, arruelas: argolas, p alravas, armações de metal.
abridores de latas. arames lisos e farpados, aparelhos de chá e café. assa,
deiras, açucareiros, almotolias arpões,
arpões da carregar, arcos de seira;
brocas, bigornas, baixelas, bandejas
• . bacias, baldes, • , bombonieres: bridões
„para animais, tiles. bebedoures, bolas
de aço, colheres para pedreiros, cadeados. correntes, cabides. caixas de metal
para portões, chaves, cremones: anzóis.
arcos de pua chaves de parafusos, cajatas, conexões para encanamentos.
caixas de metal, chaves de fenda , Chaves inglasaa. cabeções. canecas, cop
eachepots, centros de mesa. coguetelel.
mss. caixas para acondicionamento de
alimentos. caldeirões. caçarolas: chaleiras, cafeteiras, conchas. cuscuzeiros:
coadores, colheres cavadeims. canos de
escape de metal. catracas. corta 'arames,
madinhos. carretilhas cabos de metal.
a ihuVeiros comuns, crivos cruzetas. aut.
'sias, curvas de reforço. calibradores.
canos canos chaves de doca. chaminés
de metal. canivetes. distintivos. descanso para talheres. dobradiças, enxadas
asteras, engates. esguichos, enfeites para
' rreios e enfeites para automóveis, esa
tribos, espumadeiras. -mansões, mudainhas. enxós. esporas. engrenagens: botões de metal folhas de metal que envolve as molas e protege contra o pó
e ferrugem, tolhas de ' metal que • promolas contra o pó e ferrugem,
sem,
histriões ferros de cortar 'capim. ferro.
mama, tacaS 'facões, fechaduras. funis:
Aórnias para doces, e bolos, irigideiras.
mi-useiras, fivelas e fechos para malas
e pastas, freios (para animais) ferragens para aparelhos de bidês ferraduras para animais. Frisos, tórmas. ferra.
lens pára tetos de cabine de caminhões,
/Meca." fechos de aegurança para portas e !anelas envrisses, guarnições
de metal, grelhas. garfos, ganchos para
,4uadros, grampos para emendas de
correias. , guarnições de metal para má.
¡ninas. guarnições de metal para banheiros e bidês, grosas. gramam para
andaimes. jarras. amas lâminas pitas
barbear, licoreiros, latas de lixo. letras
^sr atimeros de metal, lirnatões leiteiras.
'ladrões e éspnIhadáreá nara miciórids.
levantadip para vidras de caminhões;
automóveis e para veieulos em 'geral
luvas para bombas crágiia, luvas de me•'
tal rosqueadta para unir as partes late'S.

.1;
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raia do eixo, malhos, machadinhas.
molas para portas, martelos: marretas.
marmitas, maçanetas, molas de vae e
vem, molas para rodas, martelos para
cosinhas, morsas, mancais para rodas,
molas para cadeiras giratórias, matrizes,
navalhas para barbear, puas, pás, picaretas, pregos, picões, ponteiras, parafusos, porcas. pratos, porta-gelo. portapão, porta-joias. porta-frios, paliteiros,
podaes, porta-chaves, potes, protetores
pára calçados, porta-copos, peças para
amortecedores de choques, peças para
caixa de direção, peças para bielas
peças para, barra de 'tensão, pinos
excntricos para veículos (pivô)., peças
para mecanismo e partida. aças para
poma de eixo dianteiro, panelas. portatoalhas. postes de metal, pinos, pinos
de direção. pinos de molas. parafusos,
pernos trincos, tubos para encanamen
tos, terminais para barra de tensào
verrumas, válvulas sanitárias para des.
carga automáticas nas semilhas, casos,
embalagens de metal
Classe 39
Para distingUir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borraaha não incluídos em outras classes:. Arruelas. ar..
golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas de jumelo, laaente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te..
lefonea, borrachas para carrinhos industrias, • borracha para amortecedores,
bainhas de borratha para rédeas, cochim
de motor, calmaras de ar, atopetas, com.
(iões massiços de borrazimastabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cordas ele borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas. copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, êmbolos, esguichos, estrados.
esponjas de borracha écn quebralacte
para torneiras, fios de bosracha lisos.
firmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de boraacha para
automóveis, guanições pura veiculais.
lancheiras para escorares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borras
cha para janelas 'e para portas. lençóis
de borracha, manoplas. maçanetas, protetores para para-lamas, tametaras de
paraachoques, pedal do acelerador, pedal de partida, pesas para businas.
pratinhos, pneumátMos, pontas de borracha', para bengalas e =tetas, rodas
massiças, rodizios. revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas dodal de breque, e de.
sembraio e isolador, suportes,semi.
pneumáticos, suportes de câmbio". sanfona de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para.
aplicação aos fios telegrafa:ma e telefónicos, travadores da portaatigeias, tubos,
tampas de borracha pára' conta-gotas,:
tinas de borracha para elaboração de,
substâncias químicas
•
Termo n. 570.359, de 19-'12-62 Caia Duval Ltda.
Minas Gerais

M
- AISUN DUVAL
• ' 1 • Classe 361S, ; •
Para distinguir: Aventais, blusas,
sões, boinas, botas, babadouros, casas
cos, coletes, capas. l:Chales. cachecols:
calçados. MIMPéSis.-acli;rtaM;IConibinações:
corpinhos. calças, calções, camisas, ca.

misetasa camisolas, avelas, ceroulas, caL
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, legues,
mantós, meias, tnaillots, mantas, man.
chião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, aderirias,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Teimo n. 570.360, de 19-12-62
Roque Geraldo Souza
•
Minas Gerais

RO

U E.

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas. blu..
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações.
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, . dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja'atletas, luvas, ligas, lenços, leques,
maiôs, meias, cnalllots, mantas, mandrião. malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas;
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre. sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n. 570.361, de 19..12-62
Marcenaria e Carpintaria lcarai L•11\:1
Minas Gerais

MOVEIS ICARAI
LTDA.
Nome Comercial
Térrdo n. 570.362, de 19-12-62
Marcenaria e Carpintaria furai Ltda.
Minas Gerais

Classe 475
•
Armários, assentos, balcões., buíeis,
banquetas. bancos. camas, cadeiras.
creado-mudos, cristaleiras, colchões de
mola, conjuntos de copa e camashm
cadeiras giratórias, / dispensas. dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-comida galerias.
mesas, móveis para jardim mezinhas.
móveis para hall, móveis estofadoes,
penteadeiras, porta chapéus. pratelMaas
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços. colchões,
caixas e móveis para aparelhos radiofónicos, móveis para 'terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras

de beleza, água facial, água de lavaOdai
água de colónia, arminhos, água da
guinam água de rosas, água de allazed
mas. amônia perfumada, liquida, em pc5¡
em pedras, para banho, brilhantinas,'
bandolinas. 'batons, cosenetieos para ai
Cabelo, pestanas, cílios e bigodêm
crayons, cremes para a pele, carminara
cheiros em pastilhas, era tabletes, mil
lentilhas: em trocamos e era pilulam
cremes para barbear, cremes dental,'
depilatórios, desodorantes, dissolvente;
assumias, extratos, estojos de perfumem
arame para limpeza da pele, e para base:
de pó de arroz, esmaltes Para unhas.
escôvas para dentes, cabelo, roupas,'
ribas e ambas, fisadores para o cabelo,,
pestana, cílios e bigodes. tia-alas parai
o cabelo, glicerina perfumada para usa
de toucador, grampos para o cabeio,
geléia de petróleo perfumada, lápig
para maquilagem, lança-perfumes,
ções„ líquidos dentifrícios, em pasta, emt
sabão, em czeme, em elixir e em pós
limados para ondulação, permanèntes
lixas para unhas, Jamie, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perlam
mes, petróleo ara uso de toucadom
pastas e pó para as unhas, on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com 'pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embale:ma
mento da runs. pon-pons, pó dei
arroz

Classe 43
Refrescos, refrigerantes, águas naturais'
e minarais, água gasosas, artificiais, sodas. suco de frutas e xaropes, aguas
minerais artificiais, ágini tówca, guaa
raná e grenndine
Classe 3
Cafeina, ácido acetilo-salicilico, farml.
na , ácidotânico, tanatos .calomelanos a
vapor, brcrnetos, iodetos sulfatos,
gluconatos, carbonatos, am ,
ceniatos, aloridatos, hitratos, cloruetcis,
bis:motos. ondatos, acetatos, silicicatos,
poços, bálsamos, extratos fluidos xaro.
pes, elixires, vinhos, pílulas injeções,
pós, pcmadar, papéis, linimentos, (irá.,
geas glanuladosa cceriprimalos .cmulsões,
cremes, pastas, óvulos, supositórios, ve.
!as, tinturas, alcoolatos, alcoolatuaas
preparados farmacêuticos medicinam va..
cinas e bioculturns para serem niadas
na medicina e na farmácia
Têrmo n.s 570,366, de 19- 12 - 62
Carnac
Peças e Acessórios Limitada
Guanabara .
",1

CAIINfiC
Classe 6
Motor e partes fria do motor — platinado, velas, cabo de velas, condensa.,
dores, çarboradores juntas, distribuido.
res, rc.ores, radiadores, cabo de embrea.
gem, freio, anselerador, olamentos.
tentares

Termos ns. 570.363 a 570.365, de
Classe 8
19-12-62
Aparelhos radiofónicos para automó.
Aguas Minerais de Minas Gerais S. À. vais, acessórios e --aparelhos elétricos,
Hidrótainas
fios e lâmpadas
Minas Gerais
• Classe 11
Ferramenta para veículos — chave de
boca, chave de estria, chave de fenda,
chave estrela, chave de rodas, macacos
'
••
passe 14
-Vidros para automóveis
•
Classe 21
P,arte.,fixa do automóvel
OMINAS ,.• •
13'
janelas. Por,
tas, 'capotas, páralamas, chassis, lora
• Classe 48
aia ama: garimis. silenciosos
'Paik'distriguir artigos de t't uc‘a-dor ' e
Classe 31
perfumarias em geral: Almiscar, kr^'
relas de transmissão de veículos
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Termo n.° 570.383, de 19-12-62
dalhas, ouro lavrado, padrÁ para anéis.
T4-mos tis. 570.375 e 570.376. de
Classe 34
pedras semi-preeiosas, pedras prado- Kampeltur — Viagens e Turismo Ltila.
19-12-62
Tapetes, cortina e capa de assantn par,
I
Rio de Janeiro
Companhia Frigorifica de Produtos da sas para anéis, pérolas, pendeatifes,
•
veículos
seiras, rubins e safiras
Pesca lachistria e Comércio
Classe 39
51frigopesea"
Artefatos de borracha para automóveis
Temi° ta.° 570.378, de 19-12-62
•r
São Paulo
Classe 50
Rede Paulista de Cinemas Ltda.
5 ".4..:"n 10 .•7. I' fortim, Itd.
Ornamento para automóveis
friso,
7
São Paulo
. limpador de parabrisa, antenas, sinahdores, calotas, calhas, acendedor de ciClasse 50
garro, farol de neblina, espelhos retroServiços de turismo e viagens
visores internos e externos

GUARANI

Termo n.° 570.367, de 19-12-62
Feira do Volk's Limitada
'Guanabara

Liasse 33
Titulo

fri§Ope wea I

Feira,do
do Volts

Industria Brasile ra

f\
errno n.° 570.379, de 19-12-62
Raul Silva S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

Classe 50
Compra, venda e corretagem de
veículos

Ciasse 41
Alcachofras, aletria, alho.. ,aspargos,
açucar, alimentos para anicums, amido,
•••n•••
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
Termo n. o 570.368, de 19-12-62
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiMagna Publicidade Ltda.
.
tonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
Guanabara
biscoitos bombons, bolachas. baunilha;
ca :. em pó e era grão. camarão, canela
E.O. cacau, carnes, chá,
Magna Publicidade Ltd^ em pau e emchccdatés,
c:o:feitos, cravo,
ar leais, cora , aho, :r.aae de leite. cremes
alirnenticios, craqutes compotas, cana
Classe 33
g,ca, coalhadas. çastanlia. cebola
Título
ntos para aluna a ,os colora.ntes,
Termo n.° 57C.369, de 19-12-62
chouriços, denclé, doces, coces de fru(Prorrogação)
tas, espinafre:cise:idas alimentares, em.Gráfica Editora Brasileira Ltda.
padas, ervilhas, atuavas. extrato de toGuanabara
mate, farinhas alh.nenticias favas, LScuias, flocos, farelo, fermentos, kijão.
figos, trios, frutas secas, naturais e crLsCIRCULO
tai'zt.das; g l icose-. goma de mascar, gor,LITP..RARIO DO BRASIL duras, grânulos, grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, /imanas, leite,
Classe 32
condensado, leite em pó, ne gues em
Titulo
conserva, lentilhas, linguiça !ouro; massas alimentícias, mariscos, manteiga.
Termo n.° 570-.370, de 19-12-62
margarina, marmelada, macarrão, masSociedade Anônima White Martins sa de tomate, tnel e melado, mate, masGuanabara
sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós aloscada, nozes; óleos comestíveis. natras, ovas:
pães, paios, pralinés, pimenta pós para
pudim. plakles, peixes, presuntos, pa.z.,„_.%
tês, e- petit-ois pastilhas, pizzas. pudins;
7, queijos, rações balanceadas para animais,' requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salrnes sopas en..
••••••
latadas, sorvetes, 'sucos de ?anate e de
pourrmA,- ilitrAyLviRA
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha,ria., tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, touciClasse 8
cinho; vinagre
Eletrodos, cilindros para xogigat- p2
50
Eletrodos, cilindros para oxigênio e Impressos emClasse
geral, bilhetes, cartões
cilindros para acetileno
de visita, cartões comerciais, folhinhas,
pat,aagens, papéis de correspondència,
Termo 11. 9 570.371, de 19-12-62
envelopes, duplicatas, faturas, recibos é
Gallaher Limited
notas fiscais
Irlanda do Norte

1,"1

PARK DRIVE

Termo n.° 570.377, de 19-12-62
• Yvonne Adro:
São Paulu

Classe 4.
!Tabaco Mi fumo manufaturado ou não

'GEMA-ARI-E

Termo n.° 570.374, de 19-12-62
Companhia Frigorifica de Produtos
Pesca-, Indústria e Comércio
"Frigooesca"
Prelo

COMPANiA RIGOR-IRA lir
•
PRODUTOS DA PESCA
Jude'stria e Comercie - fátuo

7.

industrio Brosilèlro
da

Classe 13
Alfinetes, alianças, anéis, arame de ouro, argolas. aros, abotoaduras, alfinetes
para gravatas, adereços, armações para
óculos, baixelas. berloques, botões, brincos, brilhantes, broches, braceletes, ca-,
py hos, chatelones, caixinhas para jóias,
estes, camafeus, correntes, cruzes, diamantes, estneraldas lapidadas, figas, fivelas, fios de ouro, fios de prata, trie

lnous cria -Iseasiteira.
Classe 7.
Arados e grades

...el.

Nome Comerciai

PREÇO

Classe 36
s
Artigos de vestuário
Termo rt,° 570.385, de 19-12.62
Locadora de Automóveis Locawagen
Limitada
,
Guanabara

Locadora de Automoveis

arou..

,

Classe 33
Titulo

Termo n.9 570.386, de 19,-12-62
tz,ciedacie Técnica de Engenharia Ltda..
Guanabara

Edifício Visconde
de Albuquerque
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças

CEPO DAS LEIS
•

alasse 33
Titulo
Teimo n.° 570.387, de 19-12-62
(Prorrogação)
Produtos Químicos Fontoura 5. A,
São Pauto
PRORROGACAO

1963
VOLUME

ATOS DO PODER

LEGISLATIVO
Leis de janeiro a março
Divulgação n° 885
Preço: Cr$ 400,00
VOLUME II

ATOS DO ' PODER
EXECUTIVO
Decretos de janeiro a março
Divulgação te 890

Preço; Cr$ I .500,00
A VENDA:
Seção de Vendas:
• Av Rodrigues Alves,
Agência, 1:
Ministério da -Fazenda Atende-se a pedidos pelo
Serviço de Reetubólso Postal

•

•

.1114143 ~tuim

LOUWAGEN

Termo n.° 570.380, de 19-12-62
Irmãos Capozzielli Ltda.
São Paulo
•
4,~111,4102 CAPOZZ n cto 1.1,C$A.==.
MJ. COVA .04}.4.4

Termo n.° 570.384, de 19-12-62
Confecções Miss Manequim Ltda.,
Rio de Janeiro

DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4

Classe 47
Um óleo adaptado para empregar-ae
na lubrificação (indústria ou comércio)
Termo n.° 570.383, de 19-12-62
Mariano Fernandes Ltda.
Pernambuco

Fi E SE
Classes 4 e 40
Titulo

/Têrtáo n.' 570.289, de 19-124962
Grãfica Editôra Publicações
Especializadas S.A.
São Paulo

MODERNO
Classe 32
Revistas, etc.

