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ESTADOS UNIDO

SEÇÃO II!
ANO XXI - N.° 87

DEPARTAMENTO NAC,IONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA BEÇA()
DE RECURSOS
Rio, 3 de maio de 1963

Exigências
Macmatt b. A. - No recurso
incerp,mto a manutenço.o da exigencat eia nu termo as9.ual marca xton Mr1LL, e aaa.U49 marca rtom J.vierino ereta R. AI.
- riague as taxas dos recursos.
Laou iurio u anua . A. No perna° ue recuasideraçao 00
despacno de deierimento no ter- marca Uamaciciina
mo
- dos Laooratorios Ostam S. A.
- Preso.° esciarecim ‘ntos quanto
a dualidade de procurador.
Construçoes a-anuiares Mannesmuni S. A. - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento no têm() 101.169 privilégio de invenga.o. - Declare
o número da procuração.
Pamatec - Patentes, Marcas,
Mandatos Técnicos e Comerciais
S. A. - No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento no termo 109.266 - privilégio de invenção. - Prove,o seu
legítimo interêsse nos autos.

(- Recursos
Macmat S. A. - Recorrendo
dos despachos que mantiveram as
exigências nos têrmos 339.051 e
339.949 - marcas: Rom Merino e
Rom Merino Prata R. M.
Macmatt S. A. - Recorrendo
do despacho que indeferiu o pedido de registro da frase de propaganda: A Bebida Brasileira Tão
Boa Como a Estrangeira - têrme
363.415.
EXPEDIENTE DA DIVISA0
DE PATENTES
Dia 3 de maio de 1963

Notificação
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048, de 29-12-61, e mais
dez dias para eventuais juntadas
de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado,
fitam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento, a fim
de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente à expedição dos respectivos certificados,
e ntro do prazo de sessenta dias,

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE OU

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 117.446 - Uni aquecedor de-na forma cio parágrafo único do
art. 134 do Código da Propriedade imersão - Milton Schultz Lobato.
N. 117.553 - Aperteiçdamentos
Industrial.
Privilégio de Invenção Deferidos em suportes pare cortinas - Julio
NP 109.783 - Aparelho Auto- Helzel
mático Para Fazer Pipocas - GeN. 117.447 - Nevo aparelho sinalizador - - Padre José Domingos
neral Foods Corb.
N.o 97.325 - Uma poltrona es- Guerra Dias.
preguiçadeira metálica e reclináN. 143.451 - Processo para prevel - Indústrias Reunidas Sofá pa:ação de corante antiCorrosivo e
Cama Drago S. A.
produto dele oriundo - José Genesi.
N.o 97.347 - Nôvo Calendário
N. 75.788 - Um. metodo de fa- Masaharu Sugiyama.
bricação de bandagem de crepe N.o 108.965 - Bengala de apito Johnson
Johnson.
para cego - Manoel Eduardo da
N. 102.112 - Um processo de
Silva Caldas.
fabricaçâo de loção para o cabelo e
NP 100.282 - Um bico para la- o produto obtida -• Eduardo André
tas - Alfred Teviovits.
Alexandre Bigoutet.
N.° 110.833 - " Avo dispositivo
N. 110.110 - Processo e aparetérmico para c r-"' e outros - lho- para o condicionamento de mateCafé Office Service Ltda.
rial Granulado e pulverulento '- Vis!N.o 111.199 , Fêchn de Segu- ler Co.
rance. - Antonio dos Santos PaN. 110.170 - Dispositivo para facheco.
bricar tubos soldados em espiral N.o 111.980 - Aperfeiçoamen- Friedrich Heinrich Stradtmann
tos em panela Para cozimento ráN. 110.188 - Processo para opepido - Alexandre saesser
rar uma instalação de eletrolise de
N.o 112.723 MeCa nista° ele- alumiai°, Aluminium Industrie Aktien
vador de acionamento hidráulico Gesellschaft.
de t ,.n tor - 1V1assey Ferguson LiN. 110.198 - Almofada para lumited.
b:ificação de mancais usados em esN.o 114.793 - Ori ginal Coradou- tradas de ferro - National Lead Co.
ro de roupas /Iara residências,
110.218 - Processo de produanartn rr.enfos e outros - Amilcar zirN.revestimentos
pinturas peliculas
Abel Nunes.
N.o 115.033 - Aperfelcoamen- impregnações e similares - Farbentoq em másaulnaq de empacotar - fabriken I3ayer Aktiengeselschaft.
N. 110.222 - Processo para Sin'MI A rorgrove Mechinery Co. Licronização de filmes sonoros e de
med.
N. 115. 476 - Nova Mesa de De- iinagem separadamente. projetados
grulho - K;ng Industria e Comércio para sua exibição simultanea - TelefunIcen G.M.B.H.
.A.
N. 110.223 - Mecanismo para
N. 115.576 - Aperfeicoamentos
nos dispositivos para a realização de movimento de portadores de som graourelas em esnecial nos tPnres sem vado cai particUlar de porta magnetoti madeira - Ma rurnaria Testi/ dei g ra mas - Tele funken G .M . B . H .
N. 110.278 - Processo de resfriaNorte
Penaria S. . 1Vlatesai
N. 117.120 - Máquina para per. mento de uma corrida de vidro em
e costurar bordos de processos fusão e forno para' . a sua execução
Libbey Owens Ford Glass Co.
blocos de papei e a nattigos - Mario
N. 110.301 - Tubo com aletas
Frunaster.
N. 117.283- Nevo aparelho para rachadoras postiças - Calumet 8 Heafiar lâminas int geral - He illachtro Cla Inc.
N. 110.305 - Detector de germeFn do .
N. 117.7302 - Aperfeiçoamentns aio - Siemens 8 Halske Aktiengesel.
‘ut-roduzidos em suporte para cadeiras lscha ft .
N. 110.307 - Processo para a
rut poltronas giratórias - Euclides
proteção contra a ferrugem por meio
Bac.
N. 117.420 - Regístradoros..- de fosfato "- Metano eslischaft Aktiengeschaft
r,t-ols Co 01 América.
N. 110.308 - Processo para a
N. 117.428 - Aflauta, &e carimobvenção de revestimentos de fosfato
i bar sacos - Sartort More*.

Vibre metais - Metallgesellschaft
Aktiengesellschaft,
N. 110.316
Processo de preparar revestimentos pinturas peliculas
impregnações e similares - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
N. 110.323 - Processo para for-,
falação de metais - Metallgeselisc.
ha ft A ktiengesellscha ft .
N. 110.340 - Dispositivo imerrup.
tor - The Nacional Cash Registes
Co.
N. 110.364 - Processo para fada
litar a deformação a frio de aços de
alta liga - Metallgesellschaft Alta.
en g esellscha ft .
N. 110.397 - Composição de cerâmca ferroeletrica - Clevite Corp.
N. 110,398 - Tratamento de esgoto - Sterling Drug Inc.
N. 110.399 - Transformadores
laterais -T. ô P. Coa ts Limited.
N 9 110.405 - Aparelho Emissor
Recept-y
Telefunken G M B H.
N 9 110.388 - C
ondesador utilizando Eletrodo produzido por formação
de películas de metal - Westeris
Electric Co /ncorporated.
N9 110.406 - Processo para raa.
inpulação de aparelhos para gravação e reprodução de som com porta
fonogramas em forma de fita em par
ticular a p arelhos de som magnéticos
- Telefunken G B B H.
N9 110.413 - Processo para
obtenção de chapas de alumínio dela
gados envernizadas dotadas de ele.
veda resistência mecânica nium Walzwerke Singen
G M 13 EL
N° 110.456 - Resistência elétrica
em forma de camada corq reduzida
dep endência da freqüência
Siemens
Halske A ktiengesellschaft
N° 110.457 - Condesador Elétrico
- Siernens & Halske Akien
gesel/s.
chare.
N° 110.458 - E l
emento de circato
elétrico embutido em
estojo em par.
ticular condensador e
letrolitIeo - Siem
mens 8 Halske Aktiengesellschaft
N° 110.465 - Instalação para
ex.
piorar descorar ou
lavar material'
vegetais ou animais em
terpoba retalhada - p articular be.
Bra
gliche Maschineabauanstalt. unschweI4
No 110.507 - Processo
e disposi.
evo para gr
avação de ondas sonoras
em discos - Tel
efunken G M B
1t0.526 - Refrigerador p
ara
aglomerado quente MeallgeseIt.
scha ft Akittiqesellschaf.
I\19
2IO_CY - Processo para re.
fric
reração cie material aglomerado
/VP.tall nesrliha ft A
ktiengesellschaft.
N° 110.528 - Processo para cota+
bastão ou, para com
bustão e COJICAlii

lood wutnta-rewa
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- As Aepartições Públicas
eingir-se-ão às assinaturas
anuais retweadas até 28 de
fevereiro de cada ano e ás
iniciadas, em ,qualquer época,
pelve órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de sabores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
asem Ai interessados preferencialmente cheque ata vale
postai. emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
Órgãos oficiais.
- Os suplementos às ezii- Os originais deverão ser
çêes das Orgias oficiais sCe se
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
frrnecerão aos assinantes que
IrUNC10101À11108
ressalvadas, por quem de di- ttaniernõss PAAT/CVIA9111
OS solieitarent ao alo da
reito, rasuras e emendas._
nateiro.
Capital e lreterioet
Capital e lo'erior:
- Excetuadas as para- 'o
130,00
- O funcionário páblito leSemestre . . Cx$ 60003 Semestre . . Cr$
exterior, que serão SCIOpre
kuojjoi
derai,
para fazer jus ao dasAno
Cr$
Ana
Cr$ 1.200,00
conto indicada, deverá provar
anuais. `,as assinaturas poderExterior:
esta -condição no ato da assise-ão tomar, em qualquer época, par seis meses ou um ano. Ano.,
Cr IAM" natura.
Cri UNJA Ano
n•n•n•11n111•nn•n•n•
- ticaia° de cada atemplar
- As assinaturas vencidas
poderão ter suspensa* sem parte supericy do enderêço vão continuidade no recebimento ettro.sado dos órgãos aliciais
impressos o número do !chia dos jornais, devem Os assinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, e mês e o ano enu tes providenciar a respectiva do de Cri 0,50, se do Mestria
renoiAção com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por aso
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade d• Mies assinaturas, na A fins/ de evitar tolsiçio de mínimo, de &cinta (30} dias. decorrido.
- As Repartições Públicas
'deverão renaeter o expediente
destinado à vublica,çde nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais,. diáriamente, até às
041.111701111 400,A1,
15 horas, exceto aos . sábados,
ALBERTO DE BRITO PERERA
Quando deverão' fazê-lo até ¡IS
CISEM O* 00.411&110 OS 114104410
•P***0111 00 ****flÇa 0* PVIBLIGAÇ Ni*
11,30 horas. .
FERREIRA
ALVES
FLORIAM)
GUIMARÃES
MURILO
As
reclamações
partiamtes à. matéria retribuída, RN
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros eu omissões, de.açao
verão ser formuladas por esjedideoddwida Sa oulawdlant* de. **Haliadrrhdm•
crito, à Seção de Redação, das
killinletirio
Idaellormdd.
I/ às 17,30 horas. is, máximo
Indlmtrile e Cadndrold
até 72 horas aiuSe a solida doi:
impreca* nas afleitiaado Departamento de Imprensa Nacional

EXPEDIENTE.
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máquina de lavar roupa - Waker
Holzer.
119..766 - Forma para aorvete
Trol Sociedade Anónima indústria
e Comércio.
N, 121. .935 - Conjunto de fiçhas.
e envelopes para adiaitração de pes
scral
Icege Widerman Casta.
N° 123.221 - Nova base para
copo de liquidifieador Eletro Indústria. Walita Sociedade Ai-3
, :faa.
1\19 124.163 - Nêtvo, processo de
fabricaçao de solas . de tamancos em
geral e peodue obtida - Ulderico
Fuser.
N9 124.352 - Novo suporte para
secar roupas - Pietro Gano Ferri.
MODELO DE UTILIDADE
DEFERIDOS
- N. 125.767 •a- Nova embalagem para revoa - Joaquim. EugênIo Macedo.
N. 114.665
*Moldura Protetora
para chapas de identificaçâo de veicules em geaal
Wilson Fazia.•
N. 117.599. - Novo cabide - de
Temias Sampaio Ferraz. N. 117.600 • - Nova diapoisição
construtiva era cabide automático para
calças e saias -,- . Doutor Terei° Sampaio puna. N. 120.753 - Lactas Pauli Indicador de preços de mercadorias.
N. 144.413 - Sofá balanço com
impulso de perla? - Batsedito Falia.
Aperfeiçoamentos N. 90.122 - Gabinete apeafeiçoa.
NP ' 117.757' a fabricaçto de do para ~Mijem de quaisquer rpas
&apositivos
para
em
de
matérias
termo- 3elhos ou hisammentos científicos ou
partir
fibras a
tégnicos. - IE&nuades
plasticos taiir como a vidro --i Compagaie de Saina Gobain.
N. 95.719 - Protetor para , tete.117 ,192- Máquina acra pro. Jone -a iosef Dutta
ousamento de • alimentas -, The ; N. 96.857 7- Um' aparêlho, de • ed•
Hobart Manufacturing Co.
fiar anulhaa •.7 Werne Iaschke;
N°117.912 -- %avo modela de
Moo modela
;
caixa bloco Para o. acondicionamento ausa..itraitea - António P. San,Eduardo,
de
,
de garrafas. -7 Armenaa
tos.
Sousa Sirva.
- N6vo atudêla de
/17. 920
Contatos" Pdr,à .c0- - N.
Walter'
-para 'meras e' ?es.dass
manda automático pra ajustado apatia

Metallgesellscitaft Akcionamento
tiengesellschaft.
N° 110.532 - Tena; de manipulo
para fusiveis cie imersão providas de
lâminas de contacto - Simiana Schuekertwerke Aktiengesellschaft.
N* 110.536 - Rotor para desintegrador de alartelos com no mínimo
unt martelo engastava' numa ranhura
do rotor Haiernag Hartzerideinerungs Und Zemantataschinenhau G.
,54 13 H.
Intv 1110,882 - Embalagens Fechadas - Hermorion - United.
N° 124.991 - Novo fuso com limitadores para camas has.pitalares industrial mecano Cientifica Sociedade
Anónima.
N' 110.911 - Apeefeiçoamesrtos em
ou relativos a dispositivo de carga
rie canetas tinteiro - !Múmia e Coanércio de Canetas Pilot Pen do
ffrasil Limiada, •
N° 117.568 - Original disposição
em tampo para garrafas e outros
recipientes - Herlando Antonelli.
N° ;1 17.552 - Aperfeiçoamentos
em reeip.lentes para liquidas - Country Laborretories Limited.
N° 117.629 - Nova -Ventarola .
Gráfica Romiti Limitada.
N 117.632' - Aperfeiçoamentos
em carrinho desamável pata crianças
Tens Pierre• easton Rochebois.

Gcrdau Sociedade Ana tinia Canamicial
Industrial.
N. 104.787 7- Novo e original
co intermediário para fechaaiento ele
frascos por tampas metálicas - An.
gelo Rabia.
N. 109.385
N6V0 sistema travador de máquina de costura comum ou
zig zag
José Joaquim da Motta.
N. 109.544 - Estojo protetor para
balcão para auto serviço, -a Sociedade
Amanima Industrial Irmãos Levar.
N. 109.455 - Estojo protetor 'para
canetas e : st/aliares - Lardeias Irmãos
S Cia.
N. 109.644 - Uma escrivaninha
tran.sformával em mesa, de • bilhar José Lopes.
N. 110.137 - Novas draposiçóes
construtivas em fechaduras , para portas de autos em geral - Nelson Fel,
nandes. N. 110.540 - Chave de partida
core pato pura motores monofásicos
Instalados á c/fatiada beisistrias
Brasileiras Eletrometalúrgicas Sociedade Anónima.
N. 111.035 - Nevo modéto de
bandeja - johanrn Glockshubet. N. 111.364.'"" janela com velezianas e vidraçasbascal atates r de correr - Esquadrias Fraterna Ltda.
N. 114.771 - Nemo tipo de apa.
rêlho" aula auxillar para datilógrafos
e linotipistas em geral Aicebiades
Araújo Mata.
N. 114.976, - Um nóvo ~deo de
estai° para batoa - Otto, Feita de
La Rota.
, N. 115.027 - N6vo modelo de
tabela de preços - rodástita
glea Terçai, S.A.
'N.' 115,104 -- Sinaleiro de cltrição para motonetas e mirras - Ortaldo
de 'Mendonça.
X. .115.403 -- Tomegiáro
Novo tipo de. pino regsdatiOr para
tes

N. 115.405 - Pegada' duplo pari; Varais - Sakuichi Kirwahara.
N. 115.117 - Novo tipo de recipiente com peneira super posta para
filtrar /aludas em' geral - Geraldo
franco de Mendonça.
\ N.'117.333 - Original dispus ção
em suporte para velas aliiistável em
castiçais e matros usos - Moysés Ne.
sanei Ejchel.
DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL DEFERIDOS
N. 92.701 - NtSvo modélo de chaveiro, Lnel Inci ta:teia Metabit•gica
e Elq.roquItnica Ltda.
N. 1l7.14- Náivo modêlo de via
dro para goma arábica - Indústria
Nacional do Colrs e Adesivas Limitada.
N. 129.142 - Caixa estojo infantil
I - Calçadas Petry Ltda.
N. 129.673 - Nava sande-lo de
.gabarito para perm'air a confecção de
1:desenhos de tstensilios de química 'Tereza Fertuoriez Gomes de Ceda.
N. 130.912 - C.aretor elétrico de
contatos múltiplos - AMP Lacera
N.. 131.291 - Original Modelo de
cabeçote regulador de. rettficadora de
cilindros - Tomé Fernandes.
N. 131.535 - Ornal de fiação
para sistema_ de ignição de motores a
exp/osão - M5t-'0 Mauricio Rei imski.
N. 131.862 - Grade accesscsria para ausibrabveis - I-Schistea de Accessoriosa para Automóveis Rencrore Limitada.
N. 132.404 - Nõseci modelo de
terminal elatera - Amo. incorrs
Betl
Aa-olave
' N. 132.880
Aerosp,a.ee Co-pi
N. 133.481 - Nervo e or4a' nal
inods1ixt de iscais em_ especial para tele.visares -1 inclashka. de . Moveis S'IniP

Quinta-feira 9
N. 133.775 - Modelo de frasco **
tampa - Plane Grumbach„,Nôvo naodelo de
, N. 134.036
unidade de estampagem ou perfuração
de cartões - Sperry Rand Corp.
N. 134.038 - Nõvo modelo de
fonte de energia elétrica para processadores de dados - Sperry Rand
Corp.
N. 134.082 - Negro tipo de armário oficina reboque para mecânicas Nel Lekci Pedroso.
N. 134.167 - NtSvo modelo de
assento moldado - Alladin Plásticos
ine,
N, 134.423 - Colcha ornamental
com franjas - Confecções Yone
Ltda.
N. 134.634 - Ornamentação para
papéis e similares ,- Indústria de Papéis' de Arte --' José Tscherkassky
S.A.
N. 134.672 - Modelos de passagem com motivos ornamentais - Ethevaldo Antônio Sálvio.
N. 134.760 - Original configuração em peças de bateria de cozinha
- Alumínio latam Ltda.
N. 134.761 - Nova configuração
em peças de bateria de cozinha
Alumínio Imam Ltda.
N. 134.853 - Nevo tipo de cesta
para transportáveis vivas - Pedro Castelucci.
• N. 135.258 - MI/o tipo de terramal de cabo de vassoura - nctor
Masi.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS REPUBLICADOS
N. 101.198 Escada móvel em
particular para bombeiros -.a Otto
Weinmann.
N, 117.135 - Polia amortecedora
Mayer Schaedler
contra choques 6 Cia.Ltda.
N. 117.004 - Separador para
acumuladores e processo. de fabricaçáo
Accumulatoren Fabrik
do mesmo
Aktiengesselschaft.
N. 117.734 - Aperfeiçoamentos te!ativos à soldadem Canadtan Products Límited.
N. 17.865 - Processo para aumentar a fixidez de fingimentos ou estampados sabre substratos tintos ou estampados - Union Carbide Corp.
N. 129.537 - Aperfeiçoamentos
em arcos nara viornos e similares
- Tranquillo Giannini Sociedade Anônima de Instaumentos de Cordas.
MODELO DE UTIL IDADE DEFERIDO ,REPUBLICADO

N. 11 . 1.552 - Forno' móvel - Richard Rix,
N. 110.410
Um nõvo modelo
de mesa - Theodor Voss.
MODELO INDUSTR TAL DEFERI-.
DO. REPUBLICADO
N. 134.780 - Nova bateria de bóio
- Wa lciemar Clemente.
PR rvirxcro DE INVENÇÃO
INDEFERIDO
N. 115.388 ---- Composiçaa para a
obtenção de osso de siba artificial e
produto resultante Irmãos Moita
Ltda.
N. 111 811 - Regulador ai:tonna.
tico pi ra controle de ternoeratura em
secado-es de café -e correlatos - Joaquim C.r.los Ferraz Pellegrini.
DES t.:1 ENCIA DE PROCESSOS
aoaat Rbadiaceta (declara a desisteneia o4n ; rim) 101.130 priv. inven• ção raaa "Processo para a fabricação
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por fiação umida de filamentos, fios
e produtos análogos á base de acetato de celulose e aparelhagem para
a sua realização - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Exigências

Winthrop Products Inc-, estabelecida
doiro, mamona, quebrar côca babassu e
semelhantes - Amaro Vasconcellos.
N.° 111.712 - Uivo sistema para
pulverização de barros e outros materiais Istvam Szitas.
N.° 112.32-2 - General Foods Corp.
-. Satisfaça exigência.
N.4 112.012 - Metalúrgica Rica
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 137.929 - Panagiotes Nicolas
Chalkias - Satisfaça exigência.
N.° 91.510 - Manoel Gimenes dei
Barrio - Satisfaça exigência.
N.° 98.899 - Alfredo Ernesto Becker - Satisfaça exigência.
N.° 103.077'--r American Cyanaraid
Co. - Satisfaça exigência,
N.° 104.125 - Erich B. Ledermann
- Satisfaça exigência.
N.° 105.169 - Alfred Adolf Burgeni - Satisfaça exigência.
N.° 106.489 - Carlos Roberto Ascanção - Satisfaça exigência.
N.° 108.639 - F. Hoffmann La Rocha Cie, Société Anonynae - Satisfaça exigência.
N.° 109.376 - Rota Apparate und
Maschinenbau Dr. Henning K. G. -Satisfaça exigência.
N.° 110.056 - DenaOstenes Alves
da Cunha - Satisfaça exigência.
N.° 110.239 - Chas Pfizer 8a Co.
Inc. - Satisfaça exigência.
N.o 110.275 - Ana Maria Rehder
- Satisfaça exigência.
N.° 110.490 - Joh. A. Benckizer
G.M.B.H. Chemische Fabrik - Satisfaça exigência.
N.° 111.768 - Harrison Walker Re.
fractatories Co. - Satisfaça exigência.
N.° 112.231 - Antonio Vianello Satisfaça exigência.
N.° 112.391 - Chemie Grunenthal
GMBH - Satisfaça exigência.
N.° 113.834 - JosePh
Sherman - Satisfaça exigência.
-N.0 114.33a - American Cyanamid
•
Co. - Satisfaça exigência.
N.° 114.927 - The British Drug
Houses Limited - Satisfaça exigência.
, N.° 115.099 - Aktiebolaget Astra
Apotekarnes Kerniska Fabriker - Satisfaça exigência.
N.0 115,166 - The Upjohn Co. Satisfaça exigência.
N.° 115.166 - The Upjohn Co.
Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO
Rio, 3-de maio de 1963
Exigências
Guaracy Brandão Azambuja - no
pedido de restauração da patente da
modal° de utilidade n.° 3.761 - Cumpra a exigência.
Dale Toyoda - no pedido da restauração da patente de mociêlo de utilL
dada a.° 4.166 - Cumpra a exigência.
Humberto Nobre Mendes 'si Jose(
Grabenweger - no pedido de restauração de patente de privilégio de invenção n.° 42.206 - Cumpra a exigência.

N.° 83.175 - Alberto Dumont Villares - Satisfaça exigência.
Haltrich S. A:11nd. e Com. e Agro
- opoente do tiaario 92.713 - Junte
a amostra.
Notificação - ÉC convidado Tarais
Octavio da Costa a comparecer a i'iste
Departamento a fita de tomar conhecimento do pedido de oposição requerido por Haltrich S. A. Com. e Agro no
thrrao 92.713 mod, utilidade.
N.° 93.112 - Randolfo Barbosa de
Castro - Satisfaça exigência.
N.° 93.á9
1 - Produtos Contact S.A.
- Satisfaça exigência.
N.° 101.925 - J. Baptista C. Reixach 86 Filho Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 130.951 - Maquinaria Têxtil
dei Norte de Espana S. A. Matosa Satisfaça exigência.
N.° 135.6a6 - Francisco Reis Sati.sfaça exigencia.
N.° 138.013 - N. V. Konklijke
Pharmacentische Fabrieken V. a Brocadas Stheeman 8s Pharmacia - Satisfaça exigência.
N.° 138.039 - Werkspoor N. V. Satisfaça exigência.
N.° 138.187 - João Francisco Fe.
nerich e Livio Germano Alves de Paiva
- Satisfaça exigência.
N.° 138.193 - Te! Técnica Eletrenica Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° . 138.199 - Material Elétrico
Universal Ltda. - Satisfaça' exigência.
N.° 138.200 - Andu Mebalplástica
e Dentária Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 138.202 - Ameropa Indústrias
Plásticas Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 138.205 - Hugo Siculi Capada
e Amarante Ubirajara Rocha Montei?
ro - Satisfaça exigência.
N.° 133.206 - João Cavalcanti de
Albuquerque Tabajara - Satisfaça exigência.
N.° 138.270 - Indústria Mecánica
Senutna Ltda. - Satisfaça exigência. .
N.° 138.281 - Dr. Acyr B. Giro
- Satisfaça exigência.
'Ns. 138.282 - 138.283 - 138.284
- Martiniano Rinaldi - Satisfaça exigência.
N.° 140.753 - Abraham Salomon
Politanski - Satisfaça exigência.
•
N.° 141.479 - Lourival Fayzano
- Satisfaça exigência.
N.° 142.693 - Robert Bosch do
Brasil Ind. e Comércio de Acessórios
para Motores e Chassis Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 143.008 - Antoina Bouert( Satisfaça exigência.
• N.° 94.313 - General Electric Co.
- Satisfaça exigência.
:Philo) Rádio e Televisão S. A. opoente do termo 94.311.
N.° 101.853 - Toledo Scale Corp.
_. satisfaça exigência.
N.° 115.285 - Blemco
ImporEhlermann fk Cia. Ltda. - no peditadora - Satisfaça exigência.
do de restauração de patente de
NP 129.819 - Roberto Toledo Pas- égio de invenção n.° 43.470 - Cum.sarelli 8; Cia. Ltda. - Satisfaça eia' pra a exigência.
gência.
Laboratório Clímax S. A. - no peN.° 112.763 - Rohm 8s lidas Co, dido de restauração da patente de pri- Satisfaça exigência.
vilégio de invenção n.° 44.142 --N.° 111.678 o- Socony Mobil Oil
Humberto Nobre- Mendea e .Josef
Co. Inc. - Satisfaça exigência. .
Grabenweger - no pedido de vestauraN.o 119.720 - Enzo Amadeo Mar- •ç ão da patente de privilégio de inventinuzei e Julio Canis Aragon Se- ç ão n.° 43.870 - Cumpra a exigêntisfaça exigência.
cia.
.
N.° 121.193 - Aperfeiçcamentoa
Humberto Nobre Mendes -- no -peem máquina para descascar café, arnen. clido de restauração'cla patente de Dei-
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vilégio de invdação n.° 47.242
Cumpra a exigência.
Vermiculite Industrial Brasileira S.A.
no pedido de transferência da patente de privilégio de invenção mimano 49.188 - Cumpra a exigência,
Notificação
É convidado Baber-Oreene COMpany
a comparecer a este Departamento •
fim de efetuar o pagamento da taxa final da patente de privilégio de invenção n.° 83.249.
É convidado Socipla - Sociedade
Industrial de Plásticos Ltda. - a comparecer a este Departame..a a fim de
efetuar o pagamento da taxa final da
patente de modal° de utilidade número 89.637.
É convidado João Gimenez a comparecer a este D‘partamento a fira de
efetuar o, pagamento da taxa \final da
patente de modelo de utilidade número 91.544.
Arquiramento de Prowssos
N.° 57.903 - Alexandre Figueiro
Fernandes.
N.° 60.017 - Walter Fonseca
Freire,
N.° 67.903 - Claudio Idoeta e Henrique Bolognini.
N.° 68.185 - Mezzetti Ido.
N . 0 . 69.795
Nubrisa S A. Indústrias Reunidas.
N.° 71.005 - Radiam Indústria •
Comércio Americano S. A.
N.° 71.645 - Gutehoffnungshutte
Sterkrade Aktiengesellschaft
N.° 75.222 a-- Pertrif Union GMBH.
N.° 75.981 - Miguel Zaccarias Violentes e Josef Moam.
N.° 81.379 - Josef Soucek.
N.° 81.487 - Soares
Lamana.
N.° 85.204 - Menotti Pannunzio.
N.° 86.185 - Donato d'Apolito.
N.° 91.999 - Alfredo Sudaiha as
Filhos.
N.o 92.417 - Fernando de Souza.
José Tedesco.
N.° 92.428
N.° 98.872 - . Fábrica de Cadeira
Aimofole Ltda.
•
N.° 99.319 - Heitor B. Mascareraias.
N.° 99.424 - Indústrias Brasileiras
Eletrometalúrgicas S. A.
N.° 101.943 - Dorribusch Ca Co.
N.° 103.506 - Olin Mathieson Chemical Corporation.
N.° 104.037 - Yukio Fujita.
N.° 105.152 - Máquinas "Verona"
do Brasil Ltda.
N.° 106.062 - Emilio Gonzalea
Diez.
N.° 107.698 - João Manuel Canavarro.
N.° 107.707 - Moreno Semo.
N.° 107.872. - Indústrias Reunidas
Bania S. A.
N.° 108.254 - Nicolino Guimarães
Moreira.
N.° 116.499 - Ciba Sociéte Anonarina.
- Arquivem-se os processos.

t

Divisão Jurídica
SEÇÃO -DE TRANSFERÊNCIAS
• E LICENÇAS
Expediente do dia 3 de maio de 1963
Uso autorizado de marca
(Art. 147, lia 1 .° e 2.°. do Cód.
da Propriedade Industrial)
, Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da mama Picatyl, registrada sob n.° 216.586: constante
de clichê abeis°-de Pçop ried d d
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Instituto Brasil taa
noa Estados Unidos dá América em beleciola no mesmo, Pais a autorizada Arcam* Malharia S. A. Ormpomn- N.° 42.2.677
favor de The Sydney Rosa Co .. esta- a funcionar na Brasil. - Aveabe-se tas Eletronieca - na pedida da al- todos. Unidos - Satisfaça. exigência. k,
N. 422.680 - Dubai Indústria or
teração da norma DA marca número,
belecida no mesmo Pata e autorizada a contrato de exploração.
Comércio, • Matai', Ltda. - 8etilha:1.ff
212.075 - Ccmpra a exigência.
a funcionar no Brasil. - Averbe4
Indústria de Bebidas Cinzano S. exigência.
ia o ecntrato de exploração.
Esavanun
A. - no pedido de exploração de
N.c 422.683 -. A loira doa
contrato da marca número 215.205 S.A. Comercial • Importadora -ProprietÉria .
-- Cumpra a exigência..
tisfaça exigência.
PICATYL
WINTEROP PRODUCTS INC.
Lonza A. G. - no pedido dis
N. 422.684 - A Fra
ei 'dee Nações
teração de nome de marca da adia.- S.A. Comercia/ e Importadora Licenciada
Proprieteiria
no 238.969 - Cumpra a exigência. tisfaça exigência.
• TIS SYDNEY ROSS CO.
Petroquímica Indústria a Comércio
WINTHROP PRODUCTS INC.
N.° 422.686 - Carromeirias Paes
Por • despacha do Sr. Chefio da Ltda. - no pedido de transferência lista Ltda. - Satisfaça exigência.
Licenciada
Seção foi mandada averbar o con- da. marca número 242.357 - CumN. o 422.690 - Indústria • Comk•
TER SYDNEY ROSS CO.
trato de: explinação da marca Franol, pra a exigência.
aia C. Cotellassa S.A. :-- Satisfaça
registrada sob na° 243.185, constante
Seagers do Brasil S.A. Fábrica de
• Por despacho da Sr. Chefe da Winthrop Products Inc. a-labelecida Bebidas - No pedido de exploração exigência.
Seção foi mandada aaerbar o con- nos Estados Unidos da América, em de contrato da, marca a.° 242.315 - N.° 422.691 - Fibratans Usina rla
Tambores de Fibra Ltda. - Satiefia
trato de exploração da marca Quipe- favor de The Sydney Rosa Co., esta- Cumpra a exigência.
.
ça exigência.
`•
ayl, registrada sob n.° 216.594, cons- belecida na mesma Paio e autorizada
Sanaloz Brasil S.A. Anilina., Produ- N.° 422;692 - 422.693 - 422.694
tante do clichê abaixo, de proprieda- a funcionar ao Brasil.. - Averbe-se
tos Químicos • Farmacêuticos - No
de de Winthrop Products Inc., estabe- o contrato de exploração.
422.695- 422.880 -422.881 -.4
lecida nos Estados. Unidos da Améripedido de exploração de contrato. da 422.882 -422.883 -422.884 -Ma
marca a.° 145.125 - Cumpra a. mia bratam Usina de Tambores de Fibra
ca, em favor de The Sydney Roas
Co., estabelecida no mesmo País e
gência.
Ltda. - Satisfaça 'exigência.
autorizada a funcionar no Brasil. Retificações nos despacho., de averba- • N.° 422.810 - 422 .811 - 422.812
Averbe-se o contrato de exploração.
Proprietária
Herga Indústrias Químicas Ltda.,
ção de contrato de exploração - puWINTEROP PRODUCTS INC.
-Satisfaça exigência.
blicados em 19 de abril de 1963
N.° 422.815 - Igreja Evangélica
Licenciado.
QUIPENYL
No pedido de averbação da contra- Assembléia de Delis em Mage
TIE' SYDNEY ROS3 CO.
to feito com a marca Philips - regia tiefaça exigência.
Por despacha da Sr. Chefe da irada sob n.° 188.103 - ficam re- • N.° 422.823 - 422.822 - Cia. da
Proprieteiria
Seção foi" mandada averbar o con- tificados os nosraes das requerentes Armazéns Gerais Santa., Rosa ~DROP PRODUCTS INC.
trata de exploração da marca Winth- para:
tisfaça exigência.
rop, com emblema regittrada sob n.°
Licenciada
N. V. Philips' Gloeilampenlabrie- N.° 422.824 - Cia. Itatiaia de Be230.148, constante da clichê abaixo, ken - estabelecido. na Holanda, que bidas
Satisfaça exigência.
TRE SYDNEY ROSS CO.
de propriedade de Winthrop Pro- celebrou a contrata com Indústria Bra- N.° 421.831 - Indústria de .Sabão
ducts Inc.,' estabelecida nos Estados sileira de Eletricidade S.A. - acta-. ManS Ltda. - Satisfaça exigência.
Por despacho do Sr. Chefe da Unidos da ~Laica, ern favor de The balecido em São Paulo, - Averba-se
N.° 422.133 - Publicaçães Per*
Seção foi mandada averbar o contra- Sydney Rosa Co.,, estabelecida no o contralto dê exploração.
to de exploração daa marca Nafalin, mesmo Pais, a autorizada a fundara; No pedido de averbação de contrato ninas Novelo Ltda. - Satiefaçsi mia
registrada sob n.° 236.653, constan- no Brasil. - Averbase e contrato de de exp/oraçao da marca Lux - rem'a gência.
N.° 422.835 - Indústria de Rota
te do clichê abaixo, da propriedade exploração.
trada sola n.° 217.672, foi feito entre paia Profissionais IRP Ltda. - Satia
de Winthrop Products Inc., estabeos requerente Aktiebolaget
faça exigência.
lecida nos Estados Unidos da Améí- estabelecido na Suécia e Cia. Mac- N.° 422:837 - José António Prósrica, em favor de The Sydney Rosa
txobaa S.A. - estabelecido, no Brasil peno Ltda.. - Satisfaça exigência.
Co., estabelecida no mesmo Pais e
1- Averbe-se o contrate da exploração.
autorizada a funcionar no Brasil. N..° 422.838 - ICabeil Indústria e
a Averbe-se a contrato de exploração.
No pedido de averbação, de contrata Comércio de Aparelhos Elétricos Ltda.
Satisfaça exigência.
'feito com a marca Rockwell. mais,trada
sab
n.
o
215.892
foi
feita
N.° 422.839 - Expresso Ibira
Propele tarja
.
entre os requerentes Rockweli Standard mitada - Satisfaça exigência.
17IRTIIR0P- PRODUCTS LUC
Corporation.
estabelecido
nos
EstaLiometada
N.° 422.840 - Comercial da Arti.
Proprietária
Ta: 31=7 11033 CO.
aos Unido.. da América do Norte: • a ges
Domesticas Paes Ltda Satisfaa
Braeeixos Rockvvell S.A, - estabele- ça exigência.
WINTBROP PRODUCTS INC.
Por despacha do Sr. Chefe da Se- cido em Sio Paula - - Aver- N. 422.141 -a- Empolas de TromLicenciada
ção foi mandado averbar o contrato bam e contrato de exploração,
padas. Coletivos Santo Anastácio Ltda.
SYDUEY R053 CO.
de, exploração) da* marca Winthrop, 4 EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Satisfaça exigência.
.mm amb/emiu, registrada sob número
N.°
4,2.2.844 --- Cia. Internacional
TRANSFERÊNCIA
E
LICENÇA
Por despacho do Sr. Chefe da 245.513, cujo. clichê idêntico ao do
de Despachos - Satisfaça exigência.
Seção foi 'mandado averbar o con- 'Registro n.°. 230.148, acima repreRio. 3 de maio de 1963
31:„°' 422.845 - Indústria, e Comértrato de exploração da marca Roam'', sentado, dia propredade de Winthrop
cio
Ltda. - Satisfaça exigência.
Products
Inc.,
estabelecida
nos
EstaExploração de contrato, de patente
registrada sob a .° 2.36.676, constante
N.°
422.846 - 422.80 - Indaga
do clichê abaixo, de propriedade de dos Unidos da América, e em favor
J. Paira S.A. Indústria e Comér- tria Brasileira cie Pigmentos S.A. Winthrop Ptoducts Inc., asta,belecida de The SYdhey Rosa Co.,, estabeleci- cio - Pede
ser anotada na. pa. Satisfaça exigência. •
nos Estados Unidos da América., em alo no mesma Peia e autorizada a tenta de n. o'para.
4.830, - Modulo de uti- N.° 422.850 - Artes Gráficas Nasfavor de 'lhe Syritiey Rosa Cm, esta- funcionar na Brasil. - Averbe-se o lidade para NU°
retempera. aturdia- cimento - Satisfaça exigência.
belecida na mesma Pais • autorizada contrato de exploração.
chuva
e
sombrinhas
- a, contrata, de N.° 4.22.85/ - Manoel A. de
Averbo.so
a funcionar no Brasil. Expediente da Seção. de transferência sua explaração - Averbe-se' o contra- - Satisfaça exigência.
• contrata de exploração.
a Licença*
to de exploração.
N. o 422.852 - António Gonçalvm
Valiam
- Satisfaça exigência.
RiO,. 3 da' maio de 1963
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.°
422.855
- Publiciu S . A . LiEXAME FOFLMAL DE: MARCAS
Transferência a alteração de
mitada. - Satisfaça exigência.
nome de Molar de processos
-Dia 3 de maio de 1953
N.° 422.857 - Indústria e Comércio de Jóias e Bijouteirias Drekori LiLuiz Ortencio - transferência para
Proprietária
EXIGÊNCIAS
mitada - Satisfaça exigência.
seu nome da marca: Pepita - núWINTHROP PRODUCTS INC. mero
210.581 -- Anote-ae a trans- N.° 292.119 - Indústria, Reunidos N.° 422.860 Comércio e Induaa
Licenciaàa.
ferência.
Carbex S.A. - Satisfaça exigência.. trisr de Materiais para Construção e
Dou Tez S. A. Indústria Testi/. N.° 409.165 - Sebastião Andrade Produtos
TBE SYDNEY ROSS , CO.
Metalúrgicos Ltda.
,-,- pede pana ser anotada na marca: Pilho
Satisfaça exigência,
N. 422.852 - 422.863 - 1 ndílik.
'Carlon
-'número,
220.748
a
altera.
•1
N.° 414.664 - Cia... Frigorifica Sul
é Comércio Uhatuba - SaPor ' despacho de Sr. Chefe da, ção da nome da titular - Anotam Malogrem:maio Frieulrnat Satisfaça tuia
tisfaça pxigência.
•
. exigência.
Seção foi mandado averbar acontrato a altáração; de nome:
N..°. 422-865 - Fábrica de Mania
de ~oração- da marca ' Estaprot.'• reb1. 0 414.726 - Rofag lana. e Era metros
C F,XfOisciaa
e Termômetros Manter Ltda.;
gistrada sob ta° 'p42. 668. constante
portadora Ltda.. - Siatitdaaa exigência, -a Satisfaça asa-ainda,
do clichê abaixo; cie = Propriedade` ,de A Sugestlicia Utilidades • S: , A. '
Wintafrop- Products' inc.,"estabelecida ,na transferência para set.: 'nome .,3 da 'O 422 . 675 - Forbras SA 4,- N.° 422.866 oa • Emprêsa CinemaCumpra Miaria • Canaércie„Rtatairlba:- S'ar tográfica: (agiria Ltda. - Satisfaça surio
noa' Estados' • Unidos. da• Américlafnem marca adraerce 176.283
tiefacr aniséncia.
`igéncia.
favor de lhe Sydney Roas Co.,' dista a *e est
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N.° 423.321 - Courntex VestuáN.° 422.867 - Moega Produtos
Aiimentícios Ltda. - Satisfaça exi- rios e Arasfatna de Couro Ltda. - Satisfaça esti:anela.
gência.
N.° 422.869 - 422.870 - Brasisul
N.° 423.324 - Edibras Editora
Imputação e Exportação Ltda. - Sa- Brasileira 'de Livros e Revistas Satisfaça exigência.
tiafaça exigência.
N.° 423.327 - Barreto Machado
N.° 422.871 - Moega Produtos
Alimentícios Ltda. - Satisfaça exigên- Ltda. - Satisfaça exigência.
cia.
N.° 423.330 -- Maria Luiza TaN. 0 422.872 - Viação Cometa S.A. diotto - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 423.402 - Comercial Paulista
N.° 422.885 - João Ernydio Fer- de Vidros Planos Ltda. - Satisfaça
reira Silva Filho - Satisfaça exigên- exigência.
cia.
N.° 423.406 - Transportes Para
N.° 422.886 - Ago Engenharia In- todos Ltda. - Satisfaça exigência.
N.a 423.409 - Armazém Dom Busdastria e Comércio Ltda. - Satisfaça ex'gência.
co, Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 422.887 - Jeit:mho - OrquiN.° 423.413 - José Sarur -- Sama Indústrias Químicas Reunidas S.A. tisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 423.415 - Panificadora 10 de
N. 422.838 - José Marques de Novembro Ltda. - Satisfaça exigência.
Jesus - Satisfaça exigência.
• N.° 422.889 - Marques Filho &
N.° 423.416 - Orion S.A.
Satisfaça exigência.
Barros - Satisfaça exigência.
N.° 422.890 - Multifarma Indils-¡ N.° 423.417 - Dutira S.A. Incluatiia e Cornércio Ltda. - Satisfaça tria e Comércio - Satisfaça exigênexigência.
cia.
N.° 422.891 - Condomínio
do Edi-1 N.° 423.419 - Panificadora Fortuna Sancaetanense Ltda.
ficio Potiguar - Satisfaça exigancia
N.° 422.893
Caamie Et Atomia- ça exigencia.
N.° 423.421 - Louças Viaduto Litique - Satisfaça exigência.
N.° 422.894 - Chirnie Et Atomis- m.taaa - Satisfaça exigência.
r4. 0 423.422 - Nelmar Diesel Das
tique - Satisfaça exigência.
N.° 422.895
Parfumerie L.T. semer Indústria e 'Comércio de Peças
Cumpra a exigência.
Ltda.
Piver - Satisfaça exigenc'a,
N.° 423.001 - Carlos José Ar-, N. o 423.435 a-- Aduana Publicidade Ltda. - Cumpra a ex:gência.
chenberger - Satisfaça exigência.
N. o 423.003 - Saima Equipamen-I N,° 423.443 - "Ar" Wa - Mátos para Secagem Industrial Ltda. - quinas Indústria e Comércio - CumSatisfaça exigência.
pra a exigência.
N.° 423.006 - Organizações Futu-1 N.° 423.444 - Clureg Artigos Dora Representações Publicidade Imóve's mésticos S.A. - Cumpra a exigêne Engenharia 'Ltda. - Satisfaça exi- cia.
gencia.
N.° 423.445 - Justiniano NogueiN.° 423.015 - Lojas Aesumpção -ra - Cumpra a exigência.
9. A. Comercio e Importação - SaN.° 43.446 - Justiniano Nogueira
tisfaça exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 423.451 .-Redutores TransN.° 423.018 - Organizações Futura Representações Publicidade Imóveis motécnica Ltda. - Cumpra a exigêna Engenharia Ltda. - Sat:sfaça exi- cia.
gência.
N.° 423.454 - Soçiedade BrasileiN.° 423.022- José Gaia & Cia. ra de Caça e Pescai Ltda.- -.Cumpra
a exigência.
Ltda. o- Satisfaça exigência,
N. o 423.023 - A. Otto Koch
N.° 423.455 -- Milton Domingos
Cumpra a exigência.
Cia. - Satisfaça exigência,
N. o 423.024 - Salsa Equipamen- 7--N.° 423.466 - Berol Aktiebolag
tos para Secagem Industrial Ltda. - - Cumpra a exigência.
Satisfaça ex:gência.
N.° 423.472 - Picaso Anstalt N.° 423.029 - Beneficiadora Telt- Cumpra a exigencia.
til Penha de França Ltda. - SatisN.° 423.476 - Guiomarino Rubens
faça exigência,
Duarte - Cumpra a exigência.
N.° 423.478 - 423.480 - 423.482
N.° 423.050 - Levet 13rotheni Pad
Sunlight Limited - 'Satisfaça exigên- - S.A. Moinho Santista Indústrias
cia.
Gerais - Cumpra a exigência.
N.° 423.483 - Marilin _Pereira
N.° 423.051 - Rotary Soa/ Dialsina Of Muskegon Pistom KIng Co. Martins -.Cumpra a exigência:
- Satisfaça exigência
N.° 423.490 - Fábrica de CalçaN.° 423.052 - Comn Producta Co. dos Oivinei Dama Ltda. - Cumpra a
- Satisfaça exigência.
exigência.
N.° 423.062 - Sotaco Ltda. - SaN.° 423.491. - Organização Cientisfaça exigência.
tífica Farmacêutica Pugnes° Ltda. Minas Gerais Ltda. - Satisfaça eis- Cumpra a exigência.
gancia
N.° 434.506 - Café Marciano InN. o 423.078 --- Frimisa Frigorifico dústria e Comércio Ltda. - Cumpra
• N.° 423.082 - Frimisa Frigorífico a exigência.
Minas gerais Ltda. - Satisfacia. exi
N. 0 434.526 - Drogaria do lanogência
fre Ltda. - Cumpra a exigência.
DIVERSOS
N.° 423.300 - 423.301 - Noraea-,
te Catamic;n Industrial Ltda. SatisN.° 422.101 - Organização Científaça exigência.
fica Farmacêutica Pugliese Ltda. N. 0 .413.308 - Pa. rke Davis fa Co Arquivesea
- Satisfaça exigência.
N.° 422.688 - Viver Materiais N.°. 42.1.319 - Indátria de Ma- Para Escritório Ltda. - Prossiga-se
lhas lam l.tex Ltda. • - Satisfaça eati- com exclusao da metros para escritógenc'a.
rios e desennop.
N.° 423.320 - Telanga Importaçao
N.° 422.689 - Viver Materiais
para Escritórios' Ltda. Prossiga-se
Experb-rio• e Comarcio Ltda. --a
tisf aça exigência •
• com exclusão de mata-borrão.

N.° 425.002 T. Babbitt
dústriaa Químicas S.A. - Prossigase com os exemplares novos• apresentados.
N.° 423.004 - 423.005 - 423.016
E. T. Babbitt Indústrias Quitnical S.A. -a- Prossiga-se com as indicações feita pala Seção.
N. o 423.064 - Elias Ana &
\Prossiga também na classe
Ltda.
n.° 23.
N.° 423.0065 - Livraria Editbra
Vila Rica Ltda. - Prossiga-se também na classe 50.
N.° 423.083 - Frimisa Frigorifico
Minas Gerais S.A. - Prossiga-se na
classe 1 um ) .
N.° 423.414 - Rosa Parreira
nandcs - Prossiga-se apenas na classe 33.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
DOCUMENTAÇÃO .
Rio, 3 de maio de 1963
Exigências
Termos:
N.° 434.749 - Romuldo Bosquiero
g Alberino Clevelone - Apresentem
o clichê.
N.° 435.179 - Fernando de OHveira Morgado - Apresente clichê.
N.° 435.625-A - Alpha Administração de Bens Ltda. - Apresente o
clichê
N.° 435.687 - Fonomustc. Transmissões Musicais Ltda. - Apresente
clichê.
N.° 435.688 a- Pegmático Indústria Extrativa de Minérios Ltda. Apresente cliche.
N.° 435.737 - José Mendea Filho
_ Apresente cliché.
N.° 436.122 - Corretora tolde
Ltda. - Apresente clichê.
N . o 436.239
Bonturismo • Agência de Viagens Ltda. - Apresente
clichê.
N.° 511.450 - Laboratório QuInuco
Farmacêutico Alfredo de Carvalho Limitada - Apresente clichê. ,
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N.° 583.496 - Citag Chemie S. A.

- Cumpra a exigência.

N.° 583.510- Campeão da 'Avena.
da Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 583.529 - Sul Química Ltda,
Produtos Químicos Indústria e Comera
cio - Cumpra à exigência.
N.o 583.530 - Sul Química Ltda.
Paodutos Químicos Indústria e Cométcio - Cumpra a exigência.
N.° 583.569 - Socony Mobil 011
Company Inc. - Cumpra a exigência.
N.o 583.603 - J. & P Coats Lima.
ted - Cumpra a exigência.
Diversos
Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft - junto à marca 236.682
Nada há que deferir uma vez que o*
artigos citados não forem esclarecidos
do R. 269.995.
Siernens & Halske Aktiengesellschaft
- junto à marca 236.680 - Nada há
que deferir no pedido de fls 11 uma
vez que os artigos citados não foram
excluídos do R. 263.248.
Bristol Myers Company - no pedi.
do de apostila da marca 277.354 Faça-se a seguinte apostila prorrogado
com averbação de contrato de exploração a favor de Laboterápica Bristol S.A.
Indústria Química e Farmacêutica por
despacho do dia 31-12-54.
N.o 295.277 - Louis Vernin - Toia.
no sem efeito o despacho de arquivamento.
N.° 525.781 - Alimentaria ào Brasil S. A. Indústria e Comércio
Aguarde-se.
NP 555.180 -- São Paulo Alpargatas S. A. - Aguarde-se.
Ns. 567.478 - 567.479 - Union
Carbide Corporation - Aguarde-se,
N.° 571.651 - Moinho Nicoláo Limitada - Aguarde-se.
N.o 571.733 - Cockshutt Fama
Equipment of Canada Limited •-•

Aguarde-se.
N.° ,573.110 - José Moreno Nada há que deferir uma vez que o
RO. 196.444 está em vigor até 22-3
de 1907.
N.° 583.348 - De Faria 8s Cia.
Ltda. - Aguarde-se.
NP 583.363 - Indústria e Comera
NOTICIÁRIO
,
cio Djalma e Rayrnundo da Fonte Limitada - Aguarde-se.
°povoes •
NP 583.485 - Renato 'Antonio
Cia. Antártica Paulista Indústria Brogiolo - Aguarde-se.
N.° 583.486 - José Estephanio Brasileira de Bebida, e Conexos Oposição ao harrno 115.474 - Mode- Aguarde-se.
N.° 583.487 - San-Co Produtos
lo de utilidade de Antonino Ruggiero.
Aço Torsima S.A. •- Oposição ao Alimentício, Ltda. - Aguarde-se.
N.° 583.488 - Companhia Lacticía
termo 133.255 - Modêlo industrial
nios Alberto Boeke S. A. - Aguarde Umberto Bongiovanni.
de-se.
Aço Torsirna S.A. - Oposição ao
N.° 583.490 - Companhia de Citg rITIO 133.255 - Modelo industrial
garros Sinimbu - Aguarde-se.
de Umberto Bongiovanni.
N.° 583.491 - Companhia de CiAlfredo Mathiaa Oposição • ao garros Sinimbu - Aguarde-se.
termo 133.255 - Modelo industrial
N.° 583.497
Johfison & Johnson
de Umberto Bongiovanni.
U. S.A - Aguarde-se.
Siderúrgica Barra Mansa •S.A. Prorrogação de Registro
Oposição ao termo 133.255 --- Modal° industrial de Umberto Bongiovanni.
N.° 375.578 - Iligh Fiei - classe
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE 31 - The B. F. Goodrich Company
_ Prorrogue-se o 'registro.
PRORROGAÇÕES
N.° 378.635 -- ~adio/ - classe 3
- Laboratório Químico Farmacêutico
. • Rio, 3 de maio de 1963 Votos Ltda. - Prorrogue-se o registro.
Exigências
N.° 452.059 - Iwaki - classe 41
N.° 561.862' -a' Coferraz Comercial - Massakatsu Iwaki - Prorrogue-se
de Ferro e Aço Ltda. - Cumpra a exi- o registro.
gência.
N.° 486.530 - Flavia - classe 41
N.° 583.404 -- Companhia Luporini - Vva. ,Oscar Lopes ês Filhos
Administradora e Comercial -• Cum- Prorrogue-se o registro.
pra a exigência.
N.° '487.452 - Alzira - classe 41
,
• N.° 583.406 - Humble Oil RefiVVR, Oscar Lopea & Filhos - Prorning Company - Cumpra e.xigancia. rogue-se o registro.
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N.° 565.780 - R-15 - classe 37
S. A. Fábrica de Tecido* or Bordados Lapa - Prorrogue-se o registre.
N.° 567.896 - Ilo - classe 6 Rockwell G.M.13.H. - rvarrogue-se
ort registro.
N.° 567.976 - Escobar - classe 5
- Escobar S. A. indústria * Comércio
▪ Prorrogue-e* o registro.
N.° 568.315 - Johnson - dama 8
▪ Mesbla S A. - Prorrogue-se o registra.
classe 3
Novosan
NP 566.476
- Laboratório Esnerápico Nacional
S. A. - Prorrogue-se a registro.
N.° 569.386 - Jaguar -- classe 46
- Francisco Masiero - Prorrogue-se
o registro.
NP 570.009 - Rodeio - classe 6
- Atlas do Brasil Indústria e Comercio S. A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 570.010 - Tecidos Pereira Fer
nandes - classe 23 - Pereira Fernsmdee e Companhia - Prorrogue-se o registro.
N.° 570.122 - Vasosina - classe
41 - Martins Silvano et Cia. Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 571.220 --- Linda Glória classe - Indústria de Sabão Glória
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 571.246 - Matte Leão - ciassé 41 - Leão Jtmior & Cia. S. A. Prorrogue-se o registro.
Tupan - classe 2
N.° 572.9C8
- João Diniz de Rezende - Prorrogue-se o registro.
N.° 582.946 - Chormilles - classe
6 - Máquinas Choro:tines Ltda. Prorrogue-se o registro.
N.° 583.246 - Cetamium - classe 3 - Richardson Merrell Inc. Prorrogue-se o registro.
N.° 583.349 - Ilomaorheurna classe 3 - De Faria 1s Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
N.* 583.350 - Homeoformula classe 3 - De Faria Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
N.° 583.351 - Homeogorja - classe 3 - De Faria e: Cia. Ltda. - Pror..
rogue-se o registro.
N.° 583.358 - Ucoa - classe 8 Ucoa Rádio Sociedade An6nima Comercial e Industrial - Prorrogue-se o
registro.
N.° 583.359 - Canale - classe 41
- S. A. Industrial y Comercial Vinda
de Colige e Hijos - Prorrogue-se o
registro.
N.° 583.361 - Aurora - classe 24
D'Olne Companhia de Tecidos "Aurora" - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.362 - Casa Miranda classe 39 - Casa Miranda de Vidros
o Papéis Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° $33.405 - Acro - classe 12 Abel Morrall Limited - Prorrogou*
o registro.
N.° 583.407 - Atlas Preservative
Company Limited Prorrogue-se o
registro.
N.° 583.409 - Ards England clame 10 - The Amalgamated Company Limited Proa-rogueise o ro
gistro.
N.° 583.416 - Brinquedos Pinocchio - classe 49 - Luciano Sehni Dei
- Prorrogue-se o registro.
N.° 583.127 El (Minto - ciasae 42 - Perna:ides Barata & Cia. Limitada - Prorrogue-se o registro.
NP 583.432 - Beton - classe .1
- João Baptista - Prorrogue -se se583.433 - Almanaques do 81, *odo Ri0Vandante - classe 32 o- Bi▪ Rloirroladent4o (1111114*
IMindkv,
•
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do Ria Grande do Sul) - Prorrogues* o registro.
N.° 583.462 -Parostlantica - ciesse 5 - Sociedade Panetlântica da Comércios Ltda. - Prorrogueosa o registro.
N.° 583-.468. - Calgiogadus - classe 3 - Instituto Quir÷interápico Brasil Ltda. - Prorroguesae o ragistro.
N.° 583.494 - Jonc.onol - classe 3
- Johnson /31 Johnson - Prorrogue-se
o registro retificando-se a data para
16-9-1953.
closse 3
N.° 583.495 - Prosofil
- Cilag Cliemie S. A. - Prorrogue-se
o registre.
N. 583.531 - Guri - atasse 43 1-1ormanny Inclin.tria, e Cone:rcio }lieLtda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.540 - Canada - classe 41
- Canada Dry Corporation. - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.541 - Canada - classe 43
- Canada Dry Corporation - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.542 - -Csenada - classe 42
- Canada Dry Corporation - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.545 - Ace - classe 46 The Procter 8s Cambie Company Prorrogue-se o registro.
N.° 583.546 - Camay - classe 48
Gamble Company
- The Procter
- Prorrogue-se o registro.
N. 533.56/ - Lutador - classe 42
- Cooperativa Vinicoht Santo Antonio
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.562 - Redentor - classe/
42 - Cooperativa Vinícola Santo Antonio Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.567 - Visking-Casing
classe 43 - Union Carbida Corporation - Prorrogue-se o registro cora
averbação de contrato de exploração a
favor de Vieking do Brasil S. A. Indústria • Comércio.
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Kibon.
clame 46 '.77rulo de rstabelecirnenta Prorrogada
N.° 533.568
ladoeita ries. Alimentícias
- Kiboss
N.° 556.071 - Bar e Confeitaria
- Prorrogue-se o registro.
Lerem
- classes, 41. - 42 -- 43 - 44
N. 583.570- Rubree - classe 47 Ilidia
Pinto do Carvalho - Prorro- Socmay Mobil 011 Company Inc. Prorrogue-se o registro com averbação •gue-se o registro.
1./..°' 570. 7516 - Farmácia Drogoria •
de contrato de exploração a favor de
Laboratório
Sleturno - classes 3 e 48
IVIobil Gil do Brasil. Indústria • Comercio Ltda. - Despacho de 11-12 - Saturnino Pereira - Prorrogue-se
o registro.
de 1961 pet. 37258161.
N.° 553.571 - Marailid - classe 3 EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
- Produtos Rocha Químicos e "erma- • INFORMAÇ„.1.0 E EXPEDIÇÃO
ra:ticos S. A. - Prorrogue-se o registro.
•
Rio, 3 de maio de 1963
.N.° 583.597 - Legitimo cobertor
com figura de Gamelo - classe 31 E j.,0 conv;decius os requerente; abai.
Companhia Fiação e Tecidos Guaratinguetá - Prorrogue-se o registro retifi- £0 Welleá01):>0.0.5 a om de ofeluereen o
pegamento da taea final dos segaintas
cando-se a data para 31-7-1953.
.N.° 583.598 - Emblemática - processos:
N.° 79.872 - marca: lainora classe 23 - J. & P. Coats Limited Prorrogue-se o registro com averbação de Safety Rezar Company.
de contrato de exploração a favor de
NP 86.258 - marca: Saberei-ia
Cia. Brasileira de Linhas para Coser - de Perítimar,a Soberana Ltda.
Por despacho de 21-11-1960 pet
N.° 10.2.56 - marca; Weed
de
Peixoto & Alves Ltda.
2C847/59.
N.° 583.600 - Alestenders Sim ClaN. 110.732 - marca: Propor ro - classe 22 - J. P. Coats Limited de Antonio Pereira de Castro Pinto
- Prorrogue-se o registro. .
Junior.
NP 583.631 - Corrente - classe
N.° 125.031 - marca: Miro! 22 - J. e.4 P. Coats Limited - Pror- de D.P. Cato Rspoesentoeões Indúsroguerse o registro com averbação de
• Comercio Ltda.
contrato de exploração a favor de Com- triaN.°
- marca: Carroeseria
pnr.hia Brasileira de Linhas para Coser Rizzo 214.041
de Indústria da Carrosseria
por despacho de 12-11-1956 pet núme- Irmãos -Rizzo
Ltda.
ro 3867755.
N.° 314.203 - marca: Aster Prorrogaçío de Sinal de Propaganda classe 6 - Compteurs et Moteers AlN.° 583.515 - Emblemática - ter.
N.° 349.40.5 - marca: Modas Res.
classes 6- 8- 33 - Weldan. T. Babel - de L. Grinbarg.
k-er - Prorrogue-se o registre.
N.° 358.947 - marro; Lczoid's Expressão de Propaganda Prorrogado cie Panquimica S. A.
•
N.° 359.493 - marca: COuoul N.° 583.460 - Inexcedível pelo
qualidade - clame 8 - Standard de Comércio e Indústria Macol Ltda.
N.° 387.834 - marca: Máquinas
Electrica S. A. - Prorrogue-se o reCajuru - de Irmãos Menta.
gistro.
N.° 387.951 - marca: Wil-Hold
da Wilson Producta Incorporated.
Prorrogação de Marca

COLEÇÃO DAS LEIS
1963

N.° 524.422 - R. M. Extra Espacial - classe 23 - Comércio de Teridos R. Monteiro S. A. - Prorroguese e registro.

a-

N.° 348.523 - Quimiofarnia Ltda.
N.° 348.523 - Quimiofarma Ltda.
N.° 365.862 - São Paulo Light
S. A. Serviços de Eletricidade.
N.° 369.048 - Mecânica Jatallud
S.A.
N.° 378.261 - Juan Chdlego
dina.
NP 373.932 - Laboratório "Hetan"
Ltda.
N.° 387.485 - Indústria de Chinslort Fines Caoresa Ltda.
N.° 387.507 - Ernesto F aanoni N.o 381.511
Armando Francisco
dal Lama.
N.° 387.533 - Sociedade Falcile
Indústria e Comércio de Artigos De-

VOLUME
MOS DO PODER LEGISLATIVO
Lei* de )auslio a nasço
Divulgação e' 889

Preço: Cr$ 400.00

VOLUME E
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decrete. de !meeiro a marga
Divulgação e' 890

Preço: Cr$ 1.500.00
A VENDA:
beça* de Vendas: Av. Rodrignes Ahree.
Agencia Is Miniaterio da anil&
Atendmte• pedidos pelo Serviço ale Re.exabigto Pedal

Arquivamento de Processes
N.° 138.536 - Renato Rizzo.

médica* Itcle.

N.° 387.739, N.° 387.841 - Ind. de Tecidos do
Malha' Ápice Ltda.
N.° 388.172 - Mauro Rodriguez.
NP 388.173 - Maura Rodrigues.
NP 388.180 - Garcia Os Filho
N.° 388.343 - Construtora Imobiliária Líder Ltda.
NP 388.399 - Serraria Caramba
Ltda.
NP\ 388.400 o-- Braz Barrar*.
.
33.° 388.486 - Minerobraz Lula.
N.° 385.144 o-- Standard tendam
t..
1-55
•c,41.
t
exeessess; xeeisos sei;
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N.o 131.882 - Para Modero inclue- N.° 437.804 - Marca l Pedra Brim-. ala,ugade vertical que ws fia na perle
trial Nava modelo de tampa de gar- ma - Clichê publicado ene 23 de ja- interna de Rilha movível da porta,. ana
rda - Requerente Cia. Carioca de neiro de 1960* - na classe 4j - para cujo terço inferior tem um rasgo trans.
e
versai de relativo comprimento; na par
artigos na classe.
Indústrias Plásticas S.A.
N.° 437.818 - Marca Niroga - te superior desta placa tem montada
N.° 131.991 - Modelo industrial
para - Nôvo e original modelo de Requerente Niroga Paulista S.A. Re- uma bobina, na qual corre em vaivénie
caixa para relógio - Requerente In- presentações, Administrações e Cone- longitudinalmente, um núcleo, cuja ex.
dústria Relógios Paraná Ltda. O cli- truçoes - Clichê em 23 de janeiro de tremidade superior deste pode tetrapas•
chê saiu publicado na posição errada 1960 na clasJe 10 - artigos na classe. sai une orifício existente no topo de
N.° 437.866 - Marca Tabor - bobina, sendo dita extremidade provia
ficando difícil uma retificação.
Requerente Armazém de Secos e Mo- da dum rasgo; solidário ao corpo deste
N.° 132.535 - Modelo industrial lhedos Tabo_ro
Ltda. - Clichê em 23 núcleo, tem uma lâmina resistente mo.
para _ Jarro para liquidificador - de janeiro do 19tiO - na classe 41 vivei disposta verticalmente e adjacen•
Requerente General Electric Company ertigos na classe.
te à parede vertical da placa, nesta cure
- O clichê do presente processo saiu
N.° 437.867 - Marca Sacomarr - sendo mi voivírn por meio de duas
encabeçado com o de n.° 131.882 er- Requerente Cerealista Sacomen Ltda. guias existenteí nos laterais da parede
radamente.
- Clichê em 23 de janeiro de 1960 da placa; esta lâmina resistente movi.
N.° 134.695 - Modelo industrial
- na classe 41 - artigos na classe. vel tem um amplo rasgo, em forma de
pata - Nova configuração original de
N.° 437.870 - Marca Conveção um "S" aberto, cujas pontas tiperioe
caixa de moinho de café - RequerenClichê publicado em 23 de janeiro res e inferiores se apresentam verti.
te Cia. Lilla de Máquinas e Comércio
de
1960
para o nome do requerente ceia e o corpo médio é inclinada. reine
- clichê saiu publicado sob o número
da dentro do corpo prdpriamente dito
Distilaria
Convenção Ltda.
132.535 erradamente.
do
dispositivo tem uma guia mediana
N.° 437.879 - Marra Vaivern N.° 135.134 - Modelo industrial Requerente Sebastião Metia Ribeiro para o movimento em vaivém do núe
- Nave tipo de covo desmontável de Vasconcellos e Adolpho Abranchea rico e sob dita guia existe um,
queta, perfurada para o comando ma.
para pesca de peixes - Requerente Fabris - Clichê em 23 de janeiro de nual do terminal do dito núcleo; no
Flarninio Barbosa Ferraz - Clichê en- 1960 - para a classe Il. - - artigos rasgo transversal da placa se cEipZie una
cabeçado com o termo 134.695 - er- na classe.
segmento de eixo que perfaz um movi..
radamente.
N.° 437.911 - Marca Rei das Mo- mento em vaivém horizontal ao longo
N. 0 135.344 - Modelo industrial! tocicletas - Clichê publicado em 23 do dito rasgo transversal, e na ponta
para - NU° modelo de embalagem de janeiro de 1960 - • Requerente externa deste tem montado ortogonal'
- Requerente Dirceu Arardes,- cli- J. Aurelio Gomes - na classe 21 - mente um pino horizontal contemporãe
chê saiu encabeçado com o termo - artigos na classe.
neamente em cavidade existente no bale
135.134 - erradamente.
N.° 437.916 - Marca Etti - Re- tente da porto; ente dispositivo tem
N.° 135.347 - Modelo industrial querente Cia Industrial e Mercantil uma cobertura em cujo tOpc. há um
- Nervo e eriginal modelo de emba- Paoletti - Clichê em 23 de janeiro furo e adjacente a este existe uma trile
lagem - Requerente Dirceu Arantes de 196( - Local para S. Paulo.
va de ação manual situada è altura dg
- Clichê saiu publicado com o termo
N.° 437.922 - Marca Tropi Cana rasgo do terminal do núcleo.
135.344 - erradamente.
- Requerente Sociedade Brasileira de
Total de 3 pontoe.
N.° 136.667 - Desenho industrial Aguardente Ltda. - Clichê em 23 de
- Nave e original desenho ornamen- 23 de janeiro de 1960 - foi reivindiTERMO 91:981
tal para tecidos - Requerente Socie- cada as côres: Aeul, verde, branco.
23 de janeiro de 1957
dade Anônima Indústrias Reunidas vermelho e preto.
N.° 437.923 - Marca Tropi Cana
1 - Nevo processo para elasticizar F. Mataraezo - Clichê saiu publicaRequerente: Minnesota Mining and
Requerente Sociedade Brasileira de
fios sintéticos cuja deformação é feita do com o número do termo 136.9041
I Manufacturing Company.
Aguardente
Ltda.
Cliche
em
23
de
em tricctagem de tubo ou pano de maerr da
t•
Título: Dispositivo de aviso para trás
janeiro de 1960 - foram reivindicada
lha mediante as fases de deformação.
N.° 136.743 - Modelo industri41 as côres Vermelho, verde, preto. bran- fego - Privilégio de invenção.
fixação o enrolamento, caracterizado
1.° - Dispositivo de aviso para
pelo fato de que o fio termoplástico para - Neivo elemento em televisores' co, amarelo e azul claro.
tráfego, caracterizado pelo fato de com*
Requerente
Heine
Schwarx
CliN.° 437.925 - Marca Lunik - Re- preender três elementos lamelares e do
utilizado é de filamento continuo ou
cortado e é superior a 4 deniors por chê publicada com o termo 136.962 querente Cia. Curvelana Agro-Indus- largura constante, doia doe quais ard.
trial - Clichê em 23 de janeiro de culados, de um e outro lado, às extra.
filamento - Total de pontos - três - erradamente.
N.° 136.902 - Modelo industrial 1960.
reivindicações.
midades opostas do terceiro; • pelo Eu
para - Veículo para crianças - ReN.° 432.896 - Marca jabur - ReFicam retificados os Pontoe oullicados querente Escritório Técnico - Cothrige querente para Irmãos jabur Veículos to de que as extremidades erticuladae
em IS de abril de 1963 e- por terem Ltda. - Clichê publicado com o eir- e Pertences S.A. - Clichê publicado dos referidos elementos são cortadas es.
gundo ângulos de, substancialmente,
saldo com incorreções
mo 136.667 - erradamente.
em 21 de dezembro de 1959 - Local 60°, ao passo que as extremidades 11.1J:o-.
136.904
Modelo
industrial
para Estado do Paraná.
N.° 115.583 - Modelo de indusvres de dois deles o são segundo kap
N. 0 431.369 - Titulo Hotel Ser- guies de. substancialmente, 30°.
trial para - Um " nOvo chocalho para - Estôjo para baralhos - Requerenbebes - Requerente Marcelo Teher. te Rolf R. Lehmann - Clichê .publi- viço - Requerente S.A. Martinellt
Total de 5 pontos.
cedo com o termo 136.743 - errada- Financiamentos e investimentos Fica retificado o Primei ro Imito:
mente.
Clichê em 11 de dezembro de 1959 1 - Um nevo chocalho para bebês,
TERMO 92.510
Os pontos acima mencionados foram Local para Estado da Bahia.
formado por duas leminas plásticas, publicados com incorreções em 15 de
Ns. 429.611 -- 429.612 -- 429.613
15
de
fevereiro de 1957
-- 429.614 -- 429.615,-- 429.616
preferivelmente de diferentes coloridos, abril de 1963.
Requerente: Vladimir Gringgenko,
-429.617
-429.618
-429.619
reunidas por solda pariféricea caracteriRetgicaçães
- 429.630 -- 429.621 -- 429.622 - Estado da Guanabara.
zada pelo fato de que tal solda cónforTitulo: Fundo falso, para panela,.
429.624
429.625 caçarola* e caldeirões - Privilégio da
ma , orla chata em tôda a per:feria do
N.° 555.674 - Marca Nivalba - - - 429.623
429.626
Título
de
estabeleciobjeto e encerrando reciplente ôco Requerente Cia. Brasileira Rhodiace•
invenção.
insuflável com "ar", provido interna- ta, Fábrica de Raion - clichê publi- mento Lojas Riachuelo - Requerente
Caracterisaçio: O disco (1) possuis*
mente de guise ou similar, sendo as cado em 9 de abril de 1963 para o Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- tantos orifício. (2) conforma a ame.
lâminas recortadas conformando cabo local estabelecido Estado de São Pau- chuelo Clichê publicado em 26 de sitiada, terá um ou meie aros (3) da
com abertura circular, enquanto que a lo _ na, classe 37 - para distinguir novembro de 1959 - Local estabeleci- aciirdo com a dimensão, *orá provida
parte oposta, mais volumosa quando
Colchas, filets e panos para cama do para Estado da Guanabara.
de presilhas (4), podendo estas idti.
cheia, é portadoea da figura de cabe- • Inehti.
mas ser dispensadas na maioria do tt
ça de animal, Total de pontos duas
•
Pook
N.°
544.331
Marca
em
prorroreivindicações.
Privilégio de Invenção
• N.° 117.037 - Para titulo - Nôvo gação - Marcia - Requerente LaboTERMO 91.979
TERMO 93.609
e original. estojo para lápis e canetas ratórios Biosintética S.A. - Cliche • Deposirrdo
ern: 22 de janeiro de
12 de abri/ de 1957
publicado em 9 de abril de 1963 na
- Requerente Tokui Kubota.
1957.
Requerente: *Aperfeiçoamentos ale"
N.° 124.614 - Modelo industrial classe 3 para une produto farmeceuRequerente: Alberto dal Nese
tico
Local
para
S.
•
Paulo.
- as relacionados com a produção de ago
pare - Nova e original configuração
São Paulo.
plententes vitaminemos pare aliment:
as.
em motores a explosão - Requerente
N.° 437.977 - Marca Marmobree
Pontoe característicos dez "DiapositiCaetano Branco. Filhos Ltda. Inclua- - Requerente Marmobras Indústria • vo bravador de segurança para portas cão de animais - Privilégio de Immo.Ille.
tria e C.oinocio - Cliché publicado Comércio de Mármores Ltda. - CR- e outros" - Privilégio de invernia..
1 - Processo de fabricar pa
de cebeça para baixo difícil de ser cri& publicado ene 36 de janeiro de
1.°) "Dispositivo travador de seteret : f cede ficande a processo à dispo- 1960 na . telael 6 - para allemorerr New para portas e outro.", cometeri- secas, minúsculas, de flua livre,
terinedo paio fato'de oompreender
sição dos interessados; 1 .
e. graeitce.'
a& por serll
antit ido • por. uma piar

N.° 389.126 - Alvaro Valdemar dos
Santos Freitas e José da Silva.
NP 389.127 - Nino Ferrari.
N.° 3,89,5(30 - Panificação A Spberena clo Matoso Ltda.
N.o 389.538 - Telesom Rtedioe e
Aparelhos Elétricos Ltda.
NP 389.509 - V. Molinari de Peste Ltda.
N.° 392.139 - Produtos Químicos
Cifenem Ltda.
• N.° 392.190 - Antenor Novaes.
N.° 392.248 - Socinter Sociedade
Inter Americana de Vendas Ltda.
N.° 392.266 - Comercial • Imobiliária Gonzaga Ltda.
N.° 392.278 - Bar Aracaty Ltda.
N.° 393.823 - Aldo Bove.
N.° 393.829 wee Aldo Bove.
N.° 393.332 - Alvo Sove.
N.° 393.337 - Aido Bove.
NP 394.225 - Açucareiros Pôrto
Real S. A.
N.° 394.536 - Sergio Erriani.
N.° 394.625 - S. A. Barueri Industrial e "enriceis "Sabiá".
N.° 396.748 - Kurnruyan lis Irmão
Ltda.
N.° 396.750 - "Audaz" Contabilidede e Administração S. C.
N.° 393.329 - Nelson Valim.
N.° 401.046 - Francisco Simoni.
- Arquivem-se os processos.
Retificações
N. o 119,848- - Privilégio de invenção - NU° processo para elasticiser fios sintéticoe - Requerente Indústrias de Meias 'Fitara S.A. Pontos publicados em .13 de setembro
de 1960.
Fica retificado o ponto que ore se
publica:

gi •

o.:

•

••:.

••••

▪▪
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

TERMO 98.365
diversas partículas internas compreendendo um veículo insolúvel em
4 de novembr.o de 1957
.
• graxa encerrando vitamina solivel em
Requerente; João Carlos
graxa numa substância resistente à
• Bormer
Umidade na qual é insolúvel o veículo Sãc Paulo.
• 'Título; Dispositivo luminoso para
- insolúvel em graxa.
verificeção de vazeamento de ar em
Total de 16 pontos.
câmaras de pneumáticos — Privilégio
tI, invenção.
..1. Dispositivo luminoso para verifi.
cação de vazamento pe ai em câmaras
TERMO 94.461
de páeumáticos, caracterizado por um
corpo alongado, prqvido de cabeçote
16 de abril de 1957
anterior, -e em cujo interior é disposta
Requerente: Adonis Vinolo — Rio uma bateria elétrica, em contato, 'por
Grande do Sul.
urna extremidade com uma lâmpada,
Titulo: Aparelho doméstico de pre- montada em receptáculo metálico, e
parar infusão de café, chá etc, e aque- pela outra, assentada sObre lâmina mecedor de água, elétrico a resistência de tálica dobrada coma mola e de extrecarvão de retorta — Modelo de CHI- mláade livre avanaada para a parte
pasterior do 'dito corpo alongado; e sen' Ode.
d) previsto, ainda internamente ao
1. 0 — Aparelho dt. aquecer égua elé- ir esmo corpo, uma nova lâmina metátrico a resistência de carvão, caracteri- lica, desenvolvida longitudinalmente,
zado por um conjunto de sete resistên- c. uma extremidade em contato com
cias de carvão de retorta, divididas, em o referido receptáculo da lâmpada, _e
• um grupo de três s outro de quatro tendo a outra, livre e vizinha da cor• unidades isolados entre si estes grupos respondente da primeira lâmina; e senentram em contacto pela água aque- do ainda o dito corpo alongado provido
cendo-sê,
de parafuso ou botão lateral, ao nível
da., extremidades livres das citadas lâ" Total de 2 Pontos.
minas metálicas, e possível de acionarlhes o contato.- -Total de 3 ponto?
TERMO 96.585
4011

23 de adiste de 1957-

TERMO 101.411

Requerente: Olamit Comercio e Indústria Ltda. — São Paulo.
Título; Aperfeiçoamentos na pulseira elástica articulada que" faz objeto do
pedido de privilégio depositado . sob o
termo n.0 86.863 — Privilégio de invenção.
1. 0 — Aperfeiçoamentos na pulseira
articuladas que faz objeto do pedido de
privilégio depositado sob termo número 86.863, caracterizados pelo fato dos
elementos Ocos de secção retangular
achatada sobrepostos em duas seqüências e dispostos transversalmente è extensão da pulseira terem lados com
bbrdos relativamente largos voltados
um Para o outro.
Total de 5 pontos.

1 de abri: de 1958
Requerente:' Betsy Belling huizerGerriesen — Holanda.
T"tulo: Nitro furfurylidene) amino
2 — oxazolidone — Privilégio de invenção, Processo para se preparar 3-(5"nitro
furfurylidene) omino 2-oxazolidone de

•

5-nitro furfural ou um derivado funcional dêste, que poderá ser separado de
5-nitrofurfural, caracterizado pela reaO., de 5 .nitrofurfural e amino-3-acetyl
2-oxazolidona,
TERMO 102.678
26 de maio de 1958
Requerente: Waldernar Crevatin —
Sei- Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a registros pana líquidos Privilégio de invenção.
1.0) "Aperfeiçorenentos em ou relativos a registros para- líquidos", caracterizados 'pelo fato de compreenderem
corpo cilíndrico externamente dotado de
duas regiões de diferentes diâmetros e
rosqueadas, enquanto centralmente é
atravessado por hast..., que a ele se iscoI pia por rosca direita ou esquerda, estendo tal haste, logo abaixo, ditada
I de, região cilíndrica, contra a qual atua
guarnição de vedação, encaixada em recesso do primeiro corpo, e contra e qual
atua bucha, aproximadamente tubular,
com passagens laterais, e dotada, no tOpo inferior, de sede formada por anel
de borracha ou similar, contra a qual
pode se assentar a extremidade da
mencionada haste central, provida, pa.
ra tanto, de corpo cônico,
Total de 3 pontos.
TERMO 103.240
de 18 de junho de 1958
Depositante; Ibec Housing Corporation, firma norte-americana.
Pontos característicos de; "Aparelho
para fabricação de tijolos" — Privilégio de invenção.
1.0 Aparelho para fabrioar blocos, caracterizado por compree/Ider: um cor-

-7

LEI N.° 4.131 - DE 3-9-1962

',po com e xtremidades abertas, tida do
para receber os ingredientes que entram na feitura do bloco; umá tampa
para fechar uma das extremidades ao
corpo; um pista°, inserto na outra mr
trenudade ao corpo; e uma alavanca
articularia, a qual Inclui uma primeira
parte de jugo, pivotada no pistão, adjacente a uma extremidade sua, e uma
segunda parte angular ou de manivela,
tendo um braço o •qu,ai, adjacente à
t3113 extremidade livre, e pivotado na
parte cie jugo, adjacente à tampa, além
cio que tem um outro braço alongado,
guardando Uma relação angular com o
primeiro braço mencionado, sendo que
a segunda parte da dita alavanca tem
uru mancai-pivô entre os dois braços,
pana contactar a aludida tampa, e man.
te-la rigidamente contra o aludido corpo, sendo que o movimento desse braço
alongado em Mmo do aludido mancai,
coloca o jugo sob tensão, no sentido de
exercer uma tração sObre o pistão, de
maneira a aproximá-lo da dita tampa,
e de manter a tampa em sua dita relação rígida para com o aludido corpo,
comprimindo dest'arte os ingredientes
dentro desse último.
Total de 9 pontos.
• TERMO 103.279
19 de junho de 1958
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Altiengesellschaft -- Alemanha.
Título: Processo de preparação de
esteres de ácido fOsf
ônico PriVi14gio de invenção.
1.0 — Processo de preparação de ésteres de ácido tiono fosfOnico, caracterizado pelo fato de se fazer reagir halogenetos de eater de ácido tiono fosanice com mercapto aloanis, substituído
em presença de substâncias capazes do
se combinarem com ácidos.
Total de 4 pontos.
TERMO 103.674
10 de julho de 1958

Disciplina a aplicaçâo do capital estrangeiro e as remessas de valores para
e exterior • a outro providencies.

TERMO . 97.734
15 de outubro de 1957
Requerente: Carlos Gounod das Neves — Estado da Guanabara.
Titulo: Sintetizador de leitura —
Modelo de utilidade.
Sintetizador de leitura caracterizado
por ser constituído por um quadrado
de papelão ou outro qualquer material,
sendo em uma de suas faces dividido
em quadrículos sendo usado um retângula em sim parte superior para orientar o ledor, com os seguintes dizeres:
"Anote aqui os n°s, das melhores páginas", e um espaço retangular inferior
para qualificar o impresso, contendo os
seguintes dizeres; "Sintetizador de lei•
A outra face apresenta junto à soa
linha-limite superior, equidistante dos1
extremos, dc,3 semi-círculos com um
me•ania ponto central tendo na coroa
ciiculer resultante a seguinte inscrição:
"Parei de ler aqui". "Do semi-círculo
inscrito parte uma seta que fixe o seu
sertice na linha limite do irnoregso em
ponto mais central.

Maio de 1963

DIVULGAÇÃO N.8880.

Preço: Cr} 30,00-

Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellachaft — Alemanha.
, Título; Processo de produzir ésteres
'do ácido fosforoso — Privilégio de invenção.
— Processo de produzir ésteres
do ácido fosforoso, caracterizado pelo
tato de fazer-se reagir mono-cloretos de
ácido 0,0-dialcoil-fosforoso ou mono-cloretos de ácido N-dialooil-amino-0-alooil-fosforoso com sais de mercaptanos.
Total de 4 pontos.
TERMO 105.22
19 de agósto de 1958

A VENDA
Seção de Vendas • Av. Rodrigues Alva( I
Agência I Ministério da Fazendf:
Ate gtde-se a pedidos pelo SaTiço de Reembõlso Postal

Requerente: João Bacalerski — São
Paulo,
Título: M yr) tipo de suporte para
I lâminas de barbear
Modelo de uti' lidada.
•
1. 0 — NOvo tipo de suporte para lâminas de barbear, caracterizado essen1 cialmente por compreender duas chapas
alongadas, contrapostas paralelamente •
de largura inferior à da lâmina, unidas
por uma das extremidades e fixas num
1 cabo
de forma achatada, ficando para
fora deste, livre uma da outra.
•.fr Total de 4 ponOO•

, 1

li
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11/1/M0 N. 106.207
TtRmo 103.305
e •• 18 de setembro de 1958
(Em 31 de outubro áe 1958
Requerente: Schering A. Q. — Ale..
Requerente: Indústrias Plásticas
manha.
_
Título: Novos compostos esterOides Metro-Metalúrgicos Aclit Ltda. —
hidrossoléveis — Privilégio de inven- Título: Aperfeiçoamentos em chaves
do circuito elétrico de automóveis
Processo de produzir derivados hi- e de veículos análogos. Privilégio
drossoleveie da hidrocortisona, caracte- de Invenção.
19 — Aperfeiçoamentos em cha.
rizado pelo fato que, usando-se processos em si conhecidos, especialmente, ves do ~culto- de automóveis e
pele ação do aduto de piridinatrióxido veículos análogos, caracterizados
de enxofre, a hidrocortisona é converti- pelo fato de constar de um diada em saia fisiolOgicamente cabíveis, positivo elétrico, encerrado em uma
especialmente no sai atedie°, do seu cobertura em forma de caixa (1)
perfurada no alto por onde é atra21-hemi-sullato.
Finalmente reivindica nos termos da vessada por uma alavanca de coConvenção Internacional e prioridade mando (2) na extremidade inferior
do correspondente pedido depositado ha da qual se acha fixado um suporte
Repartição de Patentes da República giratório, de material isolante (3)
Federal Alemã em 26 de outubro de cavado inferiormente onde se acha
e sujeita a molas espirais
1957, sob o n.° Sc1r23.006 IVb/12 o. disposta
(4) uma placa metálica contáto
superior (5) deslizante sôbre uma
TERMO N2 105.415
base discoide (7) provida de dois
Em 23 de setembro de 1958
parafusos de contátos (poios) (8)
Requerente: Adolf Karel Velan um que se liga na bateria e outro
— Canadá — Título: Dispositivo no sistema elétrico do automóvel.
de corrediça de eclusa sem chape-. Total de 2 pontos.
leta. Previlégio de Invenção.
1. — uma corrediça de eclusa
TeRMO N9 104.579
compreendendo um corpo de corrediça uma câmara interna com pass.
Em 21 de outubro de 1956
sagens opostas de entrada e salda
Requerente: Satoni Hikichl "—
e uma corrediça de eclusa montada
numa haste giratória de eclusa es.. Saco Paulo — Título: Novo Proces.
tendendo-se para cima através do ao de marcação métrica para pro.
alto do corpo para produzir um mo- dutos. Privilégio de Invenção.
1 — tnico) Novo processo de
vimento deslizante vertical recipro.
cante da corrediça eclusa, caracte- marcação métrica para produtos,
rizado pelo fato que a corrediça da caracterizado por ser estampada
eclusa é afusada para contatar as.. uma escala métrica na parte pos..
sentou da eclusa convergendo para tenor ou em qualquer outro lugar
baixo e é dimencionada de tal modo convenien. a ao longo das manguei..
que a sua. largura transversal para nas flexíveis, passadeiras para pisos
com os assentos da eclusa é me- e escadas, peças de tecidos em ge.
nor do que o espaço mínimo entre ml, fios condutores de eletricidade
os assentos da eclusa, de maneira e em todos os demais artigos e proque numa rotação num engulo de dutos e que se aplique éste proces90. em volta do eixo da haste da so tudo como substancialmente des..
válvula a corrediça da válvula tem crito nos relatórios gràficamente
capacidade para unia retirada por mostrado nos desenhos inclusos e
baixo entre os assentos da válvula reivindicado no único ponto carace a partir da câmara através da terístico.
abertura do fundo no corpo da
eclusa. Total de 2 pontos.
TERMO N.° 107.807
TERMO N. 105.761
De 6 de janeiro de 1959
Em 9 de outubro de 1958
Requerente: Paolo Badalamenti
Requerente: Cherals& werke São Paulo.
Ruia Aktiengesellachaft — Título:
Título: Um cabide para roupas.
Processo para a purificação de HlModelo de Utilidade.
drocarbonetos saturados, usados co— Nava modelo de cabide pamo fluidos' auxiliares para a poli. ra 1.°
roupas, caracterizado por ser consmerização de etileno sob baixa pres. tituído
de um balão inspiradamente
são. Previlégio de Invenção.
triangular, por ter em tua parte suProcesso para a purificação de perior,
=ia orelha, onde é presa uma
hidrocarbonetos saturados utilizados haste recurvada
possuir, ainda,
como fluidos auxiliares na polimeri. uma válvula parae por
encher e esvasiar
zação de etileno sob baixa pressão, o balão. — Total de
2 pontos.
caracterizado pelo fato de se tratar
os hidrocarbonetos saturados, pré.
purificados com substâncias alcali..
TÉRMO N .° 108.279
,.nas e destilação, com agentes de
'kdsorção contendo hidróxido de aluDe 30 de janeiro de 1959
mínio e/ou ácido silício.
Requerente: Birfield Engineering
Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a embreabens de torção limitada. — Privilégio de Inveneão.
1.° — Aperfeiçoamentos em ou relativos a embreagens • de torção limitada, caracterizados por compreender
a embreagem,4elernentos acionadorea
elementos acionados e uma mola dispostos de maneira substancialmente
co-axial uns por dentro doe outros,
uMa e" peça de rolamento conduzida

TERMO N. 106.080
Em 24 de ohtubro de 1958 .
Requerente: Bernardo ,Ignacio
Ortmarm,— Rio1Grande do Sul ?—
Titulo: Novo modélo. de calçado
esporte. Modlot de Utilidade I / •
19 — Novo e: priginal modélo de
calçado, esporte, ?caracterizado pêlo
fato da base ou solado aerIirovido
de perfuração (ou perfuraçOes)
teansverea/ e transpaSearrie ria par..
te &ar/teixo. ?Ma/ de pOntOft. ..por um dos ditos elementos • situada
•

•

.

••

de maneira a projetar-se radlarrnente
em um sulco ou recesso feito no dito
outro elemento, com calo sulco ou
recesso é mantida em contato pele
referida mola, com • a finalidade de
realizar e conexão de propulsão, sendo o arranjo tal que, quando o conjugado limite é excedido, a peça de
rolamento deixa o sulco ou recesso,
contrariando n ação radial da mola,
a fim de interromper a propulsão.
Total de 18 pontos.
•

•

TERMO N.° 108.388
De 6 de fevereiro de 1959
Requerente: Professor Dr. Karl
Ziegler — Alemanha.
Título: Processo de dupla reação
de compostos orgânicos de • alumínio
— com olefinas. — Privilégio de Invenção.
1.0 — Processo para a conversão
de compostos orgânicos de alumínio
com olefinas, caracterizado por reagiase compostos' orgânicos de alumínio
da fórmula geral X(n( Y-AIR2jo'
onde X significa ura radical mono-ou
polivalente - de um hidrocarboneto
qualquer, n a valência do radical X.
Y oxigênio ou cri:cifre e R um radical qualquer de hidrocarbonato, que
não contém ligação não saturado nos
átomos de carbono ligados ao alumínio, com olefinas, em presença de
compostos de alumínio, que potstiena
3 valências ligadas • a carbono. —
Total de 16 pontos.

•

TERMO N.° 108.433
De 12 de fevereiro de .1959

Requerente: Birfieid Engineering
Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
relativos a embreagens de limitação
de \torque. — Privilégio de trivenção.
1.0 — Uma embreagem limitadora
de momento aperfeiçoada, compreendendo uma peça acionadora e ume
peça acionada, caracterizda pelo fato de um das peças compreender um
primeiro elemento tendo um fogão
carregado por mola que dele se projeta, e a outra peça compreendes um
segundo elemento tendo um rebaixo
no qual o citado órgão carregado por
•

,

4
,
ri
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permite em timo de si o etirolamen.
to de mechas de cabelos, lutos ou
compridos, sendo previsto um 'pino,
grampo, elástico ou outro - meio da
fixação adeqcado qualquer. — Total
de 2 pontos.

•

TERMO 109.932
23 de abril de 1959
Requerente: Stemens és Haleize Ala-

tiengesellschaft — Alemanha.
Titulo: Disposição dos circuitos para
retificação do amortecimento — p r ivi.
légio da invenção.
1. 0 Disposiçáo- de circuitos para retificação ou eliminação da distorção de
amortecimento com amplificador coa.
traacoplado e com meios retificadores,
subdivididos em estágios grosseiros •
micro-estágios de ajuste, aPresentando
tomada de elevados valores Ohmicos
nos micro-estágios, ein particular para
cabos não-solicitados, caracterizada pelo
fato de que a parte principal da retificação tem lugar em um retificador dia*
posto aquém do amplificador e sé subdividido em estágios grosseiros de ajuste, ao passo que o retificador de micro.
estágios está situado na senda de contra-acoplamento do amplificador e possui uma gama de freqüências mui pequenas.
Total de 2 pontos.
TERMO 111.026

10 de junho de 1959
Requerente: Merck & Co. Inc. —
Estados Unidos da América.
Título: Novos compostos químicos •
processos para fabricá-los — Privilégio
de invenção.
1. 0 — Um processo caracterizado
porque compreende e reação de urn
21-acilato de 16alfa-rnetil-prognano-17
alfa,21-dio1-3,11,20-trioma com una
agente de bromação, para produzir um
2I-acilato de 2,4-dibromo-16alfa-rnetilpregnano-17alfa,214io-3,11,20-triona, •
e reação deste último composto cora

una agente de desbromidratação seguido
por um agente hidrolisante, para pro.
duzir a 16alfa--metil-1,4-pregnadiomo-17
alfa,21-dio1-3,11,20-triona.
Total de 14 pontos.

mola se engaja para constituir um

TERMO 111.365
dispositivo de acionamento entre os
dois elementos, dito órgão carregado
26 de junho/de 1959
por mola sendo forçado para trás,
Requerente: Zoltan Itu Illitsch
contra a férça da mola, a par t ir do
mencionado ' rebaixo, quando o mo- senburg Glueck — Minas Gerais.
Título: Indicador numérico e alfabémento de torção limite é atingido; e
um elemento impedidor que, quando tico de paradas de transporte coletivo
o 6rgão carregado por mola deixa o — Privilégio de invenção.
1. 0 — Privilégio de invenção para ia.
rebaixo, é engajado entre o referido
órgão arregado por mola e o mencio- dicador numérico • alfabético da. pe.
raciais de tranaporte coletivo.
nado segundo elemento, a fim de
Total de 2 pontos.
pedir a reentrada do citado órgão no
mencionado rebaixo. — Total de 26•

pontos.

TERMO N.° 109.345
De 23 de março de 1959
Requerente: Eduardo Sabino de
•

Oliveira — São Paulo.
— Titido; Dispositivo para encrespar
cabelo.
Privilégio 'de 'Invènção:'
1.0 — Dispositivo para encrespa*
cabelo,caracterizado por ser congti.j.
tuído Por um tufo de fies encrespa-

TERMO 111.372
26 de junho de ,1959
Requerente: Electro-Char Corporae
tios — Estado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamentos em apare
lhos elétricos de cozinhar — Privilegie

•
de invenção.
— Uma unidade elétrica para cozinhar caracterizada pelo fato de cone.
preender uma armação tendo uma ober).
tora central e:ume parede circundando
dita abertura; urna pluralidade de ele.

mentos de aquecimento, cede um com.
dos, de forma e dimensEes tale que preendendo um tubo 6co contendo um
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•
•
aos pinos para traz, levemente , in- do por ter, internamente, um tubo põe para assim, impedir o derramaclinada para cima, e apoiada sob niulti-perfurado e submergido em I mento de , gorduras e de ser o allmeo.
certa pressão dobrada a guisa de águaou outro líquido mais côn .. mento atingido diretamente pelo fks.
mola sofrendo desta, constante pres- veniente, por meio do qual são for.
çados a borbulhar no liquido os
são de baixo para cima.
gases brutos vindos do motor de
TÉRMO N.°- 115.684
explosão. Total de 2 pontos.
•
TÊRMO 9 115.386
17 de dezembro de 1959
Requerente — Sylvio Renner —
TÉRMO N9 115.496
Em 1 de agtsto de 1959
Estado da Guanabare.
Requerente: Victor Francisco dos
EM 11 de -dezembro de 1959
Título — Tele-Previs8r —
Santos — São Paulo — Título:
gio de invenção,
Novo tipo de mola para classificaRequerente: Enrico Trifiletti —
dor - de papéis. Modélo de Utili- São Paulo — Titulo: Condutor de
1. 0 — Avisar por seu dispositiyo
dade.
eletro-automático sonoro e luminoso
eletricidade.
Privilégio
de
Inven.
19 — Novo tipo de mola para
aos trabalhadores em linha férrea coei
classificador de papéis, caracteriza.' ção.
bastante antecedência a aproximaçáo
de
eletricidade,
19
—
-Condutor
do pelo fato de ser a peça provida
de uma dobra triângular que se caracterizado por ter a forma de de um trem — permitindo assim a reencaixa entre as travessas superio. trilho, de comprimento indetermi- tirada de tôdas as ferramentas em uso
nos trabalhos, como também afastares do suporte premindo-as como nado. Total de 4 pontos.
mento dos próprios trabalhadores do
mola. •
trecho perigoso, Total de 2 pontos.
TÈRMO N.° 115.533
TÊRMO 9 115.390
De 17 de agôsto de 1959
TÈRMO N.° 116.347
Em 3 de agiisto de 1959
Requerente Yozo Minamidani
20 de janeiro de 1960.
Requerente: Rináldo Gallo — São Titulo — NOvo tipo de grelha para
Paulo — Título: Novo , tipo de pu- São Paulo.
Requerente — Hiroshi Okawa
rificador de fumaça. Modêlo de ITU- assados — Modelo de utilidade.
lidade.
1 — Nôvo tipo de grelha para as- São Paulo,
1.9 — Novo tipo de purificador
de fumaça, constituido por um re- sados, caracterizado por ter barras do- Titulo — Aperfeiçoamentos ern ara.
cipiente com tampa e caracteriza- bradas em ânguloreto e que se sobre- do para colheita de batatas — Privilégio de invenção.
1. 0 — Aperfeiçoamentos em arado
para colheita de batatas, caracteriza.
dos pelo fato de ser aplicada no lado
postertOr do mesmo, uma pluralidade
IMPÔSTO DE' SÈL01 da barras recurvadas para fora, barras
estas fixadas convenientemente, e liga— Consolidação baixada com
das entre si por travessas, sendo pree Decreto a.' 45.421, de 12 de
visto nas extremidades livres das mos.
fevereiro de 1959. — Circular
mas, um trecho de tela, aproximado.
mente retangular. Total'de 2 pontos.
n.° 6. de 19 de fevereiro de 1999,
do Ministro da Pazenciz%
• TÈRMO N.° 116.408
•

fio, ditos elementos de aquecimento estendendo-se transversalmente à meneionada abertura; dita parede tendo ama
pluralidade de aberturas; cada um dos
referidos tubos estendendo-se em uma
abertura respectiva e além da citada
parede;- os citados fios estendendo-se
fora dos Mencionados cubos além da
referida parede; e elementos vedando
ditos tubos nas respectivas aberturas
contra a passagem de gramo, líquidos
e similares.
Total de 10 pontos.
TERMO 111.176
1 de julho de 1959
Requerente: Yves Cormier — Minas
Gerais.
Titulo; Original ferro de soldar elétrico — Mode:o da utilidade.
1.0 — "Original ferro de soldar, elétrico", caracterizedo pelo fato de ser
constituído por um eletrodo de carvão
ponteagudo, fixado por introdução par' cial, em um tubo de cobre, o qual, pela
outra extremidade se acha introduzido
em um cabo de material isolante onde
é ligado e soldado a um fio condutor
de corrente elétrica que, na extremidade externa é guarnecido por um cabo
jacaré.
TÉRMO IsT9 114.740 Em 13 de novembro -de 3959
Requerente: Albett Westenberg
Sao Peado —
Processo
e Máquina pura a obtenção de chapas ondulaeas tie madeiras. Privilégio de InvençLu.
1,9) Processo e máquina para obtenção
de lhapas oncluk.das de madeira, co:npensaao prensa poriacior ae uma ou
-mais matrizes is_p ..ap.)seas, earac..
terizada a máquina pelo fato de
que as faces confrontantes das Cita.
das matrizes se apresentam como
iniagens especulares uma da outra,
tendo ondulaçües paralelas, e, entre
tais matrizes, são intercaladas lâminas de madeira, dispostas entre
mangotes de paredes flexível. Total de 3 pontos.

N

N

N

A VENDA:

9 115.321

Em 4 de dezembro de 1950
Requerente: Pieira Grtnnbach —
São Paulo — Título: Novo tipo de
pegador de alimentia. Modêlo de
Utilidade.
1 0 — Novo tipo de pegador de
alimentos caracterizado por una
peça em forma de colher cujo ct.bo
apresenta-se em forma de unia lâmina delgada de- certa flexibilidade,
sendo a extremidade deste cabo
voltada para a cima e para a frem.
te em forma de, gancho, ficando tal
porção dobrada, disposta paralelamente sôbre a outra a guisa de mola, sendo que, da parte mediana do
caba xprojetando-se para cima orelhas dispostas lado a lado nas cear,
gens, orelhas estas providas de rasgos horizontais na . parte posterior
e que servem de mancai para dois
pinos que se Projetam lateralmente
do cabo de tuna segunda peça era
forma de garfo ou es pátula e que
fica 'disposta horizontalmente sôbre
a • pt C, ft era forma de -colher, sendo
que, a peça em forma de garfo ou
espátula apresenta a sua parte
posterior, do ponto correspondente

9 de setembro de 1959
Requerente — Antônio José da Silva — São Paulo.
Título — NU° tipo de engate parti
tubos em geral — Modelo de utilidade.
1. — NOvo tipo de engate pera
tubos em geral, caracterizado peli fato
da extremidade de din dos tubos ser
provida!, de saliências intercaladas por
porçOes de curvas de periferia compreendendo um arco, que se encaixa no
diâmetro interno do outro tubo, imprimindo a flola adjacente e dando ysidação.

- Preços Cr$ 100,00

Seção

.TÉRMO

(

DIVULGAÇÃO N.* 810 •

de Vendas Av.' Rodrigues Alves. 1'

AOncia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de , Reernbõlso Postal
•- •
nn••n
n••••

TÈRNIO N. c 116.758

TRIBUNAL FEDERALDE RECURSOS

• 4 de fevereiro de , 1960'

I.-

Requerente
Robe, mc, — Estados Unidos da América.

REGIMENTO INTERNO.

Titulo — Sistema de borribe,antento
de alta pressão'— Privilégio de inven.
ção
-1.0 Urna' bomba operada por
fluido incluindo meios alternáveis de

D VULGAÇÃOI
N. e . 378
edição *

Preço: Cr$ 30,00

máquina e de êmbolo de bomba tendo através ideies uma passagem exigi
Pará o fluido de produção borribeado
pela dita bomba e tendo uma., área
transversal de borriba e uma , área
transversal andar de máquina que circunda *e é afatrcla radialmente para'
fora da, dita paseirem, sendo a *reine
ção da dita 'área de bomba para dali
área de máquina de pelo menos, 3:1
, Total .de 8 pontos.

A VENDA
' Sedo de Vendas: Av: Rodrigues Alves.

1

Agência li Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pele Serviço de Reenil)dlsa Postai
•i

•

•

A

t;
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MARCAS DEPOSITADAS+
li

subtleaM Zetia de aebedo ocen o art. 23* do Okitga da Peoprietbade Industriai. Da data da ;adamado mamará a

amenallt • gramo da de diga galra o deferimento do podido. ~abe dna Pra to poderio apresenta rias OPtaggéeri ao Depastaraeatia

~1 da "optada& indeatrial aqueles que ae labareda preledleados eme a osaosiedo de regista° efflareitie
-71..ffiramememeamm•

Termos na. 576.567 à 576.603, de
28-1-1963
Indústrias Gessy Levar S.A.
São Paulo
O Z8 31

[Indústria ' Brasileira
Classe 3 Substancias químicas. produtos e praparados paar serem usados na medicina
o una farmácia
Classe 4
Algddào bruto, preparado, areias, argila, asbestos. as tsalto em bruto, azevicne.
betume em bruto ou parcialmente &abaNado, borracha bruta para uso na na
dastria, recuperada ou refugos, breu.
cabelos em bruto, cana de açúcar ou,
da Incita. cachaça, cascas de vegàazs
em bruto ou parcialmente preparadas.
téras vara fins industriais, cochinila,
togIntes não minerais, para indústria,
Cortiça em bruto, crina. diatemite em
bruto, enxofre em bastões, espessantes
vegetais, estealite, esponjas, fibras em
bruto. para indastriA, gelo, gesso, goma
para uso na indústria, gordura para
Isso na Indústria, grafite, granito em
bruto, guarana em bruto. guta-percha
para uso na industria, hervas em bruto,
luta em bruto, las em bruto, lãs de
escória, linho bruto ou parcialmente preparado, madeirsa em bruto, malte parcialmente preparado marfim em bruto,
minérios em bruto. oleina, óleos essências, óleos de linhaça em bruto. ossos
em bruto ou p arcialmente trabalhados
paina em bruto ou parcialmente preparada. parafina, pedras calcáreas em oruto. pedras preciosas em bruto, penas
em bruto, penugem, polpa de madeira
residuos vegetais 'resinas, sebo para
fins industriais, seda natural ou arabdal em bruto, sementes para fins industriais
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doam,
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças. estanho cai bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável. manganés, gusa, velho. gusa. temperado, maleável,
minas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhaies, alumínio alpaca,
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
páldio, papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata; solda, tungstênio.,
zinco corrugado, zinco liso e
em fõlha
• 'Classe '6
Para distinguir': Máquinas' para indústilas taxtels em geral: máquinas e Suas
partes integrantes pa'rd 'fins
maquinai 'de riressacg' ei•otorra e suas
partes; acessórios para 'eutotrAvele ala-

vancas, alternadores, alicaentador para
carburador, anéis de pistão, anéis de
óleo, anéis para facilitar o arranque
dos motores, anéis obturadores, anéis
de sgmento, auto-lubrificadores, aridez.
aparelhos para mistura de 4.anbustivels
de motores a explosão, máquinas amassadeiras, máquinas amassadeiras de concreto e barro, náquInas de abrir chave..
tas, máquinas afiadoras para ferramentas de corte, máquinas para arqueação
de embalagens, máquinas de atarrachar.
batedeiras, bielas, braços, burrinhos, blocos de motores, bronzinas, blocos, bar.
ras, ombas de ar comprimido,, bombas
de circulação, bombas de combustível
para motores, bombas de álea, bombas
de água e gazolina para automóveis.
bombas, bombas hidráulicas, bombas
centrifugas. rotativas de deslocamento e
a pistão, bombas elétricas, bombas para
líquidos. para pressão hidráalicas e para
compressores, bombas elétricas para
pneumáticos, máquinas brunidoras, máquinas para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabeçotes, .eamisas, carter de esnbreagems
carter de motor, comutadores, cubos de
placas, de embreagem, culatra . de cilindros do motor, caixas da mbrificaçaa.
carburadores, cabeçotes le
coroai, carteias, cadeias, Cortantespara entalhar canos, macminas de costura, máquinas adaptadas na construção
e . conservação de estradas, corte de
madeira e correos, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas classificadoras, máquinas de centrar, máquinas para cortar, máquinas compressoras, canastas. máquinas crava deiras,
carneiros hidráulicos, máquinas para
fabricar cigarros. máquinas para tirar
cortiça, distribuidores. de gasolina. dispositivos de arranque, diferencial, dispositivos de ignição elétrica para motores,
dínamos, dragas, desna raaelras para
manteiga, discos, desfibradores de cana
e forragem, máquinas desempalhadoras,
máquinas debulhadoras, descascadoras,
máquinas distribuidoras de concreto e
barro, espuladeiras, alias de direção,
eixo de transmissão, embreagens, 'engraxadores, centrifugas para forjas, engenhos de cana. expreraedeiras para
manteiga, engrenagens para eixos de
manivelas, engrenagens de parafusos.
sem-fim, engrenagens de distribuição.
engrenagens multiplicadores. elevadores,
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris,
espulas, máquinas encanatórias, máquinas ensacadoras. elevadoras, máquinas
de esculpir, máquinas para estaleiros,
máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavaaác de terra.
máquinas Para extração de óleo, filtro,
filtros para óleos, foles de ' forjas, máquinas para furar e centrar, tornos para
tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico
de fumo, máquinas para fabricar gelo,
máquinas para fabricar telas de arame,
guilhotinas, guindastes, deradores para
corrente continua e alternada geradores de eletricidadê, gazeificadores de
líquidos combustíveis, , guinzhos. guarnições, máquinas de iinPreirdo, máquinas
insufladorasa ¡untas universais para condutos de" água de imotores • máquinas
laminadcaas a frio e.a quente para aço
e Outroo ásetais, lançadeiras, lubrifica.

.8.•n•••
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dores centrífugos, máquinas llmadoras,
n,áqu:nas de lavar pratos e roupas.
máquinas lixadoras, macacos, mansais,
=atores elétricos. arnineraçao madeiras.
obrados mecânicos, moinhos para cereais, mcarocas, motores de combusiào
inuma, motores diesel, maancos para
brocas, macacos de roscas, de paraf moa
e hidráulicos, mancais de roaats moias,
magnatas para motores, molas igniçao,
mecan:smo impulsionador do diferencial,
multiplicadores, máquinas misturadoras
de barro e concreto, máquinas para ma.
lhana, máquinas para movimento de
terra, máquinas para triolda tiam. pinhões
de motor, polarizes, prens is, punções
plainas de mesa, plainas, amadoras.
placas para tornos pontes (atuantes. pi.
nos, Raladoras, pedais de mavanca de
embreagens, planetárias de parafusas
sem-fim e de rodas, polias adquinae
operatrizes, máquinas para alaria, máquinas pulverizadoras, máquinas pana
polir, receptáculos, rolos, toletes, raasaltos, repulsionadores de rolamentos e
rolos-rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilindro, redutores silenciosos. máquinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar tetro, aço-e
bronze, máquinas para rotular reguladores, serras mecânicas, salgadeiras
para manteiga, segmentos de pistões,
engrenagens e parafusos serafim, silenciosos, satélites silenciosos. reparadores
de graxa, óleos e cilindros, máquinas
secadoras, máquinas para arma, teares,
turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas,
tesouras mecânicas, Étimos revolver, tom'..
nos, tipias. tranchas, tirantes, transportadores automáticos para ala e baixa
pressão. bichos de válvulas, máquinas
para tecidos de tapeçarias, máquinas
trituradoras, máquinas térmicas. máquinas de trançar, máquinas urdideiras.
válvulas para motores, válvulas para
descargas, válvulas de aspiração, velas,
velas de ignição para motores, vIrabre..
quina, ventoinhas, máquinas ventiladoras
Classe 7
Máquinas e utens.lios para serem usados exclusivamente na agricultura e,
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos meranicos e empilhadores combinados
arrancadures inecánicos para agricultura, batedeiras para cereais. bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para af foz, charruas para agriculutura., cultivadores, debulhadores',
destocadores, desentegradores, esmaga.
dores- para a agricultura. escarrificadores, enchovadeiras, facas para =aquiima agricolaa ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetitugas, máquiasa vaporizadoras. maquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas ,perLuradoras para a agricultura. máquinas de plantar, rnotodiar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas
roçar,,.•semear., para sulfatar, de
toaquir, de kiturar, de estatelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outras insetos para burrifar e pulverizai- desinfetantes, _para adubar, nora
agitar e espaliar palha, pare colher

algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas de
urrar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas !oinbinadal. para *asnear e culturar, de desbanar, para ;asilar, máquinas e moinhos ?ara torra-,
gens, máquinas toscadoras, ordena-loraladores inecánicos, rores
los compressores par: a agricultura,
sachadeiras. senteadeiras. segadelms,
socadores de terra, tosadores de gra.
ma, tratores agricoias, válvulas para
máquinas agricolas
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral: aparelhos
e artigos para instalações elétricas e
hidráulicas: conjuntos de peças óticas
óticas formando diversos aparelhos de
ótica: instalações elétricas e artigos elétricos e eletrônicos para automóveis:
parelhos e acessórios de radias: aparelhos e instrumentos didáticos: instrumentos de prec.são; instrumentos cientifico% acendedores, acendedores elatricas, acumuladores elétricos, apitas,
aspiradores de pós aquecedores. abatloura, alto-falantes, antenas, acumuladores amplificadores. anemômetros. ampes
rennetros, assadeiras elétricas adaptadores de microscópios, agulhas para fonógrafos. 'aquecedores de ambiente, aparelhos de contrate e medida. aparelhos
de expurgo de contróle e medida, aparelhos de expurgo utilando na limpeza e
desinfecçao de sentinas, mictórios e
outros ocais aparehos de :gações para
ligações para banheiros, aparelhos de
ar refrigerado. aparebos de ar condicionado. àparehos de ata tensão. aparebom' automáticos para descarga de água,
aparehos de aamie. aparehos de aque.
cimento central, aparelhos de aproxielação, aparelhos para arqueação de
volumes, balanças, batedeiras, batedet n
ras para refrescos.' batedeiras para il.
quidos e massas binóculos, bules elétricos. businas, baterias, baterias elétricas,
barômetros. bússolas, bobinas bentamins, balcões frigoríficos, aparelhos
para bordar, aparelhos para banho. de
ar quente. chuveiros eétricos, coqu •reeiras, campanhas eétricas,-- Chaves clinicas, chaves automáticas, chaves para
antenas, e • fios terra, bobinas para
rádio e televisores, chaves de alavancas,
chaves de tomadas, comutadores, catetetras elétricas, compassos, câmaras MI.
gorificaa. caixas de descarga para ,,as
Ws sanitárias, aparefhos para comas
pães, cafeteiras automát.cas. :Amaras
fotográficas e cinematográficas. chassis,
condensadores, castiçais, conaensadares
para vapor. colimadorea. apare asoo. cortadores de frios, cabos e cond-itores
bicos contadores de rotação. caixas
para revelação de papéis mottográf'cos,
câmaras ampliadoras. compress,res. máquinas cinematográficas. Instumcntot

de calcular, chicotes' para au^ambvds:
crontenetros. carrilhões. , aparetals cie
copiar, fotogrAftas aparelhos e t"'es::cires aparelhos cinematográficos apareti'.» de comnale cinernatogr4 . cos apereboa de contrôle de sons, apar^11,us de
comunicação interna, discos }travados
diais. diafragmas para fotograk ia..
nerrarfores. enceradeiras exp....ri/ter/ores
elétricos, estufas...estereiltzadoren es quadros de aço, esquadros de agrimensor,

•
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extintores de incêndios, aparelhos para
expremer frutas e leaurnes, aparelhos
estereoscópios. esca/as, indicadores dc
maré, eletrômetros de quadrantes, espectroscópios, aparelhos de - cantrôle . e
medida, exaustores'. estojos para filtros
cosa torneiras, aparelhos eletrônicos em
geral, equipamentos eletrônicos e rádio.
técnicos, fogões, fornos é fogareiros elétricos, faróis, faroletes, fios para eletricidade, fios terra, aparelhos, fotográficos, ferros elétricos ' de engomar e paz.
soe, ferros comuns , a carvão. ferros . elétricos para sodas. . "fervedores, fusíveis,
filmes revelados, formas eléticas, filtos
de - óleos para motores aparelhos de
fregaencia modulada, máquinas fotográficas, filmes rígidos, fonógrafos, fitas
métricas, instrumentos físicos, localiza
dores para câmaras fotográficas stelaa
deiras, • farrafas térmicas geradores alitonláticos, geradores estáticos e elettOnicos de alta freqüência, que funcionam
com válvulas para • aquecimento por
dielétrico e indução. fitas magnatticas,
aparelhos ^para gás engarrafadr e aparelhos de inversão heliogtáfosi hiaremetros, holofotes para automóveis " interruptores, isoladores. impressores, aparelhos de intercomunicação. mdicadores
de níveis, imans pernianentes. para rádios, aparelhos de gas neon gravadores de fitas gravadores de discas, máquinas Impressoras,. totográficas taolantes elétricos. instrumentos matemáticos e didátlaos, instrútnentos tisicos. isoladores de corrente instrumentos de
calcular, instrumentos nátiticOS, instrumentos para medida e contriae para
mecânicos, intermediário • pari • inines,
lâmpadas, lunetas . aquiditicadores,
lampedes. ;usares, lentes. aparellicaa
luminosos, aparelhos .de itiz fitturesceute
limpadores de aara.brisas.. lanternas
portáreis e laptetne.s de mão,- azes traagiras prra veica •icéoscápios .tra
cráceetro. manômetros. mon&Illos, mostradores de rádio microfones medidores de róseas, medidotes de :ntervalos,
aparelhos para meaição miras- de qualquer graduação, massa ricos. nora:311,91afos. níveis de ferro niveis "d'água para
caldeiras,- óculos, instrumentos óticos de
observação e 'medida aparelhos de ondulação permanente, objeitva para ata-.
pliadores.- miaturadores para ba.nbeiros,
painéis de carros, para-raios. plugs. panelas elétricas. panelas de pressão, pistolas de pintara pick . ups , pilhas secas
elétricas. prumos, pantógrafosa parõmetroa. pantonsetros , • pirômetros instrumentos de precisão periscópios. prme.
torea cinematográficos, pince-nez, apa
relhos de refrigeração. refrigeradores
réguas de aço, rádios. refletores, reatores. relays, receptores regadores automáticos. relógios, relógios de ponto e
de vigia, redutores. resistências elétricas,
registros para água, registros para ca:,
riais e comportas. receptores de sons,
reatores para luz Fluorescente. reostatos,
registros para vapor, registros paa bidê,
para banheiros, aparelhos bebedouros.
para lavatórios e para pias, secadores
para cabelos potenclômetros. sorveteiras, sinCronizadores. 'sextantes selecio
nadares, sifões, -sereias de alarme, aparelhos pára soldar, soquetes. sinaleiros
regias/dores automáticos ou não, aparelhos de televisão. teleuplas. telêmetros,
tomadas, telescópios, teodolitos, tecnigratos. termômetros, 'tomadas de cora
rentes, aparelhos de_ telégrafo sem fio.
tansforrnadoreí trenas, torradoes de
cereais,, torneiras de • compressão, torneiras de alta pressão. torneiras com
dispositivos para aquecane.nto de água
telefones, teleScóp i oa.. , transtnissores, to- ca-discos automáticos ou não. tubos
coadunes. terminais para baterias, vol.
tbnetrOs, ventiladores . é vábruhsa
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Classe 9
Classe 16
capachos. -cestas, esteiras, esteirinhas
Instrumentos musicais e suas partes In- i Para 'distinguir: Materiais ara constru- fios de": pita: matas de fibras; rédeas:
tegrantes; Acordeão, arcos, bandolas, ções e decorações: Argamassas, argila, sacas • de palha, de fibra ou cânhamo:
baidolinas, bombo, bangô, banjos, cal- areia, azulejos, batentes, balaustres, bloxergas de palha ou de fibras •
xa de rufo, clarinetes, cavaquathos: cos de cimento,' blocos para pavimentaClasse 29
castanholas; cravelhas para mstrumentos ção calhas, cimento, cal, cre,' chapas Espapnapdores, 'escovas comuns, ,
cordals, cometas, clarins, estojos ara Isolantes, caibros, caixilhos, colunas
bazes, rodos e vassouras
instrumentos musicais, estandarte, fa- Chapas para coberturas, caixas d'ágaa,
Classe 30
gote,..flautas, gaitas, guitarras, gonzos, icaixas de descarga para liíos, edifica- Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas e
harpas, harmônicas, maceta, maracas. ções premoldadas, estuque, emulsão de
suas partes integrantes
ocarina, órgãos, pilano, pandeiros, paa base asfaltico, estacas, esquadrias, forClasse 31 1
!beta, pianos, pianolas, pratos, pista°, ros, frisos. gesso, grades, janelas, estru- Lonas de !Tejo, gacheta, anéis de verealejos, rabecão, surdinas, saxofones, turas metálicas para construções, lama- dação, bujões, carburador, bujões de tinabares, tamborins, trombones, tarraa , las, de metal, - ladrilhos, lambris, luvas cabeçote, bujões de' cárter, bujões de
chas, tambores, triângulos, trombones, 'de junção, lages, lageotas, material iso- diferencial, canaktas, correias de transde varas, violas, violão, violino e lantes contra frio e calor, manilhas, mas- missão, - mangueiras, tampões, tubulai
violoncelo
sas para revestimentos de paredes, ma- ções para vedação, vedadores, arruelas,
deiras para conaíruções, mosaicos, pro- buchas, canaletas, correias de filtro,
Classe 11
Para distinguir: Ferramentas manuais, dutos de" base asfaltico, produtos para cordões de porta-mala e das partes dos
feriagenícutelaria e pequenos maigos tornar imperraeabilizantes as argamas- autothbvels, correias de ventilador, felde metal comum, 'da indústria é comér- sas d ecirnento e cal, hidraulica, pedre- tro dos vidros das portas, das rodas e
cio da requerente, a saber: rarrachas gulho, prodtitos betuminosos. imermea: dos cubos, feltro dos viras das portas,
e ranchos para falar rosca, braçadeiras, , bilizanles, líquidos ou sob outras formas feltra para retentores, lonas dso patins
artigos de metal para janelas, portas, Para 'revestimentos e outi'os Usos nas dos freios mangueiras, mangueiras
escadas e cortinados, afiadores, aldra- construções, persianas, placas 'para ,pa- dos freios, -do eixo trazeiro, do cárter,
vas,' aiavanca' alicatesa anototoaas vimentaaão, peças ornamentas de cimendo radiador e do filtro .de
ancinhos, 'anéis para chaves. chaveiros te ou gesso para tectos e paredes, papel
Classe, 34,
tachas, argolas. armações de toldos, pard forrar ãsas, massas anti-ruidos Para distinguir: Alcatifas (tapetes),, caaros. rebites, arruelas, -atiçadores azei- para uso nas construções, parquetes pachos,- cortinas, estores, encerados,- co:eiras, tárniras e navalhas de ba.bear. portas, portões, pisos, 'soleiras para por- bertas para degraus de escadas, forros "
brocas, buris. bainhas, baldes, bacias, tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- para tapetes de_ escadas, oleados para
balmazios, -bicos, d/u5ses e porras de / cos, tubos "de ventilação, tanques de ci- escadas,'capachos de lã, peles de leo.
atacadores para sapatos, Pisoadas. paa- I
mento, yigas, vigamentos,' vitrós
prdO, linóleo, oleados para escadas, para, borboletas. botões, puxadores. bra.
Classe 17
redes e para soalhos, artigos de peles
- ço.,
- para cabides e prareleiraa aaaive- Para d,stinguir: Artigos, Má quinas e para soalhos, alcatifas-de tapeçaria, •
res chautradoreS. cortadores. cravado. instalações, para escritórios em geral.
, tapetes
'es. .cunhos, cabides, cabos, cnart.las. Papel carbono,' stencil, seParadores
, Classe 35 cadeados, caldeirões, canos e tubas, pára arquivos. arquivos para correspon- Para distinguir: Couros e peles prepa.
cantoneiras, alças, pegadores. puxadores. dência, pastas par‘ escritórios com radas ou não, camurças, cromos, vaquecintas para caixotes, coadores colhe- fechos de metal; almofadas para ca. tas, pelicas :e artefatos dos mesmos:
res, cotovelos, cunhas cuspideiras.' dei- timbos e para tinta, • abridores de cartas, almofadas de couros, arreios, bolsas,
sacadores. "debruas, dedais, enxós es. berços para mata-borrão. canetas para carti.a.ras, caixas, chicotes de couro.
canadores, elos, enxadas, escumadeiras. desenhos, cortadores de-- papeit catam- 'carneiras, capas para ábuns e para
espárulas. • esticadores, expiemedores. badores, tintas para escrever, •borracha. livros, embalagens de couro. estojos.
facas. facões, ferramentas -cortantes, molhadores, gornadores. coladores ces- guarnições de " couro para automóve(s.
perhirántes, desbastantes e . alisantes. tos para papéis- e -correspondência ea- guarnições . para .pcsIrta blocos, - malas,
bicai. . furadores, fechaduraa ferrolhos. quadros. desenhadores, datadores-- com maletas, •porta-notas, porta-chaves, por..
tvelas, fôrmas para bolos e- para cal- -minas, furadores, máquinas de apetre- ta-niquels„ pastas, rédeas, mins, sacos
çados, funis, ganchos. gramiahos. abri- chos para apontar lápis. lápis, canetas. para viagem, sacolas, solas e solados.
dores de latas jafias, fogos de chaves lapiseiras porta tinteiros, porta lápis.
•
tirantes para arreios, valises
de parafusos, lâminas e fôlhas de serra. porta-carimbos porta-canetas, descanso
Classe 36
limas. lampiões.: latas para eomestivels para lápil e canetas, réguas, instrumenpara lixo, charneiras e dobradiças. tos de escrever e de desenhos, porta- Para distinguir: 'Artigos de vestuáclue
machadinhas, martelo. pequenas molas. cartas, porta-blocos,' prensas, prendedo- e roupas feitas em geral: Agasalhos,
lerragess para - peças • de mobiliária, res de papéia ganchos percevios com- aventais, alpercatas, "anáguas, blusas,
cinzéis. escarnadores, punhais pás: pa- passos, maquias para escrevera cal- botas, -botinas. bhisõess. • boinas, baba.
nelas. .parafusos, pinos e contra Pinos. ; cular e somar, máquinas para gratnpear doures, bonés, capacetes. cartolas, cararastelos, todinhas. roletas, sacarrolhas, I grampos e ganchos para escritórios. puças. casacão coletes. ca pas, chama
'serrotes. ferragens para matas, tenazes e ' tira-linha, fusins. godets. 'sinetes argua cachecóis. calcados, chapéus. cintos.
ca4.at
. torgues
fichários, • mapotecas. carrinhos para cintas, combinações corpinhos.
- calções, ca;de
senhoras
e
de
crianças.
máquinas' de escrever e cofres
Classe 12
ças. camisas, camisolas. 'camisetas, ate-São Paulo
Argolas. agulhas de metal .para croché,
.
cas ceroulas, colarinhos, cueiros: saias
-Classe 26
para tricô -máquinas de costura e para
casacos, chinelos: dominais echaroes:
• bo'rdar; alfinetes de metal, botões para Artefatos de madeira, osso ou Mar- fartasias; fardas para maitaiese crie.
roupas, canutilhos, colchetes, dedais, fi- fim, não incluidos em outras classes: fiais -fraldas, galochas, gravatas, gor.
velas, fechos corrediços, grifas pára ' Argolas. anéis, alguidares, armações tos, logos de !ingeria, 'aorta:: leques:
enfeites de vestidos e presilhas
para balcões e para vitrines, artefatos Moas, ligas, lenços, mantõs meias
de madeira para caixa; tapume, ban- maiôs. mantas. mandria°, ae malhas: pa..
Classe 13
Artigos preciosos, 'semi-preciosos e suas dejas, barris, baldes, batedores de car- peugas, pouches. polainas. Mamas: puimitações como adornos: Alianças. anéis ne. caixas, caixões, caixotes,. cavale- nhos. 'perneiras. quanonos. regala*,
alfinetes de gravatas, argolas, aros: tes cunhas, cruzetas, cubas, caçambas. robe de _chambre. roupão. sobretudos.
aboteoaduras, adereços, brilhantes, brin- colheres, cestos para pães,- copos pra 'suspensõrios, saldas de banho, sandálias,
cos de orelhas. broches, braceletes, aaai- cozinha, cabos para ferramentas, can-. sweaters. shorts, sungas. atolas. sou.
zelai, balagandans, bandejas, baldes, tonekas, engradados, estrados, agali- Hena,. slacks. tater. -touco, turbantes
ternos. uniformes e vestidos
Correntes castiçais, chatélenes, colares nhas, estojos, expremedeiras; escadas.
cordões camafeu, cruzes, emblemas me- formas geléias, guarnições para portaTêrmo n.9 576.618, de 28-1-1963
dalhas, ouro lavrado, pedras para anéis, blocos, guarnições para cortinas,
(Prorrogação)
guarnições
de
madeiras
para
utensi.
pedra para jóias, pérolas, pulseiras,
Companhia Car:oca tndustriaI -.
Elos domésticos. garfos, malas de ma' rubis e safiras
Guanabara .
deiras, palitos, prato,. pinos, , puxadoClasse 14
res, prendeedores de roupas,- pedestais.
Para distinguir: Bombonelras, candie/- monogramas, palitos para dentes, tatPRORROGACÃO
ros, pantalhas, espelhos fruteiras, co- boas de passar roupas, táboas de carpos, adices, jarros, galheteiras, manta- ne, --tonéis, torneiras, tambores, taraguelras. cadentes de lustres, ratos, re- as, suortes de madeira, rodinhas, roGL I N OBE L
domas, saladeiras, serviços - de cristal ou los, rosários, vasos. palitos, pastilhas.
de vidro ara agua e ara vinhok redo- garfinhos e colhe.res para sorvetes
I ndi:t s Ir ia isra sile ra
mas, taças, vasilhames de vio,dro, vidro
Classe. 27
comum laminado, vidro e cristal, traba- Aretfatos de palha, e de fibras, a saber:
Classe 1
lhado e objetos de adorno
Glicerina 1:1i-distilai-Ia
Alforges de vime; -capas para garrafas,
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Urino n.9 576.617, de 28-1-1963
Fábrica de . Dulces Colombina Limitada
Colômbia
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o cabelo, glicerina perfumada para uso'
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para Maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas- para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes, petróleo ara uso dpastas e pó para as unhas. 'on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e ceia pó de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o embeezamento da cutLs. pon-pons, pó de
arroz Têrmo n.'.576.622, de 28..1..1963
Fábrica de Gravatas( Arwan Ltda.
Rio Grande do Sul

man
Classe 41
Substancias alimenticias ou empregadas como ingredientes na alimentação
— .
Têrmo n.9 576.619, de 28-1-1963
(Prorrogação)
Itnerial Máquinas S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
MAU INÁ DE COSTURAR
" IMPERIk"
IISINBRASILCIRA
Classe 6
Máquinas de costurar
Têrmo n.9 576.620, de 28 1.1963
Laboratório Fama Ltda.
Minas Gerais 1

Indústria Brasileira

.Indústria Brasileira - -

Indústria Brasileira
Classe 48
Para. distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almíscar ¡atm
de beleza, água tacial, água de savatala.
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada liquida. em pó.
eia pedras, para banho, brilhantinas
bandolinas, batons cosméticos para o
cabelo, pestanas cibos c bigodes,
crayons, cremes para a pele carmins
cheiros em pastilhas eia tabletes em
lentilhas, em trociscd; e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios. desodorantes, assuiventea'
essências. extra:os -stojos +e perfumes.
creme para limpeza da peie e para base
de pó de arroz. esmaltes para unhas
escóvas para .dentes. cabelo ' roupas,
cibos e unhas fixadores para o cabelo
pestana, cibos e bigodes; fivelas para

Tèrmos ns. 576.625 à 576.626, de
28-1-1963
Eb Lilly And Company
Estados Unidos da América

IS 1°
Classe 2
Substâncias _,e preparações quimicas
usadas na agricultura. à saber: adubos,
para fins agricolas, bactericidas. ceras
como adubo para o solo. detumadorea,
para enxertos. cianamide de cálcio
adubos 'artificiais para o solo., álcalis
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar ani•
mais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas, tertilizante. para o sola, formicida. guano, :asetitugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações pata
preservar o solo, preparações para nesfruir insetos, hervas - e plantas daninhas, sais para fins agrícolas. sais para
Fins horticolas, substâncias quinuaas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermtna.
venenos para insetos e visgas .
ccr.tra lagartas
•
Classe 3
Substâncias químicas, prodatos e pra..
parados pisar serem usados na
medicina e na farmácia

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blua
sões, boinas, botas, babadouros,. casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, custas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas. cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, -Colarinhas,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaTermo n.° 576.627, de 28.1-1963
quetas, luvas, ligas, lenços. leques,
mantôs, meias, maillots, mantas man. Turismo Rio S.A. Empreendimentos
e Participações
driâo. malhas, paletós, palas, penhoar.
Guanabara
peugas, puloveres, 'ponches, pelerinas,
1
,
polainas, pitamast punhos. -robe —
chambre, sobretudos, suspensorios, soue
_ tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Têrmo n.° 576.623, de 28-1-1963
Edison Bruneri e Rita Ribeiro de ,
Mendonça Bruneri
São Paulo •

Turismo R io AS/
Empreendimentos
Participações
Duo Numera e Nome Comercial
Indústria Brasileira

Classe 32
Classe 3
Substancias químicas, produtos e pra- Para distinguir: Almanaques, agendas,
parados para serem usados na medicina anuários, albuns impressos, boletins. catálogos, edições impressas, folhetos, /ore na farmácia
nais, livro impressos, oriblicaçõss imTèrrno n.9 576.621, de 28-1-1963
pressas, revistas, órgãos de pablmilades,
Caleya 8 Cia. Ltda,
programas radiofônicos e cinematográRio Grande do Sul
ficos, programas cirzenses

TENNESS

(Seção III)

Têrmo n.9 576.624, de 21i-1-1963
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

Sera pi Fim
indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões. boinas, botas, babadouros. casa.
(os, coletes, capas, abales, 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, Ia.
(metas. luvas, ligas. lenços. leques,
mantôs meias, imaillots, mantas, mana
driao, malhas, paleta, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas.
polainas, piraram. punhos. robe de
chambre, sobretsidos, suspensórios, sou..
tiens, tallleurs, toucas e vestidos

Têrmo n.9 576.629, de 28-1-1963
(Prorrogação)
Ilartini
Rossi A.p.A.
Itália

ONTELERA
ma.b n•

Rrss 5.A.•

Classe 42
Vinhos. vermute, licores, aperitivos
vinhos aromáticos, vinhos asa mantes.
bebidas misturadas, coquetéis. bebidas
preparadas e bebidas alcoólicas
Têrmo n.° 576.230, de 28.1-1963
Lakeside Laboratóries,
(Prorrogaçào)
Estados Unidos da América

T QC O IAKE
Classe 3
Uns produto farmacêutico indicado como tratamento preventivo do abôrto
habitam, parto prematuro e esterilidade
masculina e feminina
Termo 113 576 . 631. de 28-1-1963
Macmatt S.A,
(Prorrogação)
Panamá

NÃO CHEGUE COM A$ MÃOS VAZIAS-,
Classe ,42
- Frase de propagands

Maio de 1 963 ' 1569
Tênno n.° 576.632, de. 28-1-1963
•
(Prorrogação)
Hernandez Dental S.A.
Guanabara

Ui% DOMES
O' UMA S11 VEZ!
Frase de propaganda
Tèrmos.ns. 576.633 à 576.637, de
28-1-I963
Supermercados Peg-Pag S.A.
São Paulo
•

SUPERETTE
Industria Brasileira
Classe 11
Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens.cutelaria e pequenos artigos
de metal comum, da indústria e comércio da requerente, a saber: Tarrachas
e machos para fazer rosca, braçadeiras,
artigos de metal para ¡anelas portas,
escadas e cortinados, afiadores aldra.
vas, alavancas, alicates, aucaor ,has,
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros,
tachas, argolas. armações de toldos,
'aros, rebites, arruelas, atiçadores azeimiras, lâminas e navalhas de baracar,
brocas. buris, bainhas, baldes, bacias,
balmázios, bicos, ilhéses e anilas de
aiEcadores para saparos. bisnagas, porcas, borboletas. ootões, ruxadotes bra-'
ços para cabides e . prateleiras, canivetes chantradores, cortadores, cravado,.
rei. Cunhas, cabides, cabos, caçarolas,
cadeados, caldeirões, canos e ti:là"
cantoneiras, alças, pegadores puxadores,
cintas para caixotes, coadores..colheres, cotovelos, cunhas cuspideiras descacadores, debruns, dedais, enxós els.
cariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
espátulas.. esticadores. . expremedores,
facas, facões, ferramentas cortantes.
perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores, fechaduras ferro:hos,
fivelas, fórmas para bolos e para calçados. funis, ganchos, graminhos. abridores de latas 'arras, fogos de chaves
de parafusos, lâminas e Rilhas de serra.
limas, lampiões, latas para cornestivets
e para lixo, charneiras e dobradiças.'
machadinhas, martelo, pequenas molas,
terragess para peças de mobiliária.
cinzéis. escarnadores, punhais: pás, . panelas. parafusos pinos e contra pinos,
rastelos, todinhas. roletas, sacarrolhas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras
Classe 12
Botõeá, alfinetes comuns, feLbos corrediços e demais miudezas de armara,
ntio não incluídos nas iaasses
13, 22, 24 é 48
• Classe 13
Para distinguir: Joalheria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suai
Imitações, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas itniatções.
Brincos, pulseiras, broches, anéis abo.
tooduraí, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas berloques, correis.
tes, estojos para lotas e argolas
Classe 14
Para distinguir: Lentes de vidro com..01
para óculos para projetos, para condensadores, para faróis.' para Sinaleiros,
de qualquer formato ampolas, tubr,a,
almofarizes, copos, cadinhos. garrafas,
frascos, cubetas, hastes, caretas, graus;
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no:madeiras, formas para fornos, asaraUrino a.* 576.642, de 28-2-63
dekas. t compoteiras, saladeiras, jardinei- Fábrica de Móveis Bonsucesso Ltda.
ras, porta-inias- centro de mesas. DaliRio de Janeiro
reiros. Jarros, cálices, chicaras, prarns,
-ajelas. bandejas, pires, globos; ficareirtigh Zyasos, serviços para refrescos,
raças.. vasilhames niantegueiras; cápsulas, vidraças e pendentes
Classe 15
‘itefatos de cerâmica, porcelana, louça,
Casse là
xiçainierada, e saber: Bacias sanitaArtigos da da.ise
ias. bilhas, botijas, bules, candieiros,
Tèrmo n.9 576.643, de 23-1-63
ompoteiras. confeiteiras, espremedores
Loachonetes Sacy Ltda.
!e frutas, funis, garrafas, globos, isolaRio de Janeiro
brices.larros. lava dedos, mantegueiras,
aolhei4s, pedestais, polvilhadores, pora-faCás. potes, puxadores, saladeiras,
Metros, serviços de chá, terrinas, va-os. aparelhos de jantar, serviços. comeletos para chã, café, xícaras, traves•
sas; canecas com e seu asas e tijelas
• Classes: 41, 42 e 43
• Tit-..o
Teri_rlo n.* 576.638, de 28-1-1963
IndúsliFias Texteis Azia Nader S.A.
Termo n.9 576.644, de 28-1-63
São Paulo
" malharia Odete Ltda."
Paraná

24gtuteetteta

MitirmAtuE
Classe 23
Tecidos era geral
• Tèrmo ni 576.639, de 2R-1-1963'
Soclade Algodoeira do Nordeste
Brasile;ro S.A.
São Paulo

eut

g

....4j~-~t~sat
indústria Brasileira
. Classe 4

-7• rr''
311LFODINAL

Madeiras em bruto ou parcialmente
preparadas

ELITKIIICA

• =INDÚSTRIA NASILORA

Ténia° 32.9 576.652, de 28-1-63
Nilo Santos Pinto
Guanabara
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica Indica.
da nas perturbações gastro-intestinal.
Termo n.9 576.659, de 78-1-63
General Electric Company
Estados Unidos da América -

Classe 8
Discos gravados
Tênmo n.9 576.653,- de 28-1-63
Rádio Rio Ltda.
Guanabarp

PRORROGAÇÃO

LUMILINE
Classe 8

Classe 32 Programas de rádio e televisara

Termo n" 576.645, de 28-1-63
STE
Sociedade Técnica Eletrônica
Ltda.
Guanabara
b-z . a dOCIFERDS

Termo n.9 576.657, de 28-1-61
Laboratório Rinedan Ltda.
Guanabara
, •
' r PRORROGACA-(P

A Vila dos Davila

..:lasse 36
Titulo

..¡Isidústria Boiadeira

Urano n.9 576.651, de 28-1-63
Ca. Madeireira São Bento
Santa Catarina

•

Lâmpadas elétricas
Térmo n.° 576.660, de 78-1-63
General Electric Company
Estados ,Unidos da América

Teimo n.° 576.654, de 26-1-63
Rádio Rio Ltda.
uanabara

Bang N ng Shc", 4ta'

n ri

•
./fõid
0

INDúSTRIA BRAsump,

C.P

•
Classe ii.
• Expressão de propaganda
— 'Maio n.9 576.640, de 28-1-1963
Parmaco Ltda.
Guanabara
PRORROGAÇÃO,
EdirSLAS ESTERILISADA5

ALI

ti
_

~c.

, ponom, A
Mè oo.v ,,..1 t
40 1 srmub

g

1

1/

.

IO DE ,JAN CIRO 11401:I9.19IA IlltA381.(riA

•
Classe 3
Lha produto farmacêutico tad cado no
tratamento da gripe, reumatismo e
nevralgias
Termo a.9 576.641. de 23 1-1963
Indústria e C.ornsrcio de
Sebco
Lonas para Freios Limitada
Guanabara

4!

Classe 1
Artigos da classe
Classe 2
Artigos da classe

c o)

IN' BRASILEIRA
-.
Clssee 3t

Condas de transmissão, lonas para
hei " anateriail de fricçar, e tenda*

Classe .8
Comutadores, eSmerilhadores, fusíveis •
reberlos (inclusive os de carboreto de
silicio)
Térmo n.9 576. 661, de 28-1-65
General Electric Company
Estados Unidos da América

Têrmo n,9 576.648, de 28-1-63
Tolman — Produtos Quim;cos Ltda.
Guanabara

TOIMAN - PRODUTOS
QUÍMICOS ITDA,

Artigos da classe

Temia n.9 576.656, de 28-1-63
1 Dieselmaq Comércio e Consertos de
Máquinas Ltda.
Urina- a.9 576.649, de 28-1-63
Guanabara
Representações e Comércio Majestic
Ltda.
São Paulo
a a.
Wepresentações e Comérció:
Nome Comercial

--dm/a

FARMACO LTDA.-

t,-(

Térmo o' ' Ç55, de 28-1-63
t-alan Ltda.
Labora:ar'

,TOIMAN

C) <z?,
'4Aé: ,A

'45) •\

Têrmos ns. 576.646 e 576.647, de
28-1-63
Tolman — Produtos QUin2iCOS Ltda.
Guanabara

Classe 32
Programas de rádio e televisão

Classe 11
Brocas, ferramentas e partilhas

ara

ferramentas

!Termo n.• 576.662, de 28-1-63
Lenços Caçulas
Minas Gemia

mseimaci

i MAJESTIC

LTDA.

.12;411taati1a

Nome Comercial -

Classe 6
Artigos da classe
Tènese a* 576.658, de 28-1-63
Guiana? de Mello Firrueins
São Paulo

Térrao n.9 576.650, de 78-1-63
Indústrias São Domingos S. A.
Santa Catarirm

4012„,19..~.
INDUSTRIA BRASILEIRA

j

Classe 4
—
Madeiras em bruto ou parcialmente
preparadas c:

Sp~Za
ItÁristria ar aalleira

INDUSTRIA BRASILEIRA_
Classe 36
Lentos
Tôrmo n.• 576.663, de 78-1-63
Raimundo Denizart Mato. Dourado
Guanabara

)53)

Casse 3
,.
1
Unia, especialidade faratacéutica indlClasse 42
cada ,rwae• acatamento dos eatacloa .infee- Á.guarden
tia. evinhos, quinados. exiabae , • ‘, elo.tioaea
peta/ e licores, rum, whisky
_ r.que.,
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Tenho n.° 576.664, de 28-1-63
•
Benevides Vieira
Rio de Janeiro

Bar e Restaurante
Dois Unidos Ltda.
_

Nome Comercial
Termo n.° 576.665, de 28-1-63
João Casemiro Peixoto Martins
Rio de Janeiro

Térrno n.° 576.668, de 18-1-63
José Henrique de Albuquerque
Guanabara

-

• 'Termo • n.' 576.673, de 28-1-63
Santos Et Irmão
Minas Gerais

Classe 41
Café em grão, torrado e naoido

Classe 31
Insígnia

Termo n.° 576.674, de 28-1-63
Womulo Raymundo •
Minas Gerais

Termo n.' 576.669, de 28,1-63
Vinhos Senhorial I tda
São Paulo

Café Constanii

Nome Comercial
Termo n.° 576.667, de 28,1-63
Jorge Gabriel dos Santos
Guanabara

c< Sn/4a

»

Indústria Brasileir,"
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em gerai: Almíscar água
de beleza. água fadai, água de iavauda
água de colónia, arminhos, água de
quina, águas de rosas, água de alfazemas, ansOnia perfumada, liquida. em põ.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo. pestanas cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. eaa tabletes, em
lentilhas, em trociscos e cru pilulas,
cremes para barbear, cremes dental.
dtpaatórzos, desodorantes diss. ,ventes
esÀncias, extratos estojos de perfumes,
asma para limpeza da peie. e para base
de pó de arroz, esmaltes paia unhas,
escóvas para dentes. cabeio, roupas
cílios e unhas, fixadores para o cabeio.
pestana, cfilos é bigodes. fivelas para
e cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabeirs
cléia de petróleo perfumada. lápia
para maquilagem. lança perfumes, loções, líquidos dentifricios. em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó.
Liquido; para ondulação pesmanente.
lixas para unhas. lume, óleos para o
cabelo pasta e pós para dentes. perfumes, petróleo ara uso de toucador.
pastar e pó para as unhas, on-porra
para pó de arroz papéis perfumados
wailacios, e com pó de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o emhelenmento da cutis— non-paus.. pó, • de
• arroz
•

Classe 23
Tecidos para gráfica:.

Classes: 33 e.36
Titulo

Classe 42

Açougue,
Portuense Ltda.

Indústria Brasileira

Termo n.° 576.682, de 28,-1..63
Companhia Distribuidora de Alimen
"CodIsa"
Minas Gerais

Termo n.' 576.675. de 28-1,63
Janot Lelis 6 Cia. Ltda.
Minas Gerais

Termo n.° 576.666, de 28-1-63
Manoel Pereira do Crsuto
Rio de Janeiro

Termo n.• 576.681, de 28-1-63
8. A. Meias Lopes
São Paul.s

Café orada

• ,A#1,,èigr- ,-/-

Nome Comercial

Maio de 1963 '1571

Indústria Brasileira
Classe 41
rs.
Artigos da classe '.:* s

Classe 41
Aguardente, bagaceira, cerveja, gim,
Termo n.° 576.683, de 28-1-63
kirsch, kumel, rum, vinhos, vodca e
Urino n.° 576.676, de 28-1-63
Comnanhia Distribu;dora de 1AlIment •
whisky
Brascouro
Comércio de Couros do
'Cocilsa"
Brasil Ltda.
Vamo n.° 576.670, de 28-1-63
Guanabara
João Gonçalves de Lima e Paulo Hage
Uompannia Distribuido:
Minas Gerais

Brascouro

C1C

Indústria Brasileira'

Classe 4,8
Laquê

Classe 35
Artigos da classe

Termo n.° 576.671, de 28-1-63
Indústria Atmenticias Canos de Britto
Têrtnos ns. 576.677 e 576.678, de
S. A. (Fábricas Peixe)
28-1-63
Pernambuco
Com panhia Melhoramentos de Maricá
— Comar
Rio de Janeiro
PRORROGAÇÃO'

1
Classe 41
Marcelada, goiabada, doces em calda,
doces secos, doces de leite, geléias,
doces cristalizados. pecegadas e bananadas
Termo n.° 576.672, de 28,1-63
Confecções Greco Ltda.
Guanabara

GEC
Indústria Brasileira'

de Alimentos (c CODISA
Classes: 29, .33, 41, 42, ' 43. 44 e 1
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 576.684, de 28-1-63
Antonio Alfonso de Albuquerque
Ceará

Classe db
Artigos da classe •

Indústria Brasileira

Tèrrao ns 576.685, de 28,1-63
Fortunato Araujo
Minas Gerais

Classe4 9
Artigos esportivos em geral
Classe 16
Materiais de construção

lí São Bartolomeu!

Termo n.° 576.679, de 28-1..63
Companhia Melhoramentos de Maricá
Cornar
Rio de Janeiro

Classe 41
Artigos da classe

' Conipanhia MelhoramentW
, de Maricá-COMARr

Casse 36
Nome Comercial
Para distinguir: Aventais, blusas, bliaabes, boinas, botas, babadouros, casaTermo n.° 576.680, de 1.8-1-63
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
Indústria e Comércio
calçados, chapéus, cintas, combinações. Rosana S. A.
.
São Paulo
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças.'colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia.
quetas. luvas, ligas, lenços, leques,
ruantós meias, etaillots, mantas, mar..
driào, malhas, paletós, palas, penhoar,
Indústria Brasileira
peugas, puloveres, ponches, palatinas,
polainas, pilaanas. punhos. robe - de
Classe 46
chambre, sobretudos, suspensórios. souDetergentes em geral
tiens, tailleurs, toutas e vestidos

_.
osenb rd_

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 576.686, de 28-1-63
Produções Cinematográficas Herbert
Richers S. A.
Rio de Janeiro

Classe 32
Cima película cinematográfica
Termo tss 576.688, de 29-1-1963
Rodlfo Korall
Classe 44
São Paulo
OTONIFS

Ind. Brasileira
Isqueiros .

„.1,572. Quinta-feiça 9 .
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DEDD

Termo n. 9 576.689, de 29-1-1963
Rodolfo Korall
• São Paulo

Termo n, 576.695. de 29-1-1963

Fundições Gerais "Paseo' Ltda.
São Paulo

JPASGO
Industria Brasileiraj

JPINotrIm1
\lindo Brasileira'

Cias:se 5
Ao em bruto e parcialmente preparado,
bronze, bronze em bruto ou parcialTérmo n.° 576.690, de 29-1-1963
mente trabalhado, bronze de mangaFábrica de Aguardente Itapeva Ltda. nez, bronze em pó, bronze em barra,
São Paulo
bronze em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cobalto bruto
ou parcialmente trabalhado, cobre bruto
ou parcialmente trabalhado, estanho
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
bruto ou parcialmente trabalhado, 2rro
em barra, ¡error em chapa, ferro fundido, ferro malcavel, ferro manganez,
ferro velho. gusa elo bruto ou parcialmente trabalhado, guza temperado goza
maleável. lâminas de metal, latão em
PD
tólhas, latão em hálhas, latão em chapas, latão em verga/haes. ligas metáiÁsR230
40:AVJAR"'
IlENTE
"':"-r;rPE"A o'.
licas, limalhos, magnésio, manganez, metais não trabalhador ou parcialmente
trabalhados, metais em massa. poeira de
Casse 42
zinco, prata, soldas, tungsténio, zinco
Aguardente
tc)
'

Classe 44
Isqueiros

ODItt0 DO

Termo a.° 576.691, de 29-1-1963
0a. Centenário de Materiais Básicos
•
5ão Paulo

p

..)

JENTBNIRIO
Ind. Brasileira

Classe 16
Addrhos para tetos, agulhas de cimento. ''amianto mara telhados, alcatrão
para'. revestimentos, amianto (cimento,
artiào de arame) obras de para construções; artigos de pedra artificial para
construção, asfalto Para revestimento,
asfaltos, ladrilhos d eassoalhos de fantasia, assoalhos marchetados, azulejos.
balaustres para jardim, banquetas para
Janelas, brras de meti acarraladas para
construções, barrotes de aço para cons.
truçç;es, base de metal para construções, base de metal para construções,
-bettime para revestimentos, bigueiras
de telhados, blocos de meatl

Termo n.g 576.692, de 29-1-1963
Da Mata Representações Ltda.
São Paulo

Classe 8
Aparélhos elétricos a serem usados na
cinematografia e fotografia, especialmente óculos e lentes graduadas em
geral

DA MATA

-

r3 (Ind. Brasileira

,It
••ãr

Classe 50
Impressos em geral •

Térmo n. 9 576.693, de 29-1-1963
i"Electra” Eletrônica Indústria •
it
Comércio Ltda.
São Paulo

L
, 1 EEC

TRA .

Termo n. 9 576.699, de 29-1-1963
Essecar Indiistria e Comércio Ltda.
São Paulo

E SSECAR

Ind. Brasileira
Classe 8
Artigos da classe

NO. BRASILEIRA

•

Têm:10 a.° 576.702, de 29-1-1963
Aurélio Bressn
São Paulo
•

jconoRcio,

• COSMOPOLITA'
• ind.
,

Class 21
Aeronaves, aeroplanos. aerostatos,
vancas de freio de veículos almofadas,
alpendres de ferro para carros. amortecedores, "lentos de veiculo. balaustres,
barras de eixo. d freio, braçadeiras de
caixas de veicules. bicicletas, caixas de
• 1 graxa para eixos, ca/oche, carros para
carga. carroça,, coches, tubos de Oei.:
cuias, 'ehros' ! de hélices, eles para cos
necções de a carros, engates d lairracha
para)carro, atribos de carrilaç¡ens, freia.
automáticos, galeras, - guarda costas,
hastes de veiculo', hélices, Matei, in}igi

HANDLERITE
Ind. Brasileira'
• Classe 28 t •
Artefatos e produtos •acabados de lli•
gem animal, vegetal ou mineral, neo
incluídos em outras classes, artefato@
de substâncias qulmicas não incluldai
em outras classes eartefatos ou subir
Macias em bruto ou parcialmente MO
baladas de material plástico não
incluldos cai outras classes
Termo n.° 576.708, de 29-1-1961
Irmiro •S.A. Administração e
Participações
• São Paulo

r IRMIRO S/A.
ADMINISTRACIO
E PARTICIPAÇOES
Nome Comerciai
Termo a.° 576.109, de 29-1-196i
Casa Modelo Limitada
San taCatarina

•
MODELO
Ind. Brasileira

PARIEACIA BRESSAN
Classe 36
" Calçados

Azarae-Eet 4, d.e
Sao Paulo

"irmo n.9 576.703, de 29-1-1963
C/ov'is Colombo
São Paulo
.71RIUCIA

COLOMBO

Áraraq uara-Estde Sao Paulo
Classe 48
Título.

Termo n. 9 576.704, de 29-1-1963
Pioravante Sarti
São Paulo

PARMACIA ABRITA
Araraquara-E st. I
de Sao Paulo. •

IND. BRASILEIRA

Termo n. 9 576.694, de 29-1-,963
Distribuidora Comercial de Resinas
• Sintéticas "Consórcio. Cossnopor
Limitada
•
. c a.* Paulo

t
• irPlag"
illeiinne sintética.

passe 50 •
O tfaibr ode todos os impressos conierciais da firma, tais como: papeis de
carta, memorando, envelope, 'etiquetas.
cartões de visitas e comerciais, faturas,
avt.504, recibos. títulos, cheques, letras
d ecarobio, duplicatas, promissórias,
ações, bilhetes e passagens

-

'ACHEM IRA

Mb-mo na 576.698, de 29-1-1963
"Ecil" Expansão- Comercial e Industrial
Classe 48
Limitada
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, saSão Paulo
bonetes e preparados para o cabelo.
Artigos de toucador e escovas para os
ECIL
dentes, unhas, cabelo e roupa

Ind.- Brasileira

I 1

Maio -Je- 19021-'

tores. /anchas, /impa alas. &eiras, molas, f Termo n..9 576.706, de 29-1-196/
monociclos, motociclos, pás para pro..1
Ladro S.A. Administração e 4
pulsores, painéis de carro, para-choqa,
i1 de veículos, para-Jamas de veiculeis,
IREI
j propulsores, reboquei; para transportes
Bra.silej
de terras ,rebocadores, remos, rodas, se..
Participações
lins para velocipedes, tambores, tendera,
São Paulo
tilbures tratores, trenós, tickloit troles,
Classe 50
varaes de carros, varetas de veiculoa, Artigos não incluídos em outrae de*
velocípedes, volutas e zingas
ses, a saber: — agendas, etiquetai,
prospectos comerciais, reaulos e impus*
Termos ris, 576.700 e 576.701, de
soe comerciais em geral, usados aalt
29-1-1963
atividades da requerente
Tinturaria e Tecidos Cachemira Ltda..
São Paulo
Termo n. 9 576.707, de 29-1-1963
Bandlerite S.A. Indústria e Coodmilla
de Plásticos
•
São Paulo

Classe 34
Gapachos, cobertas para dagraus de
escada, forros para tapetes ek escadas,
linóleos para 'escadas, oleados -para
assoalhos e paredes, peles para
assoalhos e tapeçaria
•Crase 24 Para distinguai Artefatos de algodão,
nylon, plásticos, cânhamo, caroá„ juta,
lã, linho, paco-paco, rama, rayon, seda
Termo re° 576.696, de 29-1-1961
natural e outras fibras, alamares, ataPer Alce Westerberg
cadores, bicos, bolsas de tecidos para
São Paulo
senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
LEXFARMÉ
cordões, cadarços coadores de ca ce, cobertas para raquetes, coberturas para
Ind. Brasileira,
cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, enClasse 3
Substâncias quimicas, produtos e pre- tremeio, entretelas, Matulas, fitas, franjas, filtros de café, galões, laços de citaparados para serem usados na
paus. mochilas, montas. raesgas, ommedicina ou naç. armácia
--s breiras, passamanaries, palmilhas, paTermo n.° 576.697v de 29-1-1963
vios, passamanes, pon-pons, pingentes,
Eletrônica Elio Ltda.
rendas, rédeas, rédea, sacos, sacolas, tiSão Paule
ras, telas para bordar, xergas

ELFO
Ind. Brasileira

'

Classe 48
Titulo

Termo n' 576.705, de- 29;14,963
Aãio Antonio jongo
•
• São ,Paulo
!

ltaptia—

ao.sossi

Est. de
Sao Paulo----

• Clasie 48 a Tioalo

Termo n.° 576.710, de 29-1-19a
Frigorifico Nelson Ltda.
São Paulo

• XELSON
Ind.. Brast3seira
Classe 41
Banha, carne de boi, carne de cabritib
carne de carneiro, carne seca, carne
porco, charque, carnes em conserva, go,
latina, galinhas mortas, Unguaa, linguk
os; miudos de animais, presuntos,
salsichas, tripas e foucinho
Tareio n. • 576.711, de 29-1-1963
indústria e Comércio de . Mialboa
Fila:TM Ltda.
São Paulo
,

Ind. Brasile/ta ,
Classe 36
Agasalhos, blusas, calças, cainhai,
lingerle, meias e sais
Termo no 576.712, de 29-1-1963
• ladruitria e Comércio de Malhe.;
Filanal Ltda.
São Paulo

•

IMXTSTRIA. E

•..compacio DE

rifiLLUS FILARTI,
11,1,
"•

Classe 36
, Titulo de Estabelecimento
.

Quinta-feira 9
• Termo n.° 576.713, • de 29-1-1963
Granja Ouchi Ltda.
São Paulo

DIÁRIO

Termo n.* 576.717, de 29-1-1963
"Vibratur" — Indústria e Comércio de
Peçms e Acessórios Limitada
S3o Paulo

•OUCHI
BRASILEIRk
Classe 19
Animais vivos, aves, ovos em geral.
ovos de bicho da seda
Termo n.° 576.714, de 29-1-1963
Magnética Paulista'. Indústria
Comércio Ltda.
São Paulo
.s

MAGNeTICA PAULISTP
IND.

OFICIAL (Seção III)

BRASILEIRA
lasse b.

Para distinguir: Artigos e aparelhos eletrlcos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
higeração, aspiradores de no. autiecedores, aparelhos "de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigorificos, patançar
batedeiras, condensadores comutadores
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras. discos gravados, estufas, enceradeiras, expremedmes elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, tios, fonosira'0 3 fogareiros elétricos. fervedor" formas
elétricas,- máquinas fotograficas geladeiras, garrafas térmicas. liquiditicadores
elétricos, microfones, refletores relógios.
regadores automáticos, resisténalas elétricas, radio conjugado ou não com toingratos, panelas elétricas Joguetes
sorveteiras, seretab de alarme transfer.
madores, telefones, terrnsunamos, televisores,, válvulas, ventiladores
perfilados e eletrodos
Termo n.° 576.715, de 29-1-1963
C,ómérci ode Utilidades •
Sanfer
Domésticas Ltda.
São Paulo

SANFER
IND. BRASILE1Ftfr
Classe b
Para diatinguirr Aspiradores de pó. aparelhosrelhos de gravação, aparelhos de
ar retrigerado, aquecedores, abat-jours,
alto-falantes. anten'as, balanças batedeiras, bobinas, binóculos, bules eletrt.
em chuveiros. coqueteleiras., aparelhos
de comunicação interna campainhas elétricas, condensadores. chaves elétricas.
comutadores, aparelhos cinematográticoa. chassis, aparelhos de contrôle de
som, chaves de tomada. discos. diais.
enceradeiras expremedores elétricos. estufas, esterilizadores, fogões, tornos e
fogareiros elétricos, aparelhos totográ&os, ferros elétricos, fervedores, fornos elétricos, fusiveis. filmes revelados
aparelhos de freqüência, modulada. tonógratos, geladeiras garratas térmicas
interruptores, isoladores aparelhos de
intercernunicaçao, liquiditicadores. tampadas, aparelhos de luz fluorescentes.
lustres lemes. máquinas de cortar e
moer carne e legumes, máquinas lotográficas e cinematográfiaas, mostrado.
res, ,microtones, óculos pick-upr- panelas elétricas, pilhas, plugs, resistem
cias. aparelhos de refrigeração rádios
refletores, aparelhos receptores de som.
sorvetei-as. Rareais de alarme tomadas
dtc corrente. aparelhos de televisão
apare lhos para telégra fos sem tio
aparelhos transmissores de som. Moca
discos. ventiladores e válvulas

Tênno

11.* 576722, de 29-1-1963
Confecções Sutil Lidas:
São Paulo..

sun oily

it lila.

rVIBRATUR
Classe 50
Impressos em geral
Term on.° 576.718, de 29-1-1963
Plásticos Veika Ltda.
SM Paulo

VETZ1
Ind. Brasileira .

Brasileira.

'

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas blusas,

botas. botinas, blusões. boinas, banadoures, bonés, capacetes, cartolas. cara.
ramas, casacão coletes, capas, chalee
cachecols. calcados, chapeus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. camas
de senhoras e de crianças. cambes, calças. camisas. camisolas. camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros; saias,
casacos. chinelos. dominos. echaimaa;
fartaslas, fardas para militarese colemais. traidas, galochas, gravatas, gorros, logos de angarie, lagunas: lequesuvas. ligas, lenços. mantos, meias.
maiôs. mantas. mandriá mamarias: paletós, palas, penhoar, pulover. pelariam
peugas,- pouches, polainas. pilarnas: punhos. perneiras, qusmonos. regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saidas de banho. sandálias,
sweaters. shorts. sungas. stolas. soutiens, slacks, taier, toucas. turbantes;
ternos. unitonrnes e vestidos

Classe 28
Argolai, açucareiros, - bandejas, bacias
rabos para ferramentas e . utensílios, caixas para acondicionamento de alimentos,
chapas, cera para remendões, cesta para
-pão
de matéria plástica, colas para enc'adernador, copos de matéria plástica,
coadores, caixas de material plástico
para baterias, cestinhas, cruzetas; descansos para pratos; estojos, enfeites de
material plástico para automóveis, escoadores •de pratos, estojos para óculos;
facas, filtros de esponja, fita isolante,
filmes virgens, formas para doces, fuTermo n.° 576.723, de 29-1-1963
nis, garfos, goma de almácega, goma
Lanches Leiras Lida,
para chapeleiros, miarnições de celu_.
São Paulo
tolde para arreios, guarnições de inaterial plástico para automóveis: jarros;
LEIRAS
matnegueiras; palitos de pena, películas
Ind..
Brasileira
,( virgem) de celuloide, penachos pra
•
Classe
4'1
arreios, porta-palitos de. material gás.
tico, prendedores de roupas, puxadores Lanches d emortadela, presunto, guiepara móveis, pires, pratos, pás, pula jo, salsicha, salame, pernil e café em
•
liquido
seiras para relógios; rebites, resinas, resinas de- asbestos, de pinho, recipientes,
Termo n.° 576.724, de 29-1-1963
rodinhas, rolos de imprensa (massa
Elias Cattan
para fabricá-los), saleiros, solas d
São Paulo
corda e cortiça, suportes, suportes para
venezianas, tipos para impressão gráf.
CATANTEX
rica de matéria plástica, tijelas, tubos,
Ind. Brasileira
vasos, vasilhames. xicafas
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blus
Termos na. 576.719, 576.721 e
sões. boinas, botas, babadouros, casa576.726, d e29-1-1963
cos, coletes, capas, abales, cachecols,
Imbrastaco Indüstria Brasileira de
calçados, chapéus, cintas, combinações,
Tacos Ltda.
corpinhos, calças. calções, camisas, caSão Paulo
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas. cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros. casacão, dominós, ectiarpes,
IN3BASTACO
fraldas, galochas, gravatas, gorros, JaInd.. Brasileira
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantos, meias, tnaillots, mantas, mandrião, malhas, paletós, palas, penhoar,
Classe 4
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Madeira em bruto
polainas, pijamas, punhos. robe de
Classe 16
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
Tacos de madeira
L tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 26
•
Anéis, barris, cabos para ferramentas,
Termo n.9 576.725. de 29-1-1963
cestos para pães, caixas, caixões, caiBar e Armazém Ceará Ltda.
xotes, cavaletes, cruzetas, espremedeiSão Paulo
ras, estojos, esteirinhas, engradados,
CEARA
guarnições de madeiras, pratos. Pinos,
Ind. Brasileira.
pipas, tampas, táboas de passar
roupas e tornéis
Classe ' 5"
Impressos
Tann on.° 576.720, de 29-1-1963
Indústria de Máquinas "Vanderlei"
Têtuno n.° 576.727, de 29-1-1963
Limitada
•
Restaurante Pinheiros — Piscina Ltda.
São Paulo
São Riamo

VANDERL1
IND. StIASII:EIRSI
Classe 6

Artigos da adiei

• PINHEIROS
E PISCINA
Ind. Brasileira
Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maioneses rizotos, lasanhas
macarronadas, feijoada, arroz de bra
ga, arroz, 5eij3o, ravioli, gnocchi, bife
a cavalo, bife a milaneza, a portuasiesa
.
• churrascos

Maio de 1963 1573
Termo n.° 576.728, de 29-1-9
Ksunagae
Katiki Lana:.
•
Sio Paulo
MO SIO PAULO '

1

Classe 50
Titulo

Termo n.° 576.729, de 29-1-63
Artefatos de Couro "Palrear Ltda.
• São Paulo

IIELREX
Ind. Brasileira

ctinr

Classe 35
Couros e peles preparadas ou nãb, camurças, cromos, vaquetas, peliças e
artefatos dos mesmos: Ahnofadás de
couros. arreios, bolsas, carteiras, caixa,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro
para automóveis, guarnições para porta-blocos. malas, maletas, porta-notas.
porta-chaves, porta-niqueis, pastas, rédeas...selins, sacos para viagem, sacolas,
saltos, solas e solados, tirantes para
arreios e valises
Termo n.° 576.730, de 29-1-63
Confecções Lucimar Ltda.São Paulo

LIICIlUdi
Ind. Brasileira
Classe 36
•
Para distinguir; Aventais, blusas,, blusões. boinas, botas, babadouros, casacos, coletas, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, cas
misetas, camisolas, cuelas, ceroulai, cala
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, la•
quetas. luas, ligas. lenços. 1.ques,
mantos, meias, cnaillots, mantas, man..
driào, malhas, paletós, , patas, penhoar,
peugas. • puloveres, ponches, palatinas.
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios,' sous
siem tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 576.731, de 29-1-63
"Watepa"
Terraplenagam e Pavimentação Ltda.
São Paulo

• WATEPA
Ind. Brasileira
•
Classe 16
Para distinguir: Materiais ara construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes balaustres, Hocoa de cimento, blocos para pavimentação calhas, cimento, cal, are, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas d agua,
caixas de descarga para lixos, aditama
ções premoldadas, estuque, emulsat, de
base asfaltico, estacas, esquadrias, forros, frisos gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lamelas, de metal, ladrilhos, lambris, luva/
de junção, lages, lageotas, material isotantas contra frio e calor, manilhas, massas pára revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base astaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasa
sas d caimento e cal, Ws:maca, pedregulho, produtos betuminosos, imermeabilizantess liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentas de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidoa
para uso nas construções, parquetes.
portas. porteias. pisos, 'soletras para por) •

,s

I is
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Termo a,* 576.738, de 29.14\3
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacereais, cominho, creme de leite, cremes
tubos de ventilação, tanques da ci- Indúrn.ria e amércio de loba* 131ava namt, aticios, croaaras. compotas, can..
Ltda.
gicu, coalhadas, castanha, cebola condi..•
mento, vigas, vigamentos, vitais
a entos para alinanaus. calorantes,
BUS&
Termo n.°' 576.732, de 29-1-63
chouriços, dendê: doces, toa.es de fruLnd. Brat:aleira
Avelino Augusto de Oliveira
tas, espinafre, essências alimentares, em..
São Paulo
Classe 13
padas, ervilhas, enxovas, extrato de taAnéis, abotoaduras. alfinetes de grava- mate, farinhas alimenticias favas, fétas, lrincoa, broche, braceletes, colares, culas, flocos, farelo, fermentos, feijão.,
LLOOd E
fios de ouro e fios de prata. asada- figos, frios, frutas secas, naturais e criaCORRENTEZA
lhas e pulseiras
talizadasa glicose, goma de mascar, gor'Ind. Brasileira
duras, granulas, grão de bico, gelatina,
Termo a.° 576.739, de 29-1-63
goiabada, geléias, berva doce, herva
Distribuidora amercial de Plásticos mate, hortaliças, lagostas, iinguas, leite,
Classe 32
Marinela Ltda,
Programas radiofônicos, programas de
condensado, leite em pó, legumes em
São Paulo
televisão e revistas
conserva, lentilhas, linguiça 'louro; massas alimentícias, mariscos, manteiga.
MARINELA
Termo n.° 576.733, de 29-1-63
margarina, marmelada, macarrão, masZnd.
Brasileira
(
Escritório de Construções G. N. M.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas• Ltda.
Classe 28
sas para mingaus, molhos, moluscos,
São Paula
Para distinguir: artefatos de mataria inostrda, mortadela; nós amaçaria, noplásticos e de nylon: Recipientes tabri zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
Mato
cados de material plástico, revestimen- pães, paios, pralinés. pimenta, pós para
Ind.
Brasileira
d,
tos confeccionados de substanciai aia- pudinm, pickles, peixes, presuntos, pa- Casse 16
mais e vegetais: Argolas, açucareiros, tês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
Para distinguir materiais para constru- armações para óculos, bules, bandejas, queijos, rações balanceadas para anições e decorações: Argila, areia, ba- bases para telefones, baldes, bacias, bol- mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
tentes, balaustres calhas, :mento, cal, sas, caixas, carteiras, chapas, cabos sanduiches, salsichas, saknes sopas encrê, chapas isolantes, caibras, caixilhos, para ferramentas e utensílios, cruzetas, latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha- caixas para acondicionamento de ali- frutasatorradas, tapioca, tâmaras, talhapas paa coberturas, edificaabea premol- mentos, caixas de material plástico para rim, tremoços, tortas, tortas para alidadas, estuque, estacas, esquadrias, for- baterias, coadores, copos, canecas, co- mento de animais e aves, varre/as, touca
ros; gesso,, frisos, grades, janelas, lame- lheres, conchas, cestas para pão, cesticinho; vinagre
las de metal ladrilhos. lam pas, /uvas de nhas, capas pára álbuns . e para livros,
junção, laje, lajeotas, madeiras para cálices, cestos, castiçais para velas, caiTérmo n.n 576.743, de 29.143
construções, material contra frio e calor. xas para guarda de objetos, cartuchos,
Lanches Sporting Leda
mosàicos, produtos de base asfáltico, coadores para chá, descanso para praSão Paulo
produtos para tornar impermeabilizantes tos. copos e copinhos de plásticos para
SPORTING
as argamassas de cimento e cal hidráu- sorvetes, caixinhas de plásticos para
, Ind. Brasileira
lica, pedregulho, placas para pavimen- sorvetes. colherinhas, pasinhas, gafinbos
tação, peças ornamentais de cimento ou de plásticos para sorvete, torminhas de
Classe 41
gesso para tetos e paredes, parqueies. plásticos para sorvetes, discos de' ose' Café liquido, croquetes, coalhada, smportas, portões, pisos, papel para forrar sa, estojos. estojos para 'óculos, embala- padas, leite; mortadela, pizzas, talantes,
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos gens de material plástico, embalagens
tortas
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven- de material plástico para sorvetes, es
Termo n.• 576.744, de 29-1-63
tilação,' vigamentos, veneziaans e
tojos para objetos, espumas de nylon
Panificadora Queridinha Ltda.
vitrós
esteiras, enfeites para automóveis, etSão Paulo
coadores de pratos, funis, formas para
Termo n.n 576.734, de 29-1-63
doces, fitas isolantes, filmes virgens,
QUERIDINHA n
Pilão Ltda.
1. Vieira
fios de celulose, fechos para bolsas.
e 411eira
Baranassi
São Paulo
facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras
JOVI
Pães, biscoitos, bolachas. oacifeitos e
Ind. Brasileira
Tétano n.° 576.740, de 29-1-63
cacau
Classe 36
Manoel Gaspar Novo
São Paulo
Termo it.n 576.745, de 29-1-63
Calçados para homens .senhoras e
Indústria de Calçados Vart Ltda.
crianças
PADARIA E
São Paulo
Têrmo
576.735, de 29-1-63
CONFEITARIA
Radiadores "Pinguim" Ltda.
JARDIM-,DA
São Paulo
Ind. Bras/101ra

cos,

casas, soleiras para portas, tijolos, tunas
de concreto, telhas, tacos, tubos de vem.
tilação, vigamentos, veneziaana e
vareis
Têrmo n.° 576.718, de 29-1-63
Clernar
Caixas/Para Rádio Lida.;
Sia Paulo
CLEYMAR ‘-'4N
Ind. Brasileira
C.lasse 26
Caixas de . madeira p, rd rádati.
Termo n.° 576.749, de 29-1-63
Corticeira Mercantil Ltda.
São Paulo

MERCANTII
Ind. Brasileira'
Classe 31
Rolhas e guarnições de cortiça
Termo n.• 576.750, de 29-1-63
Construtora e Imobiliária Infanta Ltda.
São Paulo

„?ELICIDADI

Ciasses: 41, 42, 43 e- 50
Titulo
Termo n.n 576.741, de 29-1-63
, Bar e Café Silva Teles Ltda.
São Paulo
, SILVA TELES

Ind. Brasileira

Classe 36
Calçados para homens, senhoras
crianças

CONSTRUTORA E -xIMOBILIÁRIA INFANTS
•

¡ ur.A.

Nome Comeraial
Tês= n.9 576.751. de 29.1-63
Construtora e Imobiliária Infanta Lias.
São Paulo

Classe 16
Para distinguir materiais para comeria,
ções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, ral,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, claa.
pas paa coberturas, edifieações premo].
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos,, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lakotas, madeiras pus
construções, material contra frio e calorg
mosaicos, proautos de base asfáltico,
produtos para tornar impetaneabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráta.
lica, pedregulho, placas para pavimeaa
tação, peças ornamentais de cimento o*
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forret
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tu:xit de vem!
/ilação, vigamentos, venezianas
Tem» a.* 576.752, de 29-1-6i—
"'"
Viação Tupi:lamba'
SãO Paulo

Teimo n.n 576.746, de 29-1-63

Congonhas Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

CONGONI:n

Classe 41
ando Braniloira
Café liquido. croquetes. coalhada, ma.
padas, leite, mortadela, pizzas, salames,
Classe 21
Classe 16
tortas
Sinal de Propaganda
Para distinguir materiais para tomara
ções e decorações: Argila, areia, baTermo a. n 576.736, de 29-1..63
Termo n.• 576.742, de 29-1-63
tentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
Retlficadora ' Brasmotor "Ltda.
Comercio e Indústria "Sã/seira" Ltda. cré, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
São Paulo
São Paulo
colunas, caibres, caixilhos, colunas, abat BRASMOTOR
• SALSEIRO
pas paa coberturas. edificações prema.
Ind. Braelleird.
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forXnd• Brasileira,
ros. gemo, frisos, grades, janelas, lameClasse 41
at‘ Alcachofras, aletria, abo, atpargos, las de metal ladrilhai, lambeu, luvas de
Classe 50
jundio, laje, lajeotas, madeiras para
Impressos
açucar, alimentos para animais, amido, oanstruções,
^
material contra
• calce,
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta, inotaloos, produtos de basefrio
Termo n.° 576.737, de 29.1-63
asfáltico,
arroz,
atum,
ávetst,
avelãs,
azeite,
azeiAuto Mecanica "Arpava" Ltda.
para tornar intpermeabilizantes
lonas: banha, bacalhau, batatas, balas, produtos
argamassas de cimento e co! hidráts.
ARPEVE
bisam' bombons, bolschas, humilhai as
pedregulho, placas para ;savanasisd. Brasil/eira
café eus pó em ergo, atessrlio, ande laca,
tagão. papo oraarsedalt de cimento ou
eis
pio
ft
as
06.
esc=
tareis,
da,
Clame 50'
'"
•
pondo, Parqueies;
easalatina,deseetiligt estikta ogne, gemo peru teIme
linPreatioa`
iptent, pipsi . pass Suam

B

afie PaUle-Carital,
Transportes em gural
"Irmo n.• 576.755-, de 29-1.,611
Viação Tupinanba 1 ida
São Paulo

!vigio TGPINAK51 MIA./
Nome Comercial
a•Térzao n.° 576.755, de 29-1-q
"Sopetra- Sociedade de Peças Piene
Tratores Ltda.
São Paulo

SOPETRA
Ind. Brasileira
Classe 21
Poria (parte integrante do cleane),
mecanismo para ,acoplzment,i .1c ydeMe ferroviários, °reli): s
r,arads

Quinta-feira

9

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

para aparelhagem de tração, amorteceTermo n.á 576.7152, de 29-1-63
dores de choques, paracroques, carro, Importadora fi Exportadora Ir& Ltda,
São Paulo
ónibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas.. alavancas de câmbio, alavancas de netos, breques, bar/ 1.1101 C
ras de freio, braçadeiras de mola, bu(Ind.
chas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos, carroceClasse 41
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
Artigos da classe
engates para veiculos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, moTermo a.° 576.763, de 39-1-63
las, motociclos, mancais de veículos Cardoso, Seara, Damacc no Cs Cia. Ltda.
pedais, paralamas, porta laterais, pi.
Sio Paulo
nhões, porta-rddas, parabrisas, para.
choques, pistões, rodas, reboques, tamIgn2"5¡?WrIl
bores de freios, varetas de veiculos,
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, traços para veicu.os,
Classe 41
crapas circulares rara veículos, cubos
Café em grão, torrado e moído
de veículos, desl:aadeiras, frontairas
para veículos, motociclo, manivelas
Temo n.° 576.764, de 294-63
para-lamas, varetas de controle do
Ornanização Carsielli
Cardai
afogador e acelerador.
São Paulo

—1
SOCIED/DE CIVIL.

r oi/CO50MOS

Termo n.° 576.756, de 29-1-63
Fmanácia Droga-Um Ltda,
São Paulo

DROGÈr— UM
Ind. °aleira
Classe 3
Substâncias, produtos e preparações
químicas para serem usadas na medichia ou na farmácia
Violo n.° 576.757. de 29-1-6'
Farmácia Drogadema Ltda.
São Paula

tROCADEIL
'Ind. Brasileira

-

Classes: 33 e 50
Título

•ffimeedi

Têrmo n.9 576.765. de 29-1-63
Barros Gomes Ltda.
São Paulo
•

BOI NOVA
tina. Brasileira
Classe 42.
Vinhos de uva e rjarop:ga
Termo n.° 576.766, de 29_1-61
Per Alce Weaterberg
São Paulo

INER

TECAINA 4
Classe 3
rasi eira
Substâncias, produtos e preparações
químicas para serem usadas na mediClasse 3
cina ou na farmáda
Substancias químicas, produtos e praparados para serem usados na mediTermo r/.0 576.758. de 29-1-63
tina ou na farmácia
Eron Indústria e Comércio de Tecidos
5. A,

São Paulo

Tenno n.° 576.767. de 29..1-63
Representações e Comércio Emto Ltda,
Sã.o. Paulo

Ezto
Inda

CILKIR
Ind. Brasileira,
Classe 36
Calçado*, sandálias e chinelos

Classe II
Ferragens e ferramentas de tOda
pécie, metais trabalhados para uso
doméstico

São Paula

•

LIDE

Ind. Bra 811 eir a
•

Classe 36
Calçados, sandálias e chinelos
Termo ias 57&.760 de 29-f-63
Antonio Gontardi :nata

Pastifido Nevada Ltda.
São Paulo
Clatse 41
,Massas alimentícias em gerai, notada.
mentamacarrão
Termo n. 576.771, de 79-1-63 —
Flamingo -- Indústria e Comércio de
Materiais de Construção Ltda..
São Paulo

./CM)er
-113SCLbTaSi1la5ra
Classe 16
Para distinguir materiais para construções e decorações: Argila, areia, batentes. balaustres, calhas, ciinento. cal,
cré, chapas isolantes, ca:bro.i, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, eólunas, chapas paa coberturaP., edificã;ões premo'.
dadas, estuque, ekacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções materia-S, contra fric e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impenneablzantes
as argamassas 'de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos, papel para forrar
cisas, soleiras para portaa, tiiolos. tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven..
tilação, vigunentos, venezianos e
vitrós
Termo a. 576.772, de 29-1-63
Comércio de Batatas São judas Tadeu
Ltda.
5/10 Paulo

mesa algodão, cânhamo. cetim, caro
casemiras, tazendas, e tecidos de lã eni
peças. luta, lersey, Linho, nylon, peco.
poro, percalina. canil, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impe&
meáveis e tecidos de pano couro, veludos
Classe 36
blusaa, bina
Para distinguir.
sões, boinas, botas. babadouros,. casacos, coletes, capas, chatas. cachecol;
calçados, chapéus, datas, combinaçõeta
corpinhos. caiças, calções, camisas, ca.
misetas,. camisolas,, cuelas, ceroulas. cala
ças de senhoras e de crianças, colarinho
cueiros, casacão,, dorainias, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, la.
quetas, luvas, agaa., lenços, leque;
inanbaa, meias, cdal
-Aots, mantas, mane
drião, malhas. paletós. Palas, penhoar,
peugas, puloveres. ponches, pe1er1nas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, Ema
Cens, tailleurs, toucas e vestido/
Termo ri.° 576.777, d e29-1-1963
Fabal
Fábrica de Artefatos de
Bamba Ltda.
Sso

FABAL,FÁBRICA EB‘
ARTEFATOS DE

Beg)

Nome Comercial
Termo n. 9 576.778, de 29-1-1963
"Caxias" Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

s

~cio taraatruçAsiste

SÃO JUDAS TADEU

1(../asse 21
Freio (parte integrante do velculo)
mecanismo para acoplamento de . vela
colos ferroviarios, orelhas de parada
para aparelhagens de tração, amortece.,
dores de choques, paracroques, carreai
Ônibus, automóvel, anteparos, auto-ca.
minhões, alavancas, alavancas de casa.
bio, alavancas de freios, breques, baffia
ras de freio, braçadeiras de mola, UI"
chas, barcos, barras de tração, barrai
Classe 11
de direção, cabos de veículos, carrocea
Tambores de folha ta /lanches e outros rias, chassis, carcassas, coroas, capar."
metais
enates para veículos, engrenagens, eulig
breagem, feixes de solas.. hélices, mo,
Termo n. 576.774, de 29-1:63
las, motociclos, mancai& de veículo(
Union Carlaide Corporation
pedais, paralamas„1 poeta laterais., plm
Estados Unidos da America
nMes, porta-rodas, perabrisas, para.
choques, pistões. rodas. reboques. Uns.
bares de freios. valetas de velculcia,
bicicletas. motocica-taa., retentores. aras
para bicicletas, onças para veiculou,
etapas circulares para vetados, cultua
de %maculas, dealittadeira• frontal:se
para veiculos,„ motociclo. maniarekta
para-lamas, vacilas de controle de.
Classe 4'
Batatzn,
Tèrmo n. 576.773, de 29-1-63
Diwal Comércio de Tambores Ltda.
São Paulo

Classe 1
Anilinas, água-ráz, absorveates, benzina, cola sintética. esmaltes, emolientes,
impermeabilizantes, tintas empermeabi,
lIzantes, removedores, solventes, secantes. tintas para calçados, thier. veraiaes
e zarcão

afogador • acelerador

Termo n..9 576.779. de 29-1-1963
Casse 8
Tendresse Modas Ltda.
Têrmo n. 576.769, de 29.1-63
Pilhas sacas elétricas e baterias elétricas
Classe 48
São Paulo
Invicta — Indústria de Caotaa DecoTermo,
as.
576.775
e
576.776,
dê
rativas Ltda.
Liquido para proteção da peia na praia
29-1-1963
São Paulo
TENDRESSE
Tõrmo n' 576.761, de 29..1-63
Umbra Testi/ Ltda.
Comercial Paulista Importadora, e
'ao Paulo
INTICTi
•
Classe 36
Exportadora Ltda.
Ind. Draai/eira
Pata distinguia: Aztigoi de vestuários
rti
São Paulo
B E
.
e ~paz, feitas em gerah Agasalhai1

ineakrffitira

•

, Termo n. 576.770, de 29-.11-64

D IWAL

3.•

Termo e.° 576.759, de 29-1-63
Termo n.9 576.768, de 29-1-63
Ema Indústria c- Comércio de Tecidos Distribuidora de Tintas Wel Ltda.
S. A.
São Paulo
.

ER•ONICAL
Inà. Brasileira

Maio da 1963 1575

PAULISTA
Ind. BrasileiTAN
r

Classe 29
Eacõvas coram

Iudklatrla Brestletn,

liVe~ alpercatas, anáguas, blusas,
bota& Imanam. blusões. botem. babe.

Classe 23
Classe 40
&asem Ikenéln atearem carto/ar taert.
Móveis em geral de metal. aeo, vidro Pára dtotinguirr Tecidos, em geral, te, poças, casacão coletes • capas, chalre,
ao madeira, especialmente caixas doi eidos para confecções eat geral, para eschecols, calcado*. , chapins.
tapeçaria; e pare artigo: de ' rama - e 'datas. rocahlaiações, osepértboa,
Illoadir a guarda de dinbairo

•

'

senhas e de crianças. calces, cai
ças, .Catri'sai. 'camisolas. camisetas, cua•
cias, ceroulas. colannhos, cueiros; sasea
casacos, chinelos dominós ectiaroesfantasias, fardas para milirarese coe
ciais. traldas galocha. gravatas, gor
nas, jogos de angarie, ia sa tas -leques
luvas ligas, lenços. manN5s, nulas.
maiôs mantas. mandriai). mantinas: pra
ietós palas, penhoar pulover, peierinas
peugas, pouches eolainas, pijamas: punhos. perneiras qu modos,. regalos,
robe de chambre roupão. sobretudos
tuspensórios, saidas de banho, sandálias.
sweaters, shorts sungas. stolas. soutiens, slacks, talar, toucas, turbantes,
ternos, .unitonties e vestidos
Termos ns. 576.780 e 576.781, de
•• 29-1-1963
"Meicar" Metalurgia, • Estamparia, Indústria, Comércio, Auto-Peças e
Representações S.A.
.5a0 Paulo

Maio de 1963
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(vices, furadores, _fechaduras, ferrolhos,
avelas; fôrmas para bolos e para calados, 'funis, ganchos, granunhos, abri. dores de latas jarras, jogos de chaves
de parafusos, lâminas e tólhas de serra
I,mas, lampiões. latas para cumestiaeis
e para lixo, charneiras e . aobradiças
machadinhas, martelo, pequenas molas.
terragess para peças de mobiliária,
cinzéis, escarnadores, punhais. pás panelas, parafusos -pinos e contra pino&
Termo n.° 576.782, de 29-1-1963
Tecelagem Textilia S . A .
São Paulo

CREIDI

NEL,.

In dti etnia Brasileira

Terra on.° 576.73o, de 29-1-1963
Farmanossa Ltda,
São Paulo

trÁRMANO3.,lb

Termo n.9 576.795rde 29-1-1963
Cia. - Arp de Participações e
Administração
Guanabara'

•

Classe 3
.
Alcool para farmácia
Termo n.° 576.789, de 29-1-1963
4- Meicar" Metalurgia, Estamparia, • Indústria, Comércio, Auto-Peças e
Representações S.A.
São Paulo

911E1C AR" METAUJRCIA;\
ESTA' ARIA, IN reSTRIA,
COME.-.J10, AUTO _PEÇAS E
EP RES VITAC3ES S/A.

Classe 23
x ara distinguir: Tecidos em ljral a salber: Tecidos-de algodão, tecidos de li'rido cânhamo juta, tecidos de rani', tecidos plasticos, impermeáveis, tecidos de
Nome Comerciai
seda natural e raion, fazendas e tecidos
M E1 C A'a
de' lã o upelo em peças
Termo n.° 576.790, de 29-1-1963
,
. ,
Indústrias de
.Companhia Cestari
indústria Brasileix
9
Termo ' 11. 576.783, de 294-1963
_•_.
Óleos Vegetais
Tecelagem Teitilia S.A
Classe 5
•
S0 Paulo
São Paulo
Peço e carbono e a venadio, aço bessemer, aço bruto e corrugado, aço doce
em chapas e vergalhhes, aço elétrico.
u EL
aço de vergalhões, •oltavaaos aço extra
doce fundido. aço , larnmado, aço nigue1.
Indústria Brasileira
aço polido, aço em chapas e em %lhas,
Ligas de aço ligas de aluminio, amalClasse 23
gamas de metais, metal antitricção, zum
SI:nônio. metal 'brSit; bronze em ver. Para diatinguir: Tecidos em geral, teciferro chapas oe zinco.fa chapas esta• dos para confecções em geral, para .taaliadas, chapas pretas. metais para chu- peçaria e para artigos de cama e mesa:
maceiras. chumbos em bruto, em barra& algodão, alpaca, canhamo cetim, caroa.
em bastões e em lençol, .igas de chum- casirniras,,fazendas e tecidos de lã em
bo, cobre em barra, em chapas e em peças, lersey, linho, nylon, paco-paco,
*011..lek4 RRA.w.E111,4
Rolhas. ferro, espelho, ferro estanho. percalina, rami, rayon, seda natural, teem falha ou não estanho em fôlha em cidos plásticos: tecidos impermeáveis e
Class? 41
tecidos de pano couro, veludos
verguilhase em papel laminado, ligas
Óleos Comestivem
de estanho tarro a carbono, ferro em.
Termo n.° 576.784, de 29-1-1963
Tèrmo n.° 576.791, de 29-1-1963
barras, chapas em Vergalhões e em fatimbra Tex til Ltda.
Imõveis e Administração
lhas, ferro fundido em bruto e em chaVilage
São
'Paulo
Limita da
pas galvanizadas ou não, ferro guza.
São Paulo
•
ferro laminado. ,igas de ferro, metro
VIGRA TECTI L LT
•
inanganes. ferro maleáveis , Vaies dei
flandres, lisas ou não. metal para fui:1
Nome
Comercial
dição de tipos. latão, latão em. Rilhas,
• TILAGE-IliÓVEIS
em chapas, em vergalhiscs liam de
Termo u.° 576.785, de 29-1-1963
1llairISTRAr.Z0 LTDA.
metais metais em barras, em chapas,
li
Pabal — Fábrica de Artefatos de
em . 'Cilhas e. em masas. metais forjados.
Bambu Ltda.
Nome Comercial
metais estampados. fiquei solda comum, molibdeno, tungstênio. ZUM zinTermo n.° 576.792, de 29-14963
co corrugado liso, em chapas em
Semel e-- Sociedade de EmpreendimenL
fOlhas e ligas de zinco
tos Econômicos Ltda,
vangustria s Brasil eira
• Classe 11
São Paulo
Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens,cutelaria e pequenos areigos
Classe 27
. sa1u-30C' EDA i`E
de metal comum, da indústria e comérSão Paulo
cio da requerente, a saber: Tarrachas Lestos e bolsas de bambil, inclusive
- ESPREMI ItIMENTOY
e machos para fazer'rOsca braçadeiras.
sacolas
ECONÓMICO S LTDA.
artigos de metal para janelas portas.
Termo n.• 576.786, de-28-1-1963
escadas e cortnados, a fiadores. aldraNome Comercial
vas, alavancas, _alicates. auniotolias. Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
São Patilo
ancinhos anéis para chaves, ChavelroS,
•
- Termo ti.° 576.793, de 29-1-1963
tachas, argolas. armações de
Fábrica de 1.endas Arp S.A.
aros, rebites, arruelas, atiçadores azei.
Guanabara
ROXIPLEXO
teiras, lâminas e navalhas de barbear
brocas, buris. bainhas, baldes. bastas
Indústria Brasil eirp
balmázios. bicos. Ihóses k aorleas
F ABRICA DE :RENDA S
atacadores para sapatos. bisnagas; 'orClasse 3
cas, borboletas, botões. puxaaores, braARP S A
ços para cabides e prateleiras. canive- Anabolizante, reconstituinte, ediatrico e
geriátrico
tes chantradores • cortadores, cravadoNome Comercial
res, cunhos, cabides. rabos, caçarolas.
Termo n.° 576.787, de 29-1-1963
cadea-I
ns
,
caldeirões,
canoa
•
tubos,
Termo n.° 576.191, de 29-1-1963
•
Cantoneiras, alças, pegadores. puxadores. Same( .-- Sociedade de EmpreendimenMalharia Arp S.A
tos
Econômicos
Ltda.
tintas para caixotes, coadores colheGuanabara
São Paulo
res. cotovelos: cunhas cuspideiras daseacadorea: debruns,' dedais, enxós er •
earia'clores, elos, enxadas, esciimade,ras.
MALHARIA AR Pfs. A.
!8 3 if E
espátulas. estice.doresa expremedores,
Cls
50
.faces, facões, ferramentas cortantes,
Impressos em geral
• Nome Comercial,'
perfurantes. desbastantes e abanes,

raUZELLA

DA

•?.

,

n

COMPANHIA ARP
OE PARTiCIPACÕES E AOMINISTRACÀ3

Nome Comercial
Termo n.° 576.796, de 29-1-1963
Indústria e Comércio de Madeiras
"Incomar" Ltda.
Santa Catarina

Indústria Brasileira
Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
•
preparadas
Termo n.° 576.797, de 29-1-1963
Representações Maracanã Ltda.
Paraná
•

Representações
Maratanã Classes: 3 e 48
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.° 576.798, de 29-1-1961
Alberto ..aim
arco
Santa Catarina

&eu _ .
Classes: 12 e 36
,
Titulo de Estaeblecimento
Termo n.° 576.799, de 29-1-1963
Armazém Santo, António Ltda.
Daraná

Annazem
Santo António
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 576,800, de 29-1-1963
Pavimentadora Alfa I•tdw.
Paraná

Pavimentadora
Np Limitada
Nome' Comercial
Termo n.° 576.801, de 29-1-1963
Comercial São José, de Savaris.
Bonissoni Ltda.
Santa Catrisia

Comercial São José;
de Savaris,
. -i Ltda.
Noma;
.,1 ,.

:eSel
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576.8Q2, de 29-1-1963
EmPrêsa Bandeirante Ltda.
Santo Catarlla

Têm°

birpiüsa:
iQandeiranes Wãt,

- DIÁRIO OFICIAL — (Seção III)
__Termo n.° 576.807, de 294-1963
Auto Serviço Philintro Ltda.
Paraná

AUTO SERVIÇO

Nome Comercial
Termo. n.R. V6.803, d. e29.14963

1. Th. Bouwman C1a. Ltda.
PernatnINQ>

Termo n.° 576.804, de 294-1963
Valerá Perfumes do Brasil S.A.
Sáa Paula

Luz Sombra
Indústria Brasileira
Casar 48
Para distinguir: Perfume, e mp6 e lir
quido; essências. sabões e sabonetes perfumados e não, em pó, liquido e bastão,
cremes, águas de- colónia, águas para a
cútis, loção para cabelo, dentifrício liquido, em pó ou pasta, Iamiscar, arminhas amonea liquida, em' pó e, em pedra
para banho, água de quina, de rosas e
de. alfazema, oolerosas para toucador,
pare maquilagem, and-sudbrificio, batons, brilhantinas, bandolinas, pomadas,
Bquidos, unguentas e pastas para a conservação de. peita e eliminação de manchas, carmim, "crayosn", cosméticos,
desodorantes, depilatórios, glIcerinas per.
fumadas, getlatinas rosadas, ¡Imensos, 11quic.lbs para evitar.a queda de cabelo,
lápis para maquilagenr, "schampoos sais para banhos, vinagre aromáticos,
talcos perfumados ou não, pós de.
arroz
Termo n.° 576.805„ de 29.1-1963
Armazém Baur Ltda.
Paraná.

CAFEEIRA

r LIMITADA
Têrmo n.° 576:808, de 29-1-1963
Indústrias Pumag-alli & Cia. Ltda.
Paraná

Classe 31
Titula

LIMITADA
Nome Comercial
-Termo n.° 676.814, de 29-1-1963
Livraria Orbe Ltda.
Paraná

FUMAGALLI
LIVRARIA ORBE

Ind. Bras.
LIMITADA
Classe 4
Laminados, compensados de madeira e
portas compensadas
Têrmo n.° 576.809,, de 29-1-1963
Clotilde de Freitas Lima
Paraná

SUPER MERCADO
'PARANAENSE

Nome Comercial
Termo n.° 576.806, de 29-1-1963
Karl Fia,

Trava a.' 576.819; de 29-1-1963
Antonio da Costa Machado
Maranhão
PILULAS PURGATIVAS DE

(Paulo Lama ou ratácumounliY) 11°

Industria Brasileira
Nome Comercial
Termo n.' 576.815, de 29-1-1963
Felbt Gembarowsid
Paraná

Classe 3
Um preparado 4armaceutico (pilulas)
Termo n.° 576.820. de 29-1-1963
Antonio, da Costa Machado
Maranhão

CAniDEMOCRATA

Pílulas Ardi - Congestiva'
Contra Estupor Caldas

Ind. Bras.

ilkillitiSTRIA BRASILEIRA
Canse

3

Um preparado rutmaceutico (pílulas),
Classes: 41, 42, 41 e 44
Titulo de Estabelecimento,
Termo n.° 576.810, de 29-1-1963
Arlete Warger Demiate
Paraná

ESPETO

Classe 41
Café em grão torrado e muido
Termo m° 576.816, de 29-14363
Luminosos Agrifiex Ltda.
Paraná

LUMINOSOS

do

ACRIFLEX

BACALII.AU

LIMITADA

Classes: 41. 42 e 43 e 44
Titulo de Estabelecimento

Nome Comercial

Termo n.° 576.811, de 2944963
Toledo Eletro Peças Ltda.
Paraná

Termo n.° 576.817, de 29-1-1963
Léo Gabriel Woelluer
Paraná

AÇOUGUE

TOLEDO

E MERCEARIA
: . BRASILIA

ELÉTRO; PEÇAS

Termo a.° 576.821, de 29-1-1963
Antonio da Casta Machado
Maranhão

Pílulas Purgativas
Oos, Quatro 1-fumares Calda4
INEW5TRIA P.CeASRAIRA

Cla.sae 3
Artigos da classe

Pa.-aná

Classe 41.''-•
Titulo de Estabelecimento

Casse 3
Um preparado farmacêutico (elixir)

PAFACO CALDAS

ARMAZEM BAUR
LIMITADA

Tirmo, n.* 576.818. de 294-1963
Antonio da Costa Machado
Maranhao

CEREALIST_A
Noine Comercial

Pan Mèrcaiiti

Termo n." 576 . 817, de 29-1-1963
Cafe eira e Cerealista Ltda.
Paraná

Maio de 1963 1577,

YANDIRA
Ind. Bras.

Termo a.. 576.822, de 29-1-196r
Indústrias ProtetVp Ltda.
Minas Gerais

azoprin
Indústria Brasileira
Classe 3
Artigos da disse

Termo in,* 576.823. de 29-1-1961-Cia. huitietrial e Mercantil "Cau,'
Pratzakinsa"
Guanabara

MORROGAÇÁO

• LIMITADA
Nome Comercial

Classe. 4i
' Canela ene p6i pimenta molda, chocolate em pó, açúcar e baunilha

Classe ti
. Artig os da classe

DURO 01AL (Seção Ui),

1578 Quinta-feira 9
Termo na 576.824, de 29-1-1963
Cia. Industrial e Mercantil
"Casa Fracalanza"
Guanabara

Timo na 576.829, de 29-1-1963
Pedro Pereira da Silva
Gaanabara

Mak; de 1963

Te mo na 576 . 833, de 29-1-63
Gáz Neon Pannon Ltda.

de pó de 'arroz, esmaltes para unhas,,
escrivaa para • dentes, cabelo, roupas,
Chã' e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes, fivelas pare
o cabelo, glicerina perfumada para use
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perimes, los
ções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulaçao, permanente,
lixas para unhas, lacra& óleos para O
cabelo, pasta e pós para dentes. perita
mes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons"
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
para pó de arroz, papéis perfumados,
pomaclaa perfumadas para o embelezas
inento da cutia pon-pons. pó as
carminados, e com pó de arroz, pentes,
arroz

Guanabara

PRORROdAçÃo
PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Classe 36
Sapatos para crianças, senhoras e hoinenZ" chapéus, bolsas para crianças e
senhoras e vestidos
Termo n.° 576.830, de 29-1-63
Ar-Brás a- Comércio, Indústria e
Representações,Ltda.
Guanabara

Classe 11
A algos da classe
Termo n.°.576.825, de 29-1-1963
Laboratório Procampo Ltda.
Guanabara
,-

Classes: 8 11, 14, 15 e 33

Titulo
Termo na 576.834, de 29-1.43
Companhia Mineira de Alimentação
S.A.
Minas Gerais

Tenmo n.9 576.838, de 29-143
Swing Indústria e Comércio Ltda..
Sucessora de Perfumes Swing Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

SAUDIL
Indústria Brasileira
Classe 2
Artigos da classe
Termo n.9 )76.826, de 29-1-1963
Laboratório Procampo Ltda.
Guanabara

:PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira,

'Classe 16
Classe 41
Para distinguir: Material para coustru.
frutas e verduras em
ção e decoraçao: argamassas, a gila, Doces, legumes,
conserva
ou não
areia, azulejos, batentes, balaustres latocos de cimento, blocos para pavimenta.,
Térmo n.° 576.835, de 29-1-63
çáo, calhas, cimento, cal, -ara, chapas
Gráfica Itanaarati Ltda.
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
- Minad Gerais
chapas para coberturas caons dágua,
caixas de descarga para lixos . edifkações premoldadas, estuque, analisac de
base asfaltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, la-

de metal, ladrilhos, lambris, luvas
V T A B I O • melas
de junção. lages, lageotas, mateial iso-

Indastrla Brasileira
• Classe 2
Artigos da classe
Termo n.° 576.827, de 29-1-1963
Laboratório Kraemer Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO
„ . Iltelwai
(00UtuRT., r"."."
,

1,201.C4ITI '''''.1.
,OSOf 2~0'
G.,/11I ,t 8INSIIP
C,10,fielet
am.f.

,l'ad
maio

ClaS"Se -3
Artigos da classe
Termo n.° 576.828. de 29-1-1963
Laboratório Kraemer Ltda,
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Artigói da claasa
,
•

lante-contra frio e calor, manahas, mas..
para revestimentos de paledes, maClasse 32
deiras para construção, mosaicas ara. Para distinguir: Albuns, 1•3,•na1s, publidutos d base asfáltico, produtos para cações em geral, programas radiofôni tornar impermeabilizantes as argamas- cos •programas televisionados, peças teasas de cimento e cal hidráulica, atd rlaititrais e cinematográficas, revistas
eas alimenticias, mariscos, manteiga
lho, produtos betuminosos impermeabili..
Termo n.9 576.83d, de 29-1-63
zantes, Ilquidos ou sob outras formas
Herminio Magalhães Maceda
para revestimentos e outros usos nas
Guanabara
construções, persiana-s. placas p'ara pavimentação, peças ornamentais , de cimento ou gesso para tetos e paredes,
.0'4A474dod
g
papel para forrar casas, massas anda
ruídos para uso nas construções, par.
Classe ..st quetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto Programas de T. V., programas de
rádio, jornais e revistas do seu comér..,
telhas, tacós, tubos de conerto, tubos de •
cio e indústria
venttilaçao, tanques. tanques de cl
mento, vigas, vigamentos, vitais, veneTermo n.9 576.837, de 29-1-63
zianas
Swing Indústria e Cornar-cio Ltda.,
Sucessora de Perfumes Swing Ltda,
Térmo n.9 576.831, de 29-1-63
Guanabara
. Ar-Brás — Comércio, Indústria e
Representações Ltda.
Guanabara
Sd

9 edicina

AR - BRP:S - Comércio, Indústria
o Representações Ltda.
Nome Comercial

.

.

.

Industria Brasileira

Classe 43
Para distinguir artigos de toucador o
perfumarias em geral; Almiscar. água
de beleza. água fadai. água de lavanda,
água de colônia, arminhais, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. amónia perfumada, liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cibos e aigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes era
lentilhas, , em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depdatórIos, desodorantes. dissolventes,
essencias, 'extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escrivas para dentes, cabelo, roupas,
(altos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, aios e bigodes, avelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumes, loções. liquidos dentifricios, em pasta, em
sabão. em creme, em elixir e em pó. •
líquidos para ondulaçáo permanente.
lixas para unhas, laquê. óleos para a
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 cld arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento ria cutia pon-pons, pó de
arroz

;ndústria Brasileira

Classe 48
Para distinguir artigos ele toucador e
Termo na 576.832, de 29-1-63
Tanaa S. A.
Indústria de Tanhao veritunarlas em geral: Almíscar. :latia
de beleza, água facial, í,gua de lavanda
Rio Grande do Sul
água de colônia, arminhos, água de
quina, ágra de rosas, água de aliara.
tias, amónia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantina
bandolinas. batons. cosméticos para
cabelo, pestanas cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele carrilais,
cheiros em pastilhas, etn taietes era
lentilhas, em trociscos e em tatuam
Indústria Brtsileira
cremes para barbear, cremes dentaL
•
dep ilatórios. desodorantes. dissoivetaas,
Classe 1
eesências. extratos estojos de perfumex
Tanino sólido t em pó
creme para Name da pele, e para base
..;

Tõrmo n.9 576.839, de 29-1-63
Swing Indústria e Comércio Ltda.,
Sucessora de Perfumes Swing Ltda.
Guanabara

indústria Brasileira
aaasse 48
•
Para distinguir artigos de toucador

r

perfumarias em geral: Almis,:at ápt..1
de beleza água lacrai Orara de tavawb

água de colônia. arminho& água de
quina, água de rosas água de elfaía
mas, amônia nerfumada liquida em pó
em pedras, para banho. brillartlisas
bandoIfnaS,' 'batons, ' ao:luéticos para o
,

"

•

I
(
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partes 'integrantes para fins iiiclustriais: a hidráulicos, mancais de roletas, molas, tege as molas contra o pó e ferrugem,
máquinas de pressão; motores e suas magnetos para motores, moias ignição, formões, ferros de cortar capina ferropartes; acessórios para automóveis: ala- mecanismo impulsionador du diferemaal, lhos, tatus.tacões. fechaduras, funis;
vancas, alternadores, alignentador para multiplicadores, máquinas gaisturadoras fôrmas para . doces, e bolos trigideras,
carburador, anéis de pistão, anéis de de barro e concreto, máquivas para ma. - fruteiras, fivelas e fechos para malas
óleo, anéis para facilitar o arranque lhana, máquinas para enavimento de e pastas, freios (para manais), barrados motores, anéis obturadores, anéis terra, máquinas para moldagem. pinhões gens para aparelhos de bidês, ferradude igmento, auto-lubrificadores, aríetes. de motor, politrizes, prensas, punçõea, ras para animais, frisos. fôrmas. ferraaparelhos para • mistura de acenbustiveis plainas de mesa, plainas, ernadotas, gens para tetas de cabine de caminhões.
de motores a explosão, máquinas amas- placas para tornos pontes gigantes. pia foices. fechos de segurança para porsadeiras, máquinas amassadeiras de con- nos, limadoras, pedais de alavanca de tas e janelas, enxadões. onarniçõeit
ereto e barro, máquinas de abrir chave- embreagens, planetárias de parafusos de metal. grelhas, garfos, ganchos para
tas, máquinas afiadoras para ferral:nen- sem-fita e de rodas, polias máquina/ quadros, grampoi para emendas de
tas de corte, máquinas para arqueação operatrizes, máquinas para olaria, má- correio. guarnições de metal para Máde embalagens, máquinas de 'atarrachar. quinas pulverizadoras, Ináauinas pata quinas, guarnições de metal para babatedeiras, bielas, braços, bar:anhos, bica polir, receptáculos, rolos, roletas, res- nheiros e bidés, grosas, grampos para
cos de motores. bronzinas, D1OCOS, bar.. saltos, reptilsionadores de rolamentos e andaimes, jarras, /imas, lâminas para
ras, ombas de ar comprimido„ bombas rolos-rolamentos, aparelhos 'adutores de barbear, licoreiros, latas de liso, letras
de circulação, bombas de corabustivel consumo de gasolina, retentores de gra.. e números de. metal. lamarões, leiteiras,
para motores, bombas de óleo, bombas xa, de óleo e de cilindro, oclutores el- ladrões e espalhadores para mictórios,
de água e gazolina para 'automóveis le nc ios os, máquinas rosquear, má.. levantada para vidros de caminhões,
bombas, bombas hidráulicas, bambas quinas rotativas para ysinar ferro, aço e automóveis e para veiculos em geral,
centrífugas, rotativas de deslocamento e bronze,- máquinas para rotular regula... luvas para bombas d'água, luvas de mea pistão, bombas elétricas, bombas para dores, serras mecânicas, salgadeiras tal rosqueada para unir as partes latelíquidos. para pressão hidráulicas e para para manteiga, segmentos de pistões, rais do eixo, malhos. machadinha*
compressores, bombas elétricas para engrenagens e parafusos seta-fim, silen- molas para portas, martelos, marretas,
pneumáticos, máquinas brunidoras, má- ciosos, satélites silenciosos, separadores marmitas, maçanetas. molas de vae e
quinas para bordar. máauinas betonei- de graxa, óleos e cilindros, máquina vem, molas para rodas, martelos para
Termo n.9 576.840, de 29-1-63
ras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabe- secadoras, máquinas para serra, teares, cosinhas. morsas. mancais para rodas,
S. C. Johnson 6 Soa, Inc.
çotes, camisas, carter de -embreagem, turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas, molas para cadeiras giratórias, matrizes,
Estados Unidos da América
cariar de motor, comutadores, cubos de tesouras mecânicas Ulmos revolver, tor- navalhas para barbear, puas. pás. picaplacas. de embreagem, culatra de cilin- nbs, tipias, tranchas, tirantes, transpor.. retas. pregos, picões, ponteiras. parafu•
dros do motor, caixas de lubrificação, tadcires automáticos para alta e baixa sos, porcas. pratos, porta-gelo. porta.
carburadores, cabeçotes . de cilindro. preÚão, tucbos de válvulas, máquinas pão, porta-joias, porta-frios, paliteiros,
coroas, carteias, cadeias, cortantes para tecidos de tapeçarias, máquinas podões. porta-chaves, potes, protetoral
para entalhar canos, máquinas de cos. trituradoras, máquinas térmicas. máqui. para calçados, porta-copos, peças para
Classe 1
amortecedores de choques, peças para
Polímeroi e resinas sintéticas: produtos tura, máquinas adaptadas na construção nas de trançar, máquinas urdideiras, caixa de direção, peças para bielas,
químicos para uso na fabricação de e conservação de estradas, corte de válvulas para motores, válvulas para peças para barra de tensao, pinos
tintas, tintas de escrever, revestimentos madeira e correos, máquinas para cortar descargas, válvulas de aspiração, velas, excntricos para veiculo, (pivô), peças
para metal, inibidores de corrosão, plás- e moer carne e legumes, máquinas clas- velas de ignição para motores, virabre. para mecanismo e partida. aças para
guins, ventoinhas, máquinas venticos, resinas de amino-aldeído, fenol1. sificadoras, máquinas de centrar, máponta de eixo dianteiro. panelas. porem,
tiladoras
tas e de fenol-aldeldca exóxidos trata- quinas para cortar, máquinas comprestoalhas, postes de metal. Pinos pinos
mentos Micteis e sistemas hidrossolúvels, seiras, carretéis, máquinas cravadeiras,
Termo ri.' 576.845. de 29-1-63
de direção. pinos de molas. paraiusom
carneiros
hidráulicos,
máquinas
para
compostos químicos monoméricos sim( Prorrog ação)
a pernos trincos, tubos para encanamen.
ples para uso geral na indústria in- fabricar cigarros, máquinas para tirar
Pendleton Tool Industries Inc.
teia, terminais para barra de tensa%
cortiça,
distribuidores
de
gasolina,
discluindo o uso corno Intermediários quiEstados Urados da América
verrumas, válvulas sanitárias para d•s.,
positivos
de
arranque,
diferencial,
dispomicos na fabricaçâo de polimeros,e re- sitivos de ignição elétrica para motores,
carga automáticas nas sentilhas, rimos,
sinas sintéticas; intermediários químiernbatagens de metal
cos para uso na fabricação de ingre- dínamos, dragas, desnatademas para
dientes para tintas, tintas de escrever manteiga, discos, desfibradores de cana
remoo n.° 576.846, de 29-1-63
revestimentos para metal. inibidores e forragem, máquinas desernpalhadoras.
Interpac
Intercontinental de Papel
,
máquinas
debulhadoras,
descascadoras,
de corrosão, plásticos, resinas de arai. máquinas distribuidora de concreto e
e Celulose S. A.
noaldeido. fenolicas, resinas de fenolGuanabara
Classe ti
aldeio, epóxidos, tratamentos Mateis barro, espulaaeiras, eixos oe direção, Para dir./amara...ferragens e ferramaade transm.ssão. embreagens, eneixo
e sistemas bidrossolúaels
graxadores, centrífugos para forjas, en- em outras classes: acessór.os para veígenhos de cana, exprernedeiras para culos, alicates alicates cortantes, anciTermos as, 576.841 e 576.852. de
manteiga, engrenagens para eixos de nhos, alavancas, arrebites, arruelas; ar29-1,-63
manivelas, engrenagens de parafusos, golas, aldravas, armações de metal,
(Prorrogação)
sem-fim, engrenagens de distribuição, abridores de latas, arames lisos e farBorax Consolida ted lernited' •
engrenagens
multiplicadores, elevadores, pados, aparelhos de chá e café, assaInglaterra
hidráulicos, escadas rolantes. esmeris; deiras, açucareiros, alenotolias. arpões,
espulas, máquinas encanatóriaa máqui- arpões de carregar, arcos de serra;
20 MULE
nas ensacadoras, elevadoras máquinas brocas, bigornas. baixelas. bandejas.
baeta, baldes, bombonieres: bridões
de esculpir, máquinas para estaleiros, para animais, ules. bebedoures. bolas
Classe 3
Acido bórico, compostos de borax para máquinas de estampar, máquinas de es- de aço. colheres para pedreiros. cadeaticar, máquinas para escavação de terra, dos, correntes, cabides, caixas de metal
fins anesséticos e pá de talco
máquinas para extração de óleo, filtro, para portões chaves, cretrionem anzóis.
filtros para óleos, foles de, for)as.- saL- arcos de pua. chaves de parafusos, caTermo n. 576.843, de 29-1-63
quinas para furar e centrar, fornos para lotas, conexões para encanamenta,
ZeStiorin Foundation, enc.
tratamentos térmicos, máquinas de fa• caixas de metal, chaves de fenda, chaClasse 33
Estados Unidos da América
bricar papel, máquinas para o fabrico ves inglêsas, cabeções. canecas, copos. Papel para imprensa (linha d'água);
de fumo, máquinas para fabricar gélo, cachepots, centros de mesa, coquetelet- papelio, papel fine.. papel de embrulho
máquinas para fabricar_ teias de arame, nas, caixas para acondicionamento de
Termo ne 576.847, de 29..1-63
guilhotinas,' guindastes, geradores para alimentos, caldeirões, caçarolas. chaleiInterpac
•—• Intercontinental de Papel
corrente
continua
e
alternada
gerado.
3iasse
ras, cafeteiras, conchas. cuscuzeiros;
e Celulose S. A.
Ruupas de. baixo, tais çamo soutiens, res de -eletricidade, gazeifindores de coadores, colheres..cavadeirao canos de
Guanabara
cintas, espartilhes, modela giores. coletea, liquidas cor:abusais/ais, guinchos, guarni- escape de metal, catracas. corta arames.
corpinhos cintataa e cintas com ligas ções, máquinas de impressem máquinas cadinhos. carretilhas, cabos de metal,
insufladoras, juntas universais para Con- chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curTermo a.9 576.844, da 29.1-63
dutos de água de motores e máquinas, vas, curvas de reforço. calibradores,
(Proffogaçeol
laminadoras a frio, e a quanta para aço canos, canos. chaves- de boca, chaminés
I awersotlaZa nd Company
é 'outros inetais, lançadeiras eubrifica- de metal. canivetes, distintivos. debata."
Estaeas` Uaidoe da América
dama Canoagem, máquina* timadoras.
,para talheres. dobradiças, enxadas,
massalaas , de lavar s pratoa e rouoas, esferas, engates, esguichos. enfeites para
liem:heras, macacos, mancais, arreios e enfeites para automóveis. em
retorce' elétricos: mineração, aneadeiras, hlbos. espumadeiras. xtensbea taxada
maitelcesinacenicOs„ mairems para ;me abas, enxós, esporas. engrenagens; bo,tinaai'ocase.motores,de aombusaao tões de metal folhas' : de metal que en
Classe 38
PParaLq
a ;att,V6rias:
'' • PaZ':)/n"à;.ls'.": interê: . etc:ores diesel, .Inacacoa para volve as" molas e protege contra o pó Papel para Imprensa (linha d'água),
trfas'' 'têxtels cai geral: máquinas e suas biCeCase ihácaceià de roscas. etc parafusos e ferrugem, folhas de metal que pro- papelão, papel fino,' pape/ de embrulho

cabelo, pestanas. cuba e bigodes.
crayons, cremes para a pele, carmina
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
•lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes para barbear, cremes dental.
• calendas. extratos. •stojos de perfumas.
, creme para limpeza da peie, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escrevas para dentes, cabelo, roupas.
Mhos e unhas. fixadores para o cabelo.
pestana.• cílios e bigodes. fivelas para
et cabelo, glicerina perhunada para uso
de toucador, grampoe Para o cabeio,
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-pertumeo loções. líquidos dentifrícios, em pasta. em
sabão, em creme. em elixir e eia pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para_ unhas, laqu& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador.
Festas 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
•
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Térnão
Termo n.° 576.848, de 29-1a63
Intercontinental de Papel Interpac
e Celulose S. A' Guanabara

Interpac

• CELEBRITY
-

(Seção III)

576.854, de 29-1-63
Termo na 576.860, de 29-1.-63
Termo n.9 576.866, de 29-1-63
Intercontinental de Papel Interpac
Intercontinental de Papel Interpac
Intercontinental de Papel
• •
e Celulose S. A.
e Celulose S. A.
e Celulose S. A.
Guanabara •
Guanabara
Guanabara
•

irg-EASEIRY

ROYAL CLIMAX

•-1
a
a'
.
Classe
38
Classe 38
Papel para imprensa , (linha d'água). Papel para imprensa (linha etapa),
. Classe
"
Classe 38
papelão, papar, fino, papel de embrulho papelão, papel tino, papel de embrulho Papel para imprensa (linha. d'água), Papel para imprensa (linha d'água).
—
papelão, papel fino, papel de ernaralho papelão, papel fino, papel de embrulho
Termo n.9 576.855, de 29-1-63
Termo n. 576.849,- de 29-1-63
Intercontinental
de
Papel
Interpac
Interrontineatal de Papel
Interpac
Termo ai. 576.861, de 29.1-63
Termo n.9 576.867, de 29-1-63
e Celulose S. A.
e Celulose S. A.
Intercontinental de Papel Interpac
Interoac
Intercontinental de Papel
Guanabara
Guanabara
e Celulose S. A.
. e Celulose S. A.
Guanabara
Guanabara

PRIMUS

REFECI MONARCH

PRESTIGE

VISCOUNT PRESIDENT
-

-

Lasse 38
Papel para imprensa (linha d'água),
Classe 38
Classe 38 a_.
papelão, papel fino, papel de embrulho Papel para imprensa (linha d'água),1
Papel para imprensa (linha -d'água),
- - - — papelão, papel fino, papel ia embrulho'
papelão, papel tino, papel de tecbrulho
Termo n. 576.856, de 29-1-63
latercolninentai de Papel
Classe 38
lnterpac
Têrtno n.9 576.862, de 29-1-63
Termo n.9 576.850, de 29-1-63
Papel
e Celulose S. A.a
_ • para imprensa (linha d'água).
lute
rpac
-Intercontinental
de
Papel
Intercontinental
de
Papel
Interpac
papelão, papel fino, papel de etnbru'ho
Guanabara
•
e Celulose S. A.
a-•
e Celulose S. A.
Guanabara
Guanabara
Termo n. 576.868, de 29-1-63
Interpac
Intercontinental de Pape/
e Celulose S. A.
•
Guanabara
•

I

, Classe 38
Papei para' imprensa . (linha d'aatia).1
Classe 38
papelão, papel fino, papel ae.-eatibzulbo
Papel para imprensa (linha d'água),
—
Termo n.9 576..857, de 29-1-63
papelão, papel fino, papel de embrulha
Interpac - Intercontinental de Papel
Termo n.° 576.851, de 29-1-63
e Celulose S. A.
Interpac a-- Intercontinental de Papal
Guanabara
e Celulose S. A.
Guanabara

DIAMC)NQ BARONET
Classe 38

Papel para imprensa (linha

d

Classe 38
Papel para anprensa (tinha d'água),
papelão, papel fino, papel de embrultto
Termo na '576.863, de 29-1-63
Iaterpac
Intercontinental de Papel
e Celuloae S. A.
Guanabara

CRUSADER
Classe 33
Papei para imprensa (linha d'água)
papelão, papel fino, papel de embrallac:

Classe 38
papelão, papel fino, papel .le embrulho
Termo n. 576.864, de *29-1-63
—
Papel para imprensa fflinha d agua),
Interpac aa Intercontinental de Papel
Termo n. 9 576.858, de 29-1-63
papelão, papel 'frno, papel ie embrult,o1
e Celulose S. A.
•
Intercontinental de Papel
Interpac
Guanabara
Termo n. 576.852. de 29-1-63
e Celulose S. A.
Intercontinental _de Papel
Interpac
Guanabara
e Celulose S. A.
Guanabara

niRTRESS IMPERIAL

PRONCES$

Classe 38
Papel Liara imprensa (linha d'água),
Classe 38
Papel para imprensa (linha d'água). papelão, papel fino, papel de embrulho
Classe 38
papelão, papel fino, papel de embrulho
a Termo n.9 576.865, de 29-1-63
Papel para imprensa (linha d'água),
Termo n.9 576.859, de 29-1-63
Interpae
Intercontinental de Papel
papelão, papel fino, papel de embrulho
Interpac -- 'Intercontinental de Papel
e Celulose S. A.
e Celulose S. A.
Termo n.9 576.853, de 29-1.-63
Guanabara
Interpac •-• Intercontinental de -Papel
Guanabara
e Celulose S. A.
Guanabara

R)LARI.S.
PREMER
CLIPPER

Classe 38
•
Classe 38
Papel para imprensa (linha d'água), Papel para imprensa (linha d'água),
'papelão, papel fino, papel de embrulho papelão, papel fino, papel de emanara°

Classe 38
•,
imprensa
(linha d'água).
-.Papel para '
papelão, .papel fino, papel de einbrti.hol

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

CONQUES1
Classe 33 •
Papel para imprensa (liana ,a agua.
papelão, patael fino, papel de embrulho
Termo n.9 576.869, de 29-.1-63
Société Das Usines Chimi q ues RhônePoulenc
Fraaça

PRORROGAÇÃO

STOVARSOL
aoctiert oca JaI tu3 CROQUIS
Cal -",(TLIAle - 'RA IIÇ/t,

Classe 2
Artigos da classe
Termo na 576.870, de 29.1-63
Companhia Química Rhodia Brasileira
São Paulo

RHODIA, a Marca
de Confiança Tambémi

a Serviço da Lavoura,
Classe 1
Frase de Propaganda
• Termo n. 576.871, de 29-1-63
Norte América /mobiliária Limitada
• Guanabara

NORTE AMÉRICA
!MOBILIARIA LEDA,
Clame 33
Iludo

