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ËSTADOS UNIDO

SEC Ã O 111
ANO XXI — N.° 105

DEPARTAMENTO NACIONAL
0A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 1961

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

registrar a presente marca para o
Expediente do Diretor Geral
fim de determinar seja aguardada
Rio, 30 de maio de 1963
relativo a marca denominada Cli• Notificação
a solução final do tétano 284.427,
nex.
vez
decorrido
o
prazo
de
reUma
curso previsto pelo artigo 14 da 1-et EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISA° DE PATENTES
n.° 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias — para eventuais
De 30 de maio de 1963
juntada sde recursos, e do mesmo não
Notificação:
se tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes abaiUma vez decorrido o pra7o de
xo mencionados a comparecer a este recurso previsto pelo art. 14 da
Departamento a fim, de efetuarem o Leu n.° 4.048 da 29-12-61 o mais
pagamento da taxa i final concementes 10 dias para eventuais jantadas de
a expedição dos respectivos certificarias
e do mesmo 111..) se tendo
dentro do prazo de sessenta dias — recursos,
nenhum interessado, ficam
na forma do parágrafo único do artigo valido
notificados os requerentes abaixo
134 do Código da Propriedade Indus- mencionados a comparecer a éste
trial,
Departamento a fim, de efetuarem
Marca Deferida
o pagamento dataxa final concerN.° 311.517 — Consul -- Classe nentes a expedição dos respectivos
17 — Do Pedrosa da Fonseca Importa- certificados dentro do prazo da 60
ção e Comércio Ltda. — De acôrdo dias' na forma do parágrafo ti,pLieo
com o parecer da Divisão Jurídica, do art. 134 do Código da ProliVneurnti vez que dão procede a impugna- dae Industrial.
ção apresentada com base no uso anPrivilégio de invenção
terior,
deferido:
Exigência
Reconsideração de despacnoft
N. o 110.658 — AperfeiçoamenJosé Agripino Cavalcanti — No PeR. Montesano es Cia. — Recor- tos em ou relativcs a relógios eledido de restauração da patente de
tro magnéticos passíveis a funcion.° 50.986 — Privilégio de invenção rendo do despacho que indeferiu o Ur- namento. em qualquer posição —
mo
106.577
—
Marca
Bhilholma
— Prove o alegado em relação ao seu
Inrebra Indústria dè Relógios do
afastamento desta Capital em oblato Tendo em vista o recurso interposto Brasil Ltda.
kconsiderando que o registro da marde serviço.
ca Havida corno impeditiva, não foi
N. o 111.151 — Embalagens esDiversa*
prorrogado, resolvo, na :orma da Leu pecialmente para cigarros e moldes
&Oen() Péricles Lascaria — No pe- reconsiderar o despacho que indeferiu dobráveis para formar as mesmas
dido de c ancelamento da patente da o presente pedido para efeito de con- — Bernard Jacques Tamarin.
ri.° 52.063 — Privilégio de invencão ceder o registro, nos termos dos últiN. o 111.256 — Original disposi- Restabelecida a vigência da patente mos exemplares apresentados. Fie. 22 ção em ralador para batatas queijos legumes o congeneres — Zuoha
ri.° 52.063, em face ,cla decisão da e 24.
Autoridade Superior, determino o arIndústria Esteá;lca Santa Thereal- Divina & Cia. Ltda.
q uivamento doprocesso e cancelamentn
N. 0 111.345 — Mita de fumo
nha Ltda. — Recorrendo do despacho
Reconsideração de despacho
que indeferiu o termo 240.983 — — International Cigar Machinery
Pirelli S.A. Cia. ' Industrial Breai - Marca Aladin — Tendo em vista u Company.
N. o 111.530 — Bandeja de emleira — No pedido de reconsideração recurso interposto; e considerando que
do desp acho de — D eferimento no a 'marca havida como impeditiva não balagem em p alma moldado — Patilmo 124.251 — Privilégio, de inven- foi prorrogada, resolvo, na forma da cific Pulp Molding Compapy.
ção para c apeamento isolador
Lei, reconsiderar o despacho que In
de fio
N. o 114.969 -- Laços decoraticondutor de eletrkidade de Francisco deferiu o pedido, para efeito de, afi- vos processo e máquina para a fanal, conceder o registro requerido.
Zefarino 'Ippólito Lambert.

Rio, 30 de maio de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de roem.
to -previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048
de 29 de dezembro de 1961 e mais
dez dias — para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaizo mencionados a comparecer a &ate Departameto
a • fim, de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição dos
respectivos certificados dentro do Prazo
de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.,
Privilegio de invenção deferido
- N.° 73.203 — Processo e meios de
tratar p rodutos agrícolas deterioráveis
— Requerente Food Machinery And
Chemical Corporation, edi face dos pareceres e nos termos doa pontos característicos publicados em 4 de outubro de 1956.

Em face do parecer do Diretor da
D:visão de Patentes, reconsidero o des.
pacl . o que deferiu o presente pedido
para afinal indeferir, com base no
handl técnico, e as razões expostas nn
pet:01 de Pirelli S.A. Cia. Industrial
Drasileira,

Abel de Barros Comércio c Indústria de Tintas S. A. — Recorrendo do despacho que deferiu o
pedido de registro da marca Kleener — Têm() 353.966 de Condoroa Tintas S. A. — Dr acôrdo com
o parecer da Divisão Jurídica, reconsidero o despacho que mandou

bricação dos mesmos — Minnesota
Mining And Manufacturing Company. •
N.° 112.287 -- NóVo brinquedo
instrutivo — Di. Iluben de Mello.
N. o 114,556 — Aperfeiçoamentos PM m(Wi-`13 Para cQrr PIP2s ,

em tamanho graduáveis tais como
recibos duplicatas da divida ativa
da fazenda pública o similares
Darcy de Sant'Anna.
N. o 115.106 — Recipiente do
válvula para materiais pressurizados e processo devedar o mesmo —
Precision Valve Corporation,
N.° 115.155 — Quadro ou painel
de contrõle visual — Gert Rormann Reichert e Itaraid Wolfgang
Benvenuto Badanam].
ao.
N.° 117.103 — Processo e aparelhagem para produzir cadernos
pautados — Wenceslau E'. Zarraga
Telleria.
N.° 117.181 — Aperfeiçoamentos em estante para bibêlos e ouAzael Zanco.
tros
N.° 117.003 — Disi,ribuidor

plex para instalações de freiagem
a ar comprimido faca veículos
compostos com dispositivo do comanda manual para as secções do
reboque o do semi-reboque — Fabria Italiana Magneti Marlli S.P.A.
N.0 119.048 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a fareis — Mecânica Esfera Ltda.
N.° 120,776 — Nóvo ralador —
Pedro As-Iam, Julio Adem, Carmolo
Adam Filho, Archimedes Adam e
Sergio Miam.
N. o 123.211 — Nova capa protetora par motores de partida —
Waldemar Celemente.
N. o 139.081 — Aperfeiçoamentos em armários em ger al — Si
-monNudel,
Modelo de utilidade deferid
N.° 79.041 — Um assento flexí-

vel transportador para pratos travessas e semelhantes — Alumínio
Marmicoc Indústria e Comércio L1.•
miNtada
.o 8.9.181 — Uni aparelho para
servir pratos em mesa de refeição
— Dano Arruda d a Moraes.
NP 91.589 — Nova disposição
construtiva em receptor de placas
já utilizadas am máquinas de MI..
t!t-reçar.
N. o 93.377 — NOvo formato parti
fundo de panelas chaleiras e outros utensílios do aquecimento direto com melhor aproveitamento
&calor — Joaquim Barbosa Juninr
N. o 108.131.— Nóvn Non de ¡age
infantil — Henrique, Mar.chine.

•
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As Repartições Públicas*
deverão rerPeter o expediente
destinado d publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazé-lo até às
11,30 horas.
As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissães, deverão ser formuladas por estrito, à Seção de Redação, das
• às 17,30 horas. as nteLeimo
mté 72 horas após a lajeia dos

_

Junho de 1963'

As stePartições Públicas
, às . assinaturas
anuais-,
rermvadas
até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano ev" as
NU TOA GE EM.
iniciadas, etit qualquer época,
ALBERTO DE•BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
-.A fim de possibilitar g reCHAPE Ge sartvwço oa onmuoacies
roleaçIe
ewsa.a
MURLO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES mesea de vaiarei Escora 'tardiados de esclarecimentos quanto
el • sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
asem as interessadoe prefe-'
~Ao me
rencialmente cheque ou vale
duEMM~..
a.
medmdm
p
eaáa Dmearleandant*
$.cit. dS
oaddlonla y do Prodedadado IdGuadarIM
Mantotdrte
postal, emitidos a 'favor do
dwiddleda. C..~Grode
Teionreiro cio Departamento
irrokassis nes oficiasse'. Depsrtsmento de impesesio NacIdad
de Imprensa • Nacional.
órgãos oficiais,
- Os suplementos às edi- Os originais deverão eer
ASSINATURAS
ções dos árgãos oficiais só se
'dactilografados e

autenticados,

Semestre . .

exterior. que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tornar, em qualquer época, par seis meies ou aia ano. Ano
As

assinaturas vencidas

fornecerdo «os assinantes que

FeNcjoNABlos

nkill'AIIII*SES
EelePARTICULAIES
i
ressalvadas, por quem
direito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
it
- - Excetuadas as para •

-

---

EXPED1ENT_È

es solicitarem ÀS aio da aesi-.'
notam.
Capitas e Interior:
Cr$ 600,03,Sonesstre
. Cr$ 00,00 - O funcionário público fe-

C4 1.200k3 Ano

é00.00. derai, para fazer jus ao doa-

Beterier: -

Ealerior:
Cr$ 1.380,843

Cr$

Ano

Cr$

1.000,00

poderão ser suspensos sem parte superict do ertderéço vão continuidade no recebimento
impressos a adunem 'do talão dos jornais, devem os assinanaviso pré aio.

Para facilitar aos assinantes de registro. ó Inês e o ano em tes providenciar a respectiva

renovaçãn com aniecedéncia
a verificação do prazo de vali- gire .findará.
dade de suas assinaturas. na A fim de evitar solução de trilnisno, de trinta (30 dias.

conto indicado, deverá provar'
esta condição Po elo da. assisatura.
O custo de cada eremplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.'
do de Cr$ 6,50., 'se do mesmo
ano, e de Cr$ IMO, por ano ;.
decorrido.

NP 110.804 - Uru novo tipo dei de líquidos - Karl Tileodar Lauro- . N.o 133.101 modelo -de ' para forrar , paredes - 31eramos
elemento de porcelana para pro- Cerâmica Arteeanato Ltda.
porta valises - Otto Falis de La r gartner.
N.o 136 . 337 - Nevo modelo de
N.° 117.121 - Novo tipo de ex- 4cessos de filtração e similares iloca.
cairá dágua - Alembert l'edeschi.
N.° 111.034 - Novo ejetor para tintor de fumaça ,---João Alves de Eletro Porcelana Lux Ltda.
•
•
,. • • .• - - •
NP 133.102 - Nova e originai , :N.o 138.290 -- Original modela
batedeira - Johann) Glocksshuber Santana.
Nr- 118.128 - Novo tipo de %?...a- configuração aplicada a elementos de poltrona giratória - G,iroflet
NP 111.248 - Novo distieSi
velepe
Ciro. Masetti.
de porcelana, destinadas a torres de S. A. Cadeiras e Poltronas:
para pintura de paredes e tetos
N.O•• 123.936 -- Nova 'disposição. processamentos químicas Eletro
N9. 140.774 - Nova con Figuração
Mauricio Ribeiro e Emilio Sicillia.
ornamental em lentes para -faróis
N.o 112.848 - Novo dispositivo construtiva aplicada a sofas coewa Porcelana Lux Lida.
Inpara fixar tapetes e similares - conjugados com armários:, •
N. o 133.1;57 - .. xcAre brinquedo Mecânica esfera Ltda.
15.1 9 144.-408 - 'Nevo lardeio de
•dústria de Móveis Vitória Lida:
Artbur de Arelt serra.
com a tonfiguração~de um avião calça
- pregueada --- Solomon Sidney
N.° 111.809 -- Um novo madolo
Lidicc S. A. Indústria e Co- Shulking.
*Desefilio ou modelo industrial
de- cama beliche desmontável mércio •de Plásticos..
deferidos:
Armações do Aço Probel S. A.
NP
133.173
Nova
configuraPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.o 111.7n - Nóvo Pedestal ção ornamental de cabos de talheN.° 1110.906 - Um niSco 'nadei() para prensas - 'Francisco
DEFERIDOS REPUBLICADOS
Augusto- res Meridional S. A. ,-Cpinérelo
de estribos para veículos - MetaN.o 131.361 - Novo modelo de e. Industria:
lúrgica \Vaga Ltda.
In19 '61.433- Aperleiço=ento em
telha - Akihiro 'Yarnanaka.
N.o 112.292 - Novo depósito
N.0 131.863 - Original dispoNP 134..249 - Nôvo tipo de engrenagem de mudança de velocidaMóvPi nara coleta de pó - Arnal- sição em embalagem - Albra Im- arpão Coro laça e haste ' para caças des com embreagem hidráulica própria
para veículos automotodo Ioffe.
portaçã'o Comércio e Representa-, anfibias em geral
João Alves principalmente
res - Da1tuler Benz Aktiengebellsehaft.
Brito.
•
ções
Ltda.
Um
cabide
muiN.o 112.299
N° 110.424 - Aperfeiçoam mtos em
NP 135.345 - Original e novo
N.0 131.p90 - Novo e original
tiplo - Dr. Sebastião Silveira.
N.o I5a.729 - Almofada para modelo ife caixa para reló gio - modelo de embalagem - Õirceu ou relativos à porta elétrodos - I\4etalúrgica Siluen Ltda.
clips de brincos - Luci1le VaIliere Indústria Relógios Paraná Ltda. Arantes.
N.o 114.858 - Nóvo tipo de de- NP 191.992-,. Nôvo e Original'
N , 111.555 - Sistemas de ar conNP 135.346 - Original modelo dicionado
pilador automático - José Bachy modelo de caixa para relógio
Borg Warner
de
embalagem
Dirceu
Arantes.
Indústria Relógios Parana Ltda.
Filho.
N.° 135.410 - Um frasco figuMODELO DE UTILIDADE . •
N.0 131.993 - NU° e original rando um flibusteiro - Destilaria
N.0 115.287 -- Nóvo modelo de
DEFERIDO REPUBLICADO
sola para saltos de dcalcados - modelo do caixa para relógio - Medalha S.- A.
Nona Indústria e 'Comércio Impor- Indústria Relógios Parana Ltda.
N.o 135.411 - Um frasca figu- Um modêlo ce exaus• N.8 132.004 - Mv° e original rando um 'músico russo - Destila- torN"112.056
tação e Exportação Ltda.
a
pistão
para
ventosas com válN.o 115.394 - Pratos e bandal- modelo de caixa para relógio - ria Medellin S. A.
vula de retenção de sucção -- Tustae
ho de papelão revestidos com pa- Indústria Relógios Parana Ltda.
'N.o 135.689 - Prato ornamental Wafanabe,
pel transparente impermeável ou' NP 132.005 - Nóvo e original para festas - Sarah França Barmodelo de caixa para relógio - OSa.
não - Ermelinda Leoni -Vighl
MODUO DE UTILIDADE
Indústria Relógios Parana _Lida.
Cia. Ltda.
INDEFERIDO
N.o
135.7.55 - Nova e original,
N.° 115.539 -• Pegador para Ia:: N.° 132.736 - Original padrão
N 9 64.072 - Nõvo moda., de
tas e similares - Joaquim França' de Tecido de malha - Malharia configuração ornamental aplicada
a cadeiras - Natal° Rivello
Mascote Ltda.
lendário de
de bõlso - Ernst Joef Lam Cargueira.
NP 133.774 - Modelo de 'frasco berg
N.° 136.886 Original modelo - Pierre Grumbach.
NP 116.136 -- Novo sistema ou
•
klóvo tipo de estofamento a ar para de vergalhão - Mineração Geral
SIODÊLO INDUSTRIAL N.o 136.148 - 'Novo modelo deImóveis almofadas travesseiros .as- do Brasil Ltda.
INDEFERIDO
solado
Para
calçados
Fábrica
N.°
133.093
Novo
modelo
de
encostos e outros - $eivaGemia&
S.
A.
cabo para forrainentas manuais dor
N, 133.164 - Nr5vo Modele de carir. 197 - Nóvn e, original . /I
NP 117.070 - Um novo bocal Metalrica S. A. Indústria de Arteralho , de brinquedo - ClaueLo Usar
desenho
ornamental
para
papel
fatos
de
Metais.
kams tampa do pressão para despejo
Marengo.

álARIO OFICIAL (-eção 111)

r :r.a-feira 5

Frase de Propaganda Indeferida

EXIGÉNC1AS
Nu 35.360 - Sociedade Comercial
e de instahra5es Técnicas Societe Limitada - aStisfaça exigência.
Nu 95.477 - Willern Karel Tiktak
e Atine Chr:stiaan Hendrik George Nicolas Volt - Satisfaça ex'gência.
° 103.170 - Chs Pfizer ei Co.
Mc. - Satisfaça exigência.
Nu 104.573 - Gesellàchaft Der
Ludar Von Roll ' Schen Eisenwarke A.
G. - Satisfaça exigência.
Nu 106.842 - L. F. Sobrinho Satisfaça exigência.
N° 113.737 - João Câncio de Oli•
veira - Satisfaça ex:gência.
Nu 115.129 - S. A. Iridustrial Ir:
mãos Levar - Satisfaça exigência. •
N9 108.282 - Koppers C. Inc, --Satisfaça exigência.
N° 110.112 - The Wellcome Foundation Limited - Satisfaça exigência.
N° 112.795 - American Can -Co.
- Satisfaça exigência.
N 9 120.821 - FMC Corp. -- Satisfaça exigência.
N° 137.979 - Meca Auto Peças Limitada - Satisfaça exigência.
IV 137.984 - Juan Perez Diaz e
Pedro Pascoal Sanz Dei. Casale) Satisfaça exigência.
N° 138.804 - Irmãos Acerbi Limitada - aStisfaça exigência.
• N 9 138.805 - Irmãos Acerhi Limitada - Satisfaça exigência.
N° 139.108 - Guido Adilo Cremasco - Satisfaça exigência.
Nu 139.226 - H. K. Portar Co.
Inc. •à-• Satisfaça exigência.
N° 138.094 - Gabriel Rebollo Mas-sip - Satisfaça exigência.
N.° 139.142 - Fuad Murad - Satisfaça exIgéneia .
lal° 140.133 - Portatoldo Indústria
e Comércio Ltda. - Satisfaça exigèneia
N9 140.134 - Jose Simon • Gannau
-Satisfaça . exigência.
Ns. 140.135 - 140.136 - 140.137
- Fab. de Móveis Capitanio Ltda.
Satisfa;a exigência.
Nu 140.138 - Antônio Calixto Satisfaça ex'gência.
N° 114.108 - Gcbruder Buhler Satisfaça exigência.
N9 138.209 - António Lloreda Vila
- Satisfaça exigência.
N° 136.611 - Horage W. Gerarde
- Satisfaça exigência.
N" 104.112 M. B. Indústria e
Comércio de Bijouteria Ltda. - Satisfaça exigência.
N u 104.462 - Frans Harry Karkson
- Sat'sfaça extbência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR

DA DIVISÃO DE MARCAS

N.° 273.550 - York-Plast da cer
da pele - ciasse 10 - Indústrias
York S. A. Produtos Cirúrgicos Art. 125 n.° 2.
Exigências
N.o 296.801 - Prema Preservação
de Madeiras S. A. - Cum pra a exigência.
N.° 327.451 - Vuican Material
Plástico S. A. - Cumpra a exigên-

cia.
N.° 374.716 - Floriano Alves
d'Oiveiaa_Et ebidas Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.o 381.625 - Anspach - classe
33 - Escritério Anspach Ltda. -

Cumpra a exigência.
N.° 424.536 - Adega Suisso Brasil!:ra S. A. - Cumpra a exigência
Diversos

•

Eduardo Ferreira - opoente do termo 1: 388.773 - Defiro o pedido de
impugnação e ,aguarde-se em canseoiiência e solução do termo 411.221

impuraiante.
N,,.° 227.575 - Arinour and Company - Mantenho o despacho.
N.0 313.677 - Geni S. A. Ind.
de,

e Com. - Aguarde-se.
N.° 396.633 - Eletrônica Illerom
Ltda. - Aguarde-se.
N.° 398.094 - Metalbras Indústria e Comércio S. A. - Aguarde-se,
N.° 401.242 - Hepworth 8s Gran4 e L ; mited - Aguarde-se.
N.° 413.842 - Empresa Funerária
de São Caetano do Sul Ltda. - Nada há que deferir,
Na.

413.900 - -

413.902 - Primil

Frigorifico Michel Ltda. - Torno
sem efeito o despacho de arquivamento de fls. 6v. e mantenho a exigência quanto a apresentacão de novos exemplares.
N.0 416.134 - Leonover Confec•• ães Ltda. - Arquive-se.

N.° 424.522 - Senetone Especial
Elétrica Ltda. - Inaceitáveis os no-

vos exem plares apresentados. Prossiga.
se como inicialmente requerido aguardando-se buscas.
Prorrogue-se o Registro

N.o 427.892 - Westinghouse classe 28 - Westinghouse Electric
Corporation - Prorrogue-se o registro com exclusão de vernizes e compostos Isolantes e com averbacão de
aontrato de exploração a favor de Canadian Westinghouse Com pany Liroited por des p acho de 23-6-54. Pet. número 12404/54.
Expediente da Sendo de TranSferéncia e Licença

Rio, 29 de Mai(*) de 1963

Rio, 30 de maio de 1963

Marcas Indeferidas

Transferência e a7teração de nome
cie Titular de Processos

N.° 397.427 - Foz - classe 8 Indústria e Comércio "Fox" Ltda.

N.° 397.625 - Opa - Operação
Pan-Americana - classe 32 Leandro Ribeiro de Mello.
N.o 397.690 - Instant Color classe 48 - Perfumes Coty S.A.B.
N.° 398.099 - Metalbras - classe 21 - Metalbras Indústria e Comércio S. A.
N. 0 405.582 - Enciclopédia de Arte Culinária - classe 32 - Gráfica e

Untou Carbide Corporation - Pede
para ser anotada na patente de número 61.890, priviléaio de invemo, a
alteração do nome da titular. - Anote-se a alteração de nome. Indústria Brasileira de Aparelhos
Dentários Ltda. - Transferência
para seu nome do Tênia n o 92.094
- modelo industrial. - Anote-se a
tratisferência.
Pharmaceutical
U. S. Vitamin
Corporation - Pede para ser anotada no Te r mo 119 95.122 paivaêgio
de invenção - a al teraç:io do nome

Junho

de 1983 1951

Amaral e Carrai. os S. A. Indústria
trônicos.
e Comércio de Produtos Ele

SEMS Societe D'Etudas et D'Explo1tation de Marques et Brevets - Pede
- Pede para ser anotada no Termo para ser anotada na marca Stago
no 104.000 - modêlo de utilidade n. 154.812 a alteração de nome. - a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
- Anote-se a alteração de nome.
Les Laboratolres Rousse1 - TransIndústria -Brasileira de Aparelhos ferência para o seu nome da marca
Dentários Ltda. - Transferêncl,.a Timoxyl n9 155.689). - Anote-se a
para seu nome do Têrmo n o 101.493 transferência.
- modelei" industrial. - Anote-se a
Nautec Corp - Pede para ser anotransferência.
tada na marca Aermotor no 158.171
Trans- a alteração de nome. - Anote-se ,a
Giovanni Guastamacchia
ferência parcial no Termo n9 108.933 alteração de nome.
- Privilégio de invenção. - AnoteWarner Lambert Pharmaceutical
se a transferência.
Co - Pede para ser anotada ria
•Cartografia P. dei Nero 8. A. - marca Atralose W 156.982 a alteraPede para ser anotada na - privilé- ção de nome. - Anote-se a altera-

gio de invenção - Nova Embalagem
- Termo n o 110.246 - a alteração
do nome da titular. - Anote-se a
alteração de nome.
Cartografica F. del'Nero S. A. Pede para ser anotada no Termo número 110.351 - privilégio de invenção - a alteração do nome do titular. - Anote-se a ' alteração de
nome.
Rod Bel S. A. - Indústria e Comércio. - Pede para ser anotada no
Termo no 111.572 - Privilégio de invenção - a alteração do nome da
titular. - Anote-se a alteração de
nome.
Técnico Mecânica Bristan S. A. Pede para ser anotada no Termo número 115.549 - modelo de utilidade
- a alteração do nome da titular. _
•
Anota-se a al:-eração de nome.
FICC - Ferragem, Indústria e
Comércio Ltda. - Transferência para
seu nome no Termo n o 115.549 modelo de utilirlada, - Anote-se a
transferência,
Técnico Mecânica Bristan S. A. Pede para ser anotada no Termo número 115.550 - modelo de utilidade
- Têrmo n9 115.551 - modelo de
utilidade - a alterações do nome da
titular. - Anotem-se as alterações

ção de nome.

Warncr Lambert Pharmaceutical
Co. - Transferência para o seu
nome da marca Atralose n9 156.982.

- Anote-Se a transferência.
Laboratório Euterapico Nacional
S. A. - Transferência para o seu
nome das marcas Pilsea n o 166.042
Metioteron n O 154.948 - Sedoteron

n9 150.594 - XI Ru Ly no 160.261 Neotcron n9 179.049 - 179.506. Anotem-se as transferências.
Comércio e Indústria Hollo Ltda.
(transferanzia para o seu nome da
marca Colauto n° 168.505) - Anotese a transferência. •
Enxovais Babette Ltda. (transferência para o seu nome das marcas 13abette n° 174,184 - Babette número
174.185) - Anotem-se as transferências.
Linhas Corrente S. A. (transferência
para o.seu nome das marcas M C L
n° 179.441 - CBLC n° 191.885 Seteco n° 274.040 --'-- expressão de propaganda Seteco Serviços Técnicos Para
Costura n° 274.172 - marca Corrente
tèrmo 448.214 - Corrente têrmo
448.215 - Corrente tèrmo 448.216 Corrente térmo

448.218 -

Corrente

téraso 448.217) - Anotem-se as transde nome.
ferências.
PICO - Ferragem, Indústria e CoPerfumaria Dinar Ltda. (transfemércio Ltda. - Transferência para
seu nome dos Termo n o 115.551 - rência para o seu nome da marca
modelo de utilidade - Termo núme- Sharnbala no 186.313) - Anote-se a
ro 115.550 - modelo de utilidade transferência.
- Anotem-se as transferências.
Bourjois S. A. (transferência para
Halliburton Co. (transferência para
o seu nome da patente privilégio de o seu nome das marcas Emblemática
Invenção Termo n o 116.221). - Ano- n° 187.536) - Anote-se a transferência;
te-se a transferência.
Perfumaria Dinar Ltda. (transferênThe Haydon Instrument Co. (Transferência para o seu nome da cia para o seu nome da marca inac
patente privilégio de invenção Termo Dore n° 195.584) - Anote-se a transno 137.001). - Anote-se a transfe- ferência.
rência.
Caloria International S. A. (transP.M.O. Corporation (pede para ser ferência para o seu nome da marca
anotada na patente privilégio de in- Seaporclad n° 205.225) - Anote-se
venção Termo n9 108 432 a alteração a transferancia.
de nome), - Anote-se a alteração
de nome.
'77ecidos e Confecções Mc Key
Roussel Uclaf (Transferência para (transferência para o seu nome da mar.
o seu nome das patentes privilégio de ca M C Key n° 218.255) - Anote-se
invenção Termos ns. 95.000 - 95.174 a transferência.
- 95.793 - 98.058 •- 100.270 101.101 _ 101.671 - 103.53 Anilando Curta (transferência para
117.483 - 118.710 - 118.705 - o seu nome das marcas União Colonial
120.047 - 120.089). - Anotem-se na 233.228 - União Colonial número
RS transferências.
233.229 -- Colonial n° 236.201) Casar Santos az Cia. Ltda. - Pede Anotem-se as transferências.
para ser anotada na marca E l ixir de
Perfumaria Dinar Ltda. (transferên,Camapu Composto Casar Santos,
no 66.317 - a alteração de nome. - cia para o seu nome da marca Thai*
n° 247.506) - Anote-se a transferênAnote-se a alteração de nome.

Maria Palmieri Maselli - Transferência para o seu nome da marca
A Tesoura de Ouro - n9 41.666. Anote-se a transferência.
Darei Industrial Farmacêutica Ltd4
- Transferência paria o seu nome da
marca Dropstoss n o 144.154. - Anote-se a transferência;
.União da Bebidas Indilatria e Coraére'o Lfa
Pade para ser anoEditóaa Edigraf Ltda.
tar! » n a
cliQar n o 152.903 a
N°
5.520 - Café Angatuba - da titular. - Anote-se a alteração alta a-V; oetc rmila). - Anote-oe a
niteraçIo de nome.
elacse 11 - Gonesio Gaivão.
de nome.

cias.

Lecien S. A. Indústria Frainacéufica (transferência para o seu orne
da marca Oposedante n° 269.768) Anote-se a transferência. .
Victoria Indústria e Comércio Uni.
tuia (transferência para o seu nome
da expressào de propaganda Café Via
tória o Mais é História n° 276.066)
Anote-se a transferência,
Mead Johnson Endochimica Indústria
Farmacêutica S, A. (pede para ser
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. _
anotada na marca IFESA n° 277.075
alteração de "nome) - Anote-se a
alteraçâo de nome.
Produtos Aliinenticios Serebe Limitada (transferência para o seu nome
da marca Serere n° 280.173) - Anote-se a transferência. '`

DIVERSOS

Cirena Cia. de Resinas Naturais (no
pedido de averbação de contrato na
marca n' 169.236) - Aguarde-se.
- Bristol Myers Co. (junto a marca
n° 237.463) - Retifique-se a apostila
de 228-1960 como solicitado. - AnoAVERBAÇÃO DE CONTRATO DE te-se mediante apostila a transferénPATENTE
da de Bristol Lahoratories Inc. para
Bristol Myers Co. .já anotada no reg.
Knoll S. A.. Produtos Químicos e anterior 124.605.
Farmacêuticos (pede para ser anotada
na patente _pri‘. invenção 9 55.073 */al° 113.08$ - Norman Avrutin e
Joseph Chocker Arquive-se
o contrato de sua exploração) - Aver- Guy
(Repdolicacloj .
L ...e o contrato de exploração.
9- 135.808 - Gerso de Andrade
EXIGÊNCIAS
Lima - Arquive-se' (Republicado) . ,
11

•

N

Ni-397.843 - Walita-W
Clas.se
47-- Eletro Indústria Walita S.A._
N.9 397.845 - Walita-W - Classe
49 - Eletro Indústria Walita S.A.
N.9 397.846
Walita-W - Classe
21 - Eletro Indústria •Wallta S.A.
NP 397.847 - Walita-W - Classe
20 - Eletro Indúrála Walita S.A.
N.9 397.848 - Walita-W - Classe
31 - Metro Indústria Walita S,A.
N. 9 397.898 - Votorantim
Classe 21 - S.A. • Indástrias Votorantim.
NP 397.900 - Votorantira - Classe 23 - S.A. Indústrias Votorantim.
N.9 _397.901 - Votorantim - Classe 24 - S.A. Indústrias Votorantim.
• N. 9397.902 - Votorantim
se 25 - S.A. Indústrias Votorantim.
N.9 398.021 - Calçados Doa Clas.ske 36 - I. A. Miguel Lopes.
N. 398..026 - 'Sanei - Classe 15
- Sanitários Elite Ltda.
_N.* 398.064 -• Ediplast - Classe
16 - VittorM Terracini. *
NP 398.115 Acrópole - Classe
41 - Acrópole Comércio e Ind. de
Café Ltda.
N.9 398.131 - Lauzane - , Classe
16 - Couto & Siqueira Ltda;
N. 9398.194 - Deeo-Fác - Classe
16 - Companhia Química Industrial
de Laminados E.A.
N. 9 398.253 - Visaria - Classe 36
- A. J. Renner S.A. Indústria do
Vestuário, , •
-

dunho de 1963.17..9. 396.178 Borses
Ltda.' - Cumpra a exigência.
NP 397.804 - Aços Carb0 Liga*
Lazia. , - • Cumpra a exigência.
DIVERSOS
N.q 374.669 aa- Companhia ce Produtos Chimicos Industriais M. Ha-mera. - Aguarde-se.
NP 395.998 a- Papelaria A.rouene.
Ltda. - Aguarde-se,
NP 396.133 - Floriano Albrecht ,
Moreira --Aguarde-se. •
11a4 396.144
Confecções jaelcatil
Ltda. - Aguarde-se.
N.9 396.146 - Armazeno Sara Do-'
:iningoà S.A. Importação e Comércio
- Aruarde-se. a •
; Nati • 397.314 -- Indústria a Fátima 4.
- Aguarde-se.
N. 47.795 - Acrópole Sala Eu- ;
genhaaaa, e Construções - Aguarde '1

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Ropesa Produtos Eletrimicos W. A.
INTERFERÊNCIA
'(janto a patente mod. industrial têrSatisfaça egência.
mo 133.013)
Rio, 30 de maio de 1963
Phoenix Gummiwerke AktiengesellsNotificação
... ' NO 397.816 Hovanês Zavera ;
chaft (junto a márca n° 59.589) Fanin - Aguardo-se.
Uma vez decorrido o 'prazo de reSatisfaça exigência.
carso previsto pelo artigo 14 da Lei
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE •
Oswaldo Gomes e Giuseppe• Oswal- n.9 4.048, de 29-12-01 e mais dez
PESQUISAS
do Pecci (junto a marca n' 81.859) dias - para, eventuais juntadas de
recursos, e do Inumo não se tendo
- Satisfaça exigência.
Rio, 30 de maioa de 1969
valido nenhum interessado, ficam noPaulo de Souza Mell-o (junto a mar- •tifimdo,s os requerentes abaixo 'menNotificação
ca n°. 149.383) - Satisfaça exigência. cionados . a comparecer a êste DeUma vez decorrido o prazo de reComércio e ' Indústria Mannex do partamento, a fim de efetuarem o
curso previsto pelo 'artigo 14 da Lei
Brasil S. A. (junto a marca número pag amento da. taxa final concernente
n•9 4.048, de 29-12-61 e mais dez
à. expedição dos respectivos certifica151.634) - Satisfaça exigência.
dias -- para eventuais juntadas de
dos dentro-da prazo de sessenta dias
FRASE DE *PROPAGANDA . recursos, e do mamo não se tendo
C. da Silva Ltda. (junto a marca -. na forma do parágrafo único do
Valido nenhum interessado, ficam noDEFERIDA
artigo 134 do Código da Propriedade
n° 154.473) - Satisfaça exigência.
tificados os requerentas abaixo menIndustrial.
N.9 396.197 - Napoleon Licor de cionados a. comparecer a este DePazFab.' de Molas Q Boa Ltda. (junto
•
Tradição - Classe 42 - Les Suecas- tamento, a fim de efetuarem o paa marca n° 154.734) - Satisfaça exi-MARCAS DEFERIDAS
gamento da taxa final concernente à
seara de F. Cazanove.
gência.
expedição dos respectivos Cel trinaNP
139.647
Indiana
Classe
17
dos dentro do prazo de sessenta dias
' NOME COMERCIAL DEFERIDO
• Condomínio do -. Edifício Gold Star - D'Agostino &
- na forma do parágrafo único do
.(junto a marca n° 155.551) SatisN. 309.347 - Onychopaalex N.9 395.352 -. Refrigeração Polar artigo 134 do Códi go da Propriedade
faça exigência... .
Industrial.
-Cia. Jornalística Caldas Inalar (mi- 1 Classe '3 - Franco Veles Indústria Ltda. - Refrigeração Polar Ltda. a
.
Art. 109.
, to a marca n.°. 160.185)* --: Satisfaça e ' Comércio S.A.
MARCAS DEFERIDAS
. - I.B.A.Q. Instituto
N. 396.181
NP 327.754-. 5 P.- Classe 16 exigência.
Brasileiro para Assuntos de QualiPorcelana e Steatita S.A.
dade S.C. - - Instituto . NP . 363.211 - Lavai - Classe
DIVERSOS
N.9 364.982 - Singer -- Classe 21 Brasileiro para Assuntos da
- Lazco S.A. Artefatos de Couro •1- The Singer Manufacturing Coca- dada S.C. - Art. 109.
Com exclusão de mata-borrão,
NP 363.215 - Lazco - Classe 13
"merican Linen Supply Co. (no pe--' ' pa,ny. - Com exclusão de prateie':
•
N. 398.109 - Editora Inca Ltda.
Couro.
- Editora Inca Ltda,
dido de transferência na patente priv. ras móveis de trabalho.
Art. 109. - Lazco S.A. Artefatos- de
Classe
21
,
N.9
381.440
Atreup
invenção n° 60.367) -- Arquive-se o
N.9 396.101 - Pantenil - Classe
José Lopes Puerta.
pedido de anotação -de transferência i 48 Produtos Roche Químicos e Far- TITULO DE ESTABELECIMENTO - N.9
381.457 - Justiça - Cies,ee 32
.
lora-ata-ano
ELI.
por falta de cumprimento da exigèn- mecêaticos
_
'
- Editora Justiça Ltda.
cia.
381.734 - Dapanone - Classe
N.9 396.147 - Dom Domingos NP 396.368 - Recapadora de Pneus 3 -N.9
IVIercit & CP Inc.
Classe 42 - Armazena São Domingos Trinkel - Classes 31 - 39 - WalEXIGÊNCIAS
S.A. Importação e Coméacio.
clamar
Trinkel
Azt.
117.
CauCorbromin
-NP
381:740
.)
N.Y 397.792 - Aorópole S.A. Eu- se 3 - Chennewerke Homburg Akti396.261 - Café Palma - Clas- ganharia
Motores Ciimmins -Diesel' -da Brasil seN.9
e
Construções
C14-R-gOS: engasellschaft.
-41 -. Francisco Rouco & Ola. LILtda. (pede . para ser anotada nas rcitada.
33 - 25 - 50 - Acrópale S.A. En.
N.9 398.711 - Café das Oito marcas Cummins n. 17.514 - Emgenharia e Construções - Art. 117. Classe
41 - Moinhos Unidos Brasil397:346 - Esciandalo Ilustrado
N. 387.807 - Horizonte - Classe
blemática n° 2107.880 - -Cumunins nú- ---N.9
Mate S.A.
Classe
32
Nilson
Risarde.
33
Dado
Araujo
Benedicto
Ottoni
mero 214.987 - Turbiesel n° 273.747,
N.9 406.145 - Don Daniel - ClasArt.
117.
N9 396.576 - Wycillin - Classe
o contrato cia. sua exploração - Apre36 - S. Amaral Moraes E Cía.
-:- American Home Producta Corpo-2 N.9 398.285 - Revestadora Pernam- se
• unte clichê para tôdas as marcas. • ration.
bucana - CLas ses: 16 33 - Re- Ltda.
vestiriam PernanibuctuãoLtda.
- Ar' •
Standard Br.ands Of Brazil ,
Whirley WhIrler
N.9. 406.167
NP
- Contraband - Clas- tigo 117.
Classe 49 - The Wrnriey °arpara.
(pede para ser anotada nas marcas se 48397.41Ç
Eugenio
Goulart
Machado.
`, •
tion.
Fleischmann n° 184.975 - Royal núMARCAS'INDFIPERIDAS
N.9 397.475 - Vuicas puroia - Clasmero 204.290 - Roya/ n° 201.679
N.° 406.545 - PrartafItix' - Classe
n
•
16 - Vuleen Artefatoa -de Borra1 - "Oxigen" Sociedade de Pradutos
Royal n° 217.959 - Royal n° 228.142 se
cha S.A.
NP 394.448 - Century -Arquitetuaa Especiais para Indústria Ltda.
Royal a' 247.351 *- o. contrato de
Engenharia e Construções Ltda. sua exploração) - Apresente clichê N.9 397.799 - Itapetininga - Clas- Ciaste 33 - Century Arquitetu- , EnN° 406.546 - Geobras - Classe 2'
se 7 - Itapetininga Com, e Admi- genharia e 'Construções Ltda.
para tôdas as marcas.
- Jecê Marques Ferreira.
nistração
Ltda.
Exceto
para seca- NP 396.187 - União - Case 38
Fafnir Bearing Limited (pede para deixas.
406.559 - Alvorada - Classe
- Onduladora de Papéis União Ltda. 50N.°
ser anotada na marca Palrar número
- Edições Musicais Brazano Ltda.
N.
396.563
Radlocentro
ClasN.9
249.698 o contrato de sua exploração)
397.801 - Convenção - ClasRadiocentro Ltda.
se 3 - Drogaria Convenção Ltda. se 8 - TV
N.9 406.561 - .Light - Classe 46
- Apresente clichê.
NP 397.920 - São Paulo - Classe
Levar Brothers Port Sunlight 14N.9 397.806 - Sekatudo - Classe 7 - Agrícola Indústria São Paulo de mited.
7 - Máquina Moreira S.A. -- Com Peças Agrícolas Ltda.EXIGÊNCIAS
ewlusão de .1.adeiras.
11.9 406.564 - Ferropac Musa
,
nchtdra e Importadora Musical Per- N.9 397.823 - Mercado Moderno - TITULO DE ESTABMECIMENTO 31- Victor Ma.nufacturin g And Gaaket Company.
mata do ,Brasil Ltda. (no pedido 'de Classe 23 - Mareado Moderno S.A.
INDEFERIDO
_
transferência na marca n° 267.517) . - - Com exclusão de cortinas (el. 34)
N.9 406.565 - FerrOprene - Clase enfeites de franjas de lã. para aba- NP 399.997 - Edifício Guarapari se 31 - Victor Manufacturing and
Satisfaça exigência.
les (el. 24).
- Classe 33 - Arnaldo Luiz de Cas- Gasket Company - Considerando-se
Toffre Alves Pereira (no pedido de
para vedação e material para en gaJodiro - Classe 31
é-ansferência •na marca a° 267.901) - N.9 39'7.837
a
xetamento.
EXIGENCIAS
- Jolino S.A. Indústria e Comércio.
Satisfaça exigência.
N.9 397.838 - Walita-VJ - Classe
N.* (06.566 -- ' Corpar - Classe, 31
N.9 295.907 - Alvaro da Costa Mel- - Victor Manufaaturing and Casket
Elebnora Palanova (no pedido de 5 - Eletro Indústrai Walita S.A.
Company - Considerando-Se para
restauração na patente 48.079) - &a- N. 397.840 - Walita-W - Classe lo - Cumpra a exigência.
• - Eletro Iradilatria Walita ,5.A.
N.9 318.336 - Snac Lagosta Ltda. vedação , e material para engaxetafilho ealgénekt
--- Cumpra a exigência
mento. •

Wudria-reira ó
. .
N. ç'406.570 - Decaltal - Classe
• 1 - Badische Ailin & Soda Pabrik
•
Aktiengeseilschaft,
14.9 406.571 - Wel Classe 1 Badische_Anilin & Soda Fabrik AktiengesellSchaft.
14.9 406.580 - Super Vinil - Classe 1 - Super Cia. Industrial de Tintas Vernizes e Resinas.
• FRASE DE PROPAGANDA
•
DEFERIDA N.9 406.649 - Duas gõtas, dois segundes, dois olhos claros e bonitos
- Classe 3 - Labis. Moura BrasilOrlando Rangel S.A. - Art. 121.
• NOME COMERCIAL DEFERIDO
N.9 406.277 - Distribuidora Comerelal de Elmos Ltda. - Distribuidora Comercial de Discos Ltda. - Artigo 109, n•9 3.
NP 406.544 - Viação Rápido Braél S.A.
Viação Rápido Brasil
Art. 109 n.9 2.

• -

TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
14.9 406.144 - D'On Daniel Mame - Classes: 6 - - 12 - 18 - 23 24 & 25 -26-27-30-34-36-37-48-46
5. Amaral Morares & Cia-Ltda.
- Art. 117, n•9 1.
.
EllaGENCIAS
-

N.9 406.626 - Brindes Brasil Ltda.,
Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÕES
Dia 30 de maio de 1983
EXIGÊNCIAS

/4.9 555.185 - Imbrosclano Bermanos 8.R.L.- Satisfaça exigência.
br .9 561.861
Armando Falai Satisfaça exigência,
fr.9 583.820 - Société des . Anciens
EtablIssements Duverdrey & Bloquei
- Satisfaça exigência.
DTP 577.681 - Todd Shipyards
Oorp. - Satisfaça exigência,
•
NP 585.408- Aliança Organização Brasileira de Empreendimentos
Imobiliários. Ltda. -- Satisfaça exi•
gência.
NP 585.497 - Camela, (Metam
Falai - Satisfaça exigência.
NP 585.502 - Viúva J. Plagentini
- Satisfaça exigência.
14.9 585.594 - Saiani Vitalino &
Cia. - Satisfaça exigência. •
14.9 585.589 - J. Rabelio &
Ltda. - Satisfaça exigência.
14.9 585.590 - 585.591 - J. Rabailo & Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 585.596 - Bardahl Manufacturing Corp. - Satisfaça exigência.
NP 585.808 - Paren Bazarian Satisfaça exigência.
NP 585.825
Jong &, Cia. Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.9 585.836 - Bleinco Importadora
Exportadora Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 585.837- Blemoo Importadora
e Exportadora Lida. - Satisfaça exigência.
14.9 585.846 - Rio Gráfica e Editora Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 585.847 - Rio Gráfica e Editora Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9. 585.910 - Calçados Siegel S.A.
Indústria e Comércio - Satisfaça exigência.
NP 585.917 - Lab. KC11108 S.A.
Indústrias Química e Farmacêutica
- Satisfaça exigência.
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------- ------DIVERSOS
N.9 419.297 - Oacy Carlos Pereira - Prossiga-se como requerido.
Aguarde-se.
N.9 585.610 - F. A. Rolla & Cia.
- Aguarde-se. N. 599.355 - Rijos de Ybarra S.A.
- Aguarde-se.
N.9 560.973 - D. F. Vasconcellos
S.A. Optica e Mecaniaa de Alta Precisão - Aguarde-se.
NP 562.155 - Fogões Walter Indústria Comércio e Importação Ltda.
- Aguarde-se.
N.9 562.812 - Condomínio do Edifício Guir_le - Marca Edifício Guinle- Case 33 clichê publicado em
8-2-63, foi mandado porsseguir como
registro neivo contando o prazo de
oposição desta data em• diante.
N.9 563.415 - 563.416 - BrIl S.A.
Indústria e Comércio - Aguarde-se.
14.9 563.758 - Indústrias Villares
S.A. - Aguarde-se.
NP 564.175 - Malharia &mbar
S.A. - Aguarde-se.
•
N.9 564.134 - Bril * S.A. Ind. e
Com. - Arquive-se.
14.9 564.358 - Tuyango Sociedad
Anonima Industrial 'y Comercial Aguarde-se.
566.568 - Distilaria Niagara
S.A. - Augarde-se.
N.9 579.981 - Sir James Murray
do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos - Aguarde-se.
NP 585.512 - Onyx Chemical Corp.
- Aguarde-se.
N.° 468.117 - Shell Brasil Limited - Shell Macoma - el. 47 Prorrogue-se o registro.
N.° 524.475 - Ameiica - Cia.
America Fabril S. A.. - ri 23 -Prorrogue-se o .regiatro. •
N.° 527.698 - Angelus - Fabrique d'Horlogerie Angelus ',SoCiete
Anonyme --a classe 8 - Prorrogue-se
o.
N.° 534.541 - Caselac - Labs.
Osorio de Zetaraes Ltda. - cl. 3 Prorrogue-se o registro retificando-se
a data para 15.3.53.
N.° 537.583 - Majestic - Rameu Ciearelli & Cia. Ltda. - cl.
38 - Prorrogue-se o registro.
N.° '544.179 - Aderito Cruz AC cl. 13 - Prorrogue-se o registro.
N.°-.544.889 Febrix Joaquim C.
Guimarães Leopoldina Minaz - Joaquim C. Guimarães - cl. 3 Prorrogue-se o registro.

Junho de 193 1953.

N.0 564.177
Walkiria - Cia. \ averbação de contrato de explor% co
i:
Química Industrial Cil cl; 1 - a favor de Du Pont do Brasil •.5.
Prorrogue-se o registro • retificando-se A. Indústrias Químicas
a. data para 30.4.53.'
N.° 585.874 - Emblematica N.° 565.075 - Tio Ben - Uncle• Texas Gulf Sulphur Co. - cl. 2
Ben's Inc. - cl. 41 - Prorrogue-se - Prorrogue-se o registro.
o registro.
N.°• 585.876 - Gordon - Tho
NP 578.293 - Empresa Constru- Whitechors Co Limited - cl. 11 -..
tora H. Pornerantz -, Henrique Po- Prorrogue-se o registro.
merantz - cl. 16, 33 a-- ProrrogueNP 585.915 -, Naftionin - L.
se o registro.
boratoires Om Soe Anonyrne - el.
N.° 585.372 - Radio Cartilha - 3 - Prorrogue-se o' registro.
S. A. Phillips do Brasil - cl. 32
N.° 585.916 - Hipofren - La- Prorrogue-se o registro.
boratórios Biosintética S. A. - cl.
NP 585.373 - Ticonal - S. A. 3 - Prorrogue-se o registro.
Philips do Brasil - cl. 5 - ProrroNP 585.918 - Crysiosal Lobogue-se o registro.
rotários Biosintética S. A. - ci. 3
• N.° 585.491
Aquarius - Indus- - Prorrogue-se o registro.
trias Coimbra de Ferragens S. A.
N.0 585.919 -- • Gevis - Laboracl. 11 - Prorrogue-se o regis- loiras Om Societe Anonyme - el.
tro.
3 - Prorzegue-se o regi iro.
N.° 585.499 - Amiprol U.
N.° 585.920 --- Hepacynara T.
S. Vitamin Corp. - cl. 3 - Pror- boi-otários
Humanistas S. A. - cl.
rogue-se o registro
3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 585.506 - Sanilhos - Cia.
N.° 581.276 - Constantino - Soc.
Brasiletira de Produtos em Cimento de Vinhos do Porto Constantino Armado Casa Sano S. A.
-ci. 16 SARL cl. 42 - Prorrogue-se 3
- Prorrogue-se o registro.
registro.
N.° 585.507 - Sanilhos NP 581.277 - Constantino Brasileira de Produtos em Cimento
dos Vinhos do Porto ConstanArmado Casa Sano S. A. - cl. 34 Soc.
tino SARL - cl. 42 - Prorroga.- Prorrogue-se o registro.
rre o registro.
N.° 585.508 - Sanotail 581.278 - Sobi:eira - S e.
Brasileira de Produtos em Cimento dosN.°
Vinhos
do Porto Constantino
Armado Casa Sano S. 'A. - cl. 16 SARL - cl.42 - Prorrogue-se o
- Prorrogue-se o registro.
registro.
-1n1.0 581.279 - Constantino •
N.° -585.539 Sz.tnotail - Cia.
Brasileira de -.Pr .dutos em Cimento Soe. dos' Vinhos do Porto ConstantiArmado Ciaa Sano S. A. - cl. no SARL - el. 42 - Prorrogue is
o registro.
34 - Prorrogue-se o registro.
' N.° 585.510 - Onyk Chernical
PRORROGAÇÃO DE FRASE
Corp - cl. 1 - Prorrogue-se o reDE PRnPAGA NTrA ,
gistro -com exclusão de detergentes.
N.° 585.700 - Orgulhosa - FáN.° 577.357 - Em 't sisia t).. to
brica de Conservas de 'Peixe Brasil de admiração - Cássio Munir S.A. '

Ltda. - cl. 41 - prorrogue-se o
registro. •
N.° 585.705 -.Drageval -- Jean
ci. 3 - Prorrogue-se
Deseouraux
o registro.
N.° 585.706 - Formygea Bozzano S. A. Comercial Industrial e
Importadora - cl. 32 - Prorroguese o registro.
N.° 585.807 - Rosario - pape.
leria Rosario Ltda. - cl. 38 Prorrogue-se o registro com exclusão
de quebra luzes.
Np 585.820 - Janu - Pedro RiN.° 554.168 - Ingrid - Paulo beiro do Rosario e Antonio Cardoso
Yasbek - cl. 48 - Prorrogue-se o de Souza - cl. 48 - Prorrogue-se
o registro.
registro.
N.° 585.828 - Otozole - Lecien
N.° 557.626 - Belmont - Rá- S. A. Indústria Farmadiutica - cl.
dios Belmonte Ltda. el. 6 - 3 -- Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
NP 585.829 Radiosterina- N.°-559.810 - Tebansida - Ins- Cano Erba Sociais Per Azioni tituto Luiz Pereira Barreto Vertam el. 3 - Prorrogue-se o registre.
Lida, • - el. 3 - Prorrogue-se ,o
N.° 585.870 Palmolive - Colregistro. gai° Palmolive Co. - cl. 2 -- ProrNP 559.811
Eia Kolpo -• Ins- rogue-se o registro, averbação de contituto Luiz Pereira Barreto Versam trato de exploração" a favor. de Col.
Ltda
cl. 3 - Prorrogue-s. o gata Palrnolive Peet Co Limited.
registro.
NP 585.871 - Palmolivt - ColN.° 360.086 - Audiom - Good- gata Palmolive Co. cl. 41 -: Prormons Industries Limited cl. 8 - rogue-se o registro contrato de exploração a favor de Colgai° PalmoProrrogue-se o registro.
live Peei Co Limited.
NP 560.923 - Novipapel Ind. e Comércio de Papel Novipapel • N.° 585.72 - Dachon - E. I.
Ltda. - ci. 38 - Prorrogue-se o Du Pont de Ne'rr.ours And Co. _
cl. 23 - Prorrogue-se o tegistre.
registro. •
N.° 563.597 -- Pitar - Pitchon N.° 585 873 - Du Pont - ,E I
ea Co. Lido. - el. 23 - Prorrogue- da Pont de Nemours And Co. cl. 18 - Prorrogue-se 0 registro COM
a• o registro.. •-

Importação e Corro:raio - cl. 1
8
cl. 1 - 6 - 7
9 -- 10 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 --20 - 21 -- 31 -- 34 - 35 - 40 -...
46 --:- 47 - 49 - Prorrogue-se o re.
gistro.
N.° 533.687 - Sombra, Aeua
Fresca e Dragoflex Indústrias
Reunidas Sofá-Cama Drago S. A.
cl, 40 - Prorrogue-se o registro.
N.° 585.806 - Produtos Farraos
que provocam alarde, queijos e se.
quelj5es dos Lacticínios Lombardi Roque Lombardi & Filhos Ltda.
el. 41 - Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE INSIGNIA
COMERCIAL
•
NP 585.498 - - Corcovado Vida

-• Cia . de Seguros Gerais Corcovado - cl. 33 - Prorrogue-se o

gistro.

•
PRORROGAÇÃO DE NOME
COMERCIAL

N.° 585.714 - Cia. Calçado Boas
dallo - Cia. Calçados Bordallo 3.
A. - Prorrogue-sa o registro.
PRORROGAÇÃO DE TITULO
DE ESTABELECIMENTO
N.° 578:952 - Casa das Noiva,
- M. Joaquim Marques - cl. 23s
24, 36. 31 - Prorrogue-se o regias
tro,.
N.° 579.20a - ~afia - GIÃ
Industrial Fareasaêtelkia Ind
Prorrogue-is o registro.
8
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N.° 585.494 - F4brica de Móveis São Francisco - Irmãos Ongaro
Cia. Ltda. - cl. 40 - Prorrogue-se o registro.
N.° 585.980 Lojas Parkway Novidades - Lojas Park-way Novidades
Ltda. - cl. 8 - 9 - 11 -- 12 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 23 24 - 25 - 28 - 39 - 30 -3535 - 38 - 39 - 48 - 49 - Prorrogue-se o registro.
1, -EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISA° ZURIDICA
Dia 30 de maio de 1963
AVERBAÇAO DE CONTRATO
DE PATENTES
M. Dedini S. A. Metalúrgica
(Pede para ser anotada nas paa
tentes priva invenção n.° 34.930
priv. invenção n.° 40.983 priv. invenção n.° 30.591 o contrato de sua exploração) . Averbem-se os cca,tratos de exploração.
CADUCIDADE DE MARCAS
Lina Thome Vieites (no pedido
de caducidade nas marcas L.do
n.o 140.503 - Lido n.° 152.463
- Lido n.o 154.563) - Considerando: 1) O legitimo interêsse
da impetrante da declaração da
números
caducidade
têrmos
219.601, 216.116, 216 117 .e 266.786;
2) O documento apresentado a
fls. 17; 3) O completo silêncio
da titular do registro que nada
disse quando notificada a dizer
ao processo; 4) O parecer da
Seção Legal: Resolve esta Dl.
visão Jurídica dec'arar caduco o
reg. n.o 140.503.
Produtos Cosméticos Silhueta
Ltda. (no pedido de caducidade
na marca Searly n.° 146.229) .
- Em face do parecer da Seção
Legal o qual adotc integralmente resolve ezta Divisão jurídica
denegar o pedido de caducidade
requerido por Produtos Cosméticos Silhueta Ltda.
Pharma S. A.' Laboratórios
Farmacêuticos (ne, pedido de
caducidade na marca Opofarm
n.° 243.795 de Laboratório Bel.
trand Ltda.) . - Cons:deranclo:
1) O legitimo interêsse da impetrante da caducidade depósito - do
térrno 526.173 pedido de registro
da marca Produtos Parma; 2)

As certidões emanadas do Serviço

Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia; 3) A falta
de atendimento a exigência publicada aos 25-9-62, exigência
esta que. atendida viria beneficiar a requerente de fls. 15, em
face do documento da " cessão
apresentada; 4) Não estar provada no processo a qualidade de
Funcionário Público do Agente
da Propriedade Industrial Wilson
Ferreira eis que não basta uma'
simples alegaç4o, devendo -haver
a prova do que se alega; 5) Que
a titular do registro pode trazer
elementos rio'vos como pedido de
transferência de modo a provar
O uso da marca pela Optfarm
Indústrias Farmacêuticas Ltda.,
.no pedido de Reconsideração se
quiser; 6) O n. o 1 e 2 do parecer

Divisão Jurídica declarar a caducidade do reg. 243.795.

TRANSFERENCIA
E ALTERAÇAO DE NOME DE
TITULAR DE PROCESSOS
Importadora Ornar Zimmermann S. A. (pede para ser anotada no titulo Casa Bayard
têrnvo 386.497 a alteração de
nome) . - Anote-se a alteração
de nome.
Sob:oco Soc. Construtora Ltda.
(pede para ser anotada na
marca Sobloco têrmo 388.695 a
alteração de nome) . - Anote-se
a a'teração de nome.
B C Rádio e Telev:são S. A.
(pede para ser anotada nas
marcas A B C têrmo 408.219
408.220
- 403.216 - 408.218
- 408.221 - 408.222 - 408.223
- 408.224 - 408.225 - 408.226
- 408.227 - 408.228 - 408.229
- 408.230 - 408.231 - 408.232
- 408.233 - 408.693 - 408.694
-- 408.695 - 408.696 - 408.697
- 408:698 - 408.699 - as alterações de nome) . - Anotem-se
as alterações de nome.
Estaelo Paulino da Costa
(transferência para o seu nome
do titulo Moinho São João têrmo
415.049) . Anote-se a tratasterêncla.
Monsanto Chemical Co. (transferência para o seu - nome da
marca Acrilan têrmo 415.835) . -Anote-se a transferência.
Irmãos Gehring S. A. Indústria e -Comércio (pede para ser
anotada nas marcas Shangri-la
têrmo 416.304 - Ipo têrmo
416.305 - Ema têrmo 416.306
as alterações de nome) . Anotem-se as aIteraçoes
Saint Gobain S. A.- Indústria
e Comércio de V:dros (pede para
ser anotada na marca Sobralee
tênno 416.908 a alterae.ão de
nome). - Anate-se a alteração
de nome.
Bristol Myers Co. (transferência para o seu nome da marca
Bristurin têrmo 416.915) . Anate-se a transferência.
, Alem Mar Comercial e Induztrial S. A. .(pede para ser anotada na marca A M 'têrrao
122.744 a alteração de nome) .
- Anote-se a alteração. •
Lech'er Bautenschutzchemie O
H ea (transfeiência para o --seu
nome da marca Inertol Urra()
43Fd.777). Anote - se a trans,
feréncia.
Lechler Bautenschutzchemie O
II O (transferência para o seu
nome da marca Inertol têrmo
425.778) . - Anote-se a transferência

Junho' de

Borbonite S. A. Indústria da BorE' convidado Foregger Importado.n
racha ( junto 40 têrmo 227.886) - ra.' e Exportadora S. A.. a eimparecer,
Satisfaça exigência.
a éste Departamento a fim de tomar
N9 261.270 - Societé Anonyme conhecimento do pedido de caduciBourjois - Satisfaça exigência.
dade requerida por The Foregger Co..
Inc. a marca Foregger n9 172.877 e
Brevets Alimentaires S. A. Bralsa Idizer
o que fôr do seu interêsse den(junto ao térmo 364.180) - Satisfa- tro do
prazo improrrogável de 60
ça exigência.
1 dias.
Gráfica São Miguel Ltda. (junto
R' convidado Bozzano S. A. Coao tkrmo 384.478) - Satisfaça exi- mercial
Industrial e Importadora a
gência.
comparecer a êsté Departamento a
Suvinil Indústria e Comércio de fim de tomar conhecimento do peTintas Ltda. (junto ao têrmo nume- I dido de caducidade requerida por Laro 406.58.1) - Satisfaça exigência.
borterápica Bristo1 S. A. :nd. QuiConfecções Jafta S. A. (junto ao nuca e Farmacêutica na marca Jutérmo 408.385) - Satisfaça exigên- venis n° 247'.536 e dizer o que fôr do
cia.
seu interêsse dentro do praao Impror- Café e Bar Sesimbra Ltda. (junto regava' de 60 dias.
a marca têrmo 415.345) - Satisfaça
Rio. 30 de maio de 1963
exigência.
Industrial Panificadora S. A. (junEXIGÊNCIAS
to a o térmo 416.726) - Satisraca
exigência. Quanto ao têrmo 416.7271 Ady-nco Inaástria e Corneriio dá Ma- Aguarde-se.
1
Mutreb Abdala Maksud (junto ao 1 terial de Embalagem - 01) ente jun.têrmo 433.733) - Satisfaça exigên- to ao terra) 422.842 cia.
N.° 422.842 - Au,, co AdminisDIVERSOS
: u-ação Inciústria e Comércio Ltda. 7,
Laboratório Lomba Ltda. (no Pe- Cumpra a exigência.
N.° 421.545 dido de caducidade na marca número 96.903) - Tcndo em vista que o Herb S . A . - Cumpra a e› - nela .
reg. 96.903 referente a marca Lano-1 N.° 421.685 - Palmo E...a Comcreme não foi prorrogado conforme 1
se depreende da informação da Se- pany - Cumpra a
N. 0 421.776 - 421.777 - -1.21.778
ção de Prorrogações está prejudicado o pedido de caducidade porque e - Porma S.A. Móve.s e Gbjet. de
reg. referido está extinto em face 1 Arte - Cump..a
do n9 1 do art. 151 do código.
Co421.91,9 Perfumes Mobrasil A. (no pe- moldai Glória LtdP. - C•ir
dido de cancelamento do contrato de geada.,
exploração na marca n9 138.980) N.° 421.916 - Espil lttri
Anote-se a desistência da averbação
de contrato a favor de Perfumes Mo- de Segurança e Proteçao • inciarial
Limaada - Cumpra as
.
brasil S. A.
421.991
Herman!,
Ind.:stria
N.
0
De Paris S. A. Perfumes FranceC',”-mara 'a
ses (no pedido de averbação de con, o Comércio Hic Ltda.
trato na marca Magnifie-ence núme- exigência.
ro 138.980) - Apresente cliche.
N.° '422.083 da.
Cia. Cestari Comércio e Indústrias
Carvalho
Cumpra
'a
.
Quimicas (no pedido de caducidade
N. o 423.718 - Carlos Peres Vi•
na marca ir? 163.059) - Nada há
cento - Curnrair a exit,e9
que deferir guarde-se o processo.
N.° 423.735 - Metz.e)
:Jsan
Automatic Sprinklers S. A. Proteções Contra Incêndio (no pedido de Industria e Comé'reio.
,maverbação de contrato nas marcas pra a exigência
n9 168.324 - n° 161.383) - Não tenN.° 423.741 - Indústrir, r.: • ..úrdo sido cumprida a exigência publi- gica
Ltda.
Cuim: 1 a a mncada, arquive-se o pedido de aver- , gêncim.
baç....) de contrato de exploração e
guarde-se o processo.
N.° 423.742 - Cun nn FI eia. 1 tiusJ. B. Williams Medicamentos e trial Minas Brasil - C , /rrnra exiCosméticos Ltda. (no pedido de con- gência.
trato de exploração na marca numero 215.796) - Arquive-se o pedido I N.° 423.743 - Cunha Cia.
de averbação por falta de cumpri- trial Minas Brasil - C • in" , )ra a
mento exigência. Quanto a petiçao gência.
de fls. 8-9 nada há que deferir em
N.° 423.756 Citnian ii) e
face do pedido de desistência junto Comércio
de Autopecas Ltrla --Cum.
ao reg. 101. 442.
pra a exigência.
Melka Szpacenkopf (junto ao ti-, N.° 423.765
Arma
tulo 230.962) - Torno sem efeito o, Limitada"- Cumpra a exiiric'-!.
despacho de arquive-se para o fim
N." 423.772 - 423.173 - 1ad6sde mandar anotar a transferência
trias. Metalúrgicos Rocco Ltda. -como requerida a fls. 8.
Centauro Transportes Rodoviárics Cumpra a exigência
e Turismo S. A. (no pedido de trans0 423.940 - Santos ti 1 vn 8 Si'.
ferência no titulo n9 275.388) - Tor- vaN.
- Cumpra a exigência.
no sem efeito o despacho que mauN.° 423.976 - Carvalha Ziiin
dou anotar alteração de nome da
titular publicados aos 23 de abril de ; Cia. Ltda. - Cumpra a oxIência .
1963 para o fim de autorizar a ano-1 N. o 423.981 - Distribuidora Odontação da transferência para Centau- totécnico Ltda. - Cum
n
ro Transportes Rodoviários e Turis- ma.
mo S. A.
N.° 423.993 - Diários Associados
Ltda. - Cumpra a exigência.
NOTIFICAÇAO
N. o 423.994 - Diários As,ociados:
E' convidado Ch.. Química Rhodia Ltda. - Cumpre a exigência.
Brasileira a comparecer a êste DeN.° 424.002 - Luiz S. Dini
partamento a fim de tomar conheci- Cumpra a exigência.
mento do pedido de caducidade requerida por Laboratório Roma Ltda.
Luiz ti, DM' N.° 424.003
na marca Meglicol ri° 158.287 e dizer Cumpra a exigência.
o que for do seu interêsse dentro doi N.° 424.010 - Soer° de Arruda'
prazo improrrotfável de 60 dias.
1 Campos Filho - Cumpra a exigência.
3
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EXIGÊNCIAS

Sonder do Brasil S. A. Indústria
Farmacêutica (junto a marca número 61.663) - Satisfaça exigência. Quanto as marcas ns. 73.500 - 68 . 865
- 64.414 - 81.809 - 81.074 75.801 - 76.173- 75.198 - 73.782 73.580 - 83.145 - 84.393 - 95205 97.722 - 03.918 - 115.113 - 117 810
- 143.840 - 165.'782 - 167.511 -1
179.636 - tkrmo 146.078 - Aguardem-se.
Associação dos Olivetanos (no pedido de apostila na marca n° 152.169)
Satisfaça exigência.
da Seção ,.Legal - Resolve esta
•
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Leandro Eibairo de N.° 424.508 - --. 424.509 - Agua ! )1. 0 423.510
N.°, 424.227
Metalúrgica Y.Lafei
N.° 424.(113 a- ,IgrejaTLvalngelica
!Sanitária Super Globo Ltda. - Com- Itda, - Prossiga-se sem para-choque.
Assembleia de etue.dsisS. : Caetano do Mello -,Cumpra a exigência.
• N.° 423.645 -. Zansprogna
Ni° 424.250 - Indústria de Roupas . pra as exigências.
Sul - Cumpra a! exigência.. Lf ,
Brancas 'Glória Ltda. - Cumpra al N. o 424.517 --Joseph Bancroft 6 Imp. Coxa. sr Ind. - Prossiga-se carx
.Telanga ImportaN.° 424.014
_
-. - .
exclusão 'dos artigos grifados pela Se'
f - . Sons Co. ---. Cumpra a exigência.
oxigenam,
,
Cumpra a exigência. '
N.° 424.518 - 'Van Deu Bergha çião de Pesquises.
.
N.° 424.251 -:-. Indústria Orlândia
N.°424.019 ---: 424.023 Pinaud
ção Exportação e Comercio Ltda. - Aatefatos de Madeira Ltda. - Cumpra', (Export):-Limited - Cumpra a mil- -N.° 423.748 - Iara Filmes Ltda.
- Prossiga-se substituindo-Se a ;classe
. igência.
a exigência. •
S.A. - Cumpra as exigências.
___
.
.
.,
.•
N.° 424.252 - Holiday Comencial
. 32 pela 8.
I
ro
•
' * de Bebi- e Importadora
N.° 424.025 -rr : Inchas
Ltda. - Cumpra a•
exi- - Cumpra a exigênda.
N.° 423.762 - José Domingos Pa.
.
, - Cumpra .a • exis encia.
das Madrid Ltda.1
.
N.° 424.520 .- Frigorífico e Mer- checo - Prossiga-se na classe 33.
gência,
N. o 424.071 - G. Haddad 6 irSequeira,Junior - cearia Romana Ltda. - Cumpra a
Ceteco linpostação Lg N.* 424:20
N.° 424.058
exigência. .
mãos - Prossiga-se excluindo-se mae comércio S . A '- Cumpra à exi. f Cumpra a exigência .
N.° 424.523 ..- Hinterland Repre- cacões.
' 424.302 - MaxiN.° 424.301
gerida.
'
aa,
N.° 424.262 - Frigorífico Wilson
minO Ferreira Gigo -- Cumpra as exi- sentações Ltda. - Cumpra a exigênN.° 424.064 -...;Importadora de Rocia.
do
Brasil S.A. - Pra:siga-se nos tererø
tt
genczaS
a
lamentos e
N.° 424.524 - Ourotex Comercial mos supra.
N.° 424.311 - Rio Grande Taba,
'
.
exigência.
N.° 424.448 - Alfredo MonteverLtda..- Cumpra a exigência. ProsN.° 424.087 - Raymundo Nets do co Ltda. - Cumpra a exigência.
de - Prossiga-se nos termos supra.
N.°
424.314
Farmácia
Dona
liasiga-se
Com
exclusão
de
baimazes
Nascimento -- Cumpra a exigência.
N.° 424.546 - Indústrias °Apollo°
Cumpra a exigência. . borlas - cachepOs. - franjas guarniN.° 424.093 - Lanifício F. Mara-. , bel LtdaaReunidas Antônio Nervaez S.A., • N.° 424:322 - Helio Vita Comes ções.
rirk S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 424.538 - Indústria da Sabo- Prossiga-se com exclusão de resinõides
Granadeiro - Cumpra a exigência.
N. 0 424.095 --,•,,Tirso,
netes e Perfumaria lVfemphis Ltda. preparadas.
Ltda. - Cumpra a. exigência.
N.° 424.323 - Sinbec Comercio r;
N.° 424.547 - Warter Moreira
Cumpra 7- Cumpra a exigência.
N.° 424.099 - Fiação de Lã Can- Indústria de Jóias Ltda.
Carneiro - . Prossiga se com exclusão
• • • N.° 424.540 --- 424.541 - Alfre- de amiantos.
•
tareira Ltda. - Cumpra e exigência. as duas exigências. .
N. o 424.336 - Estevão Rosnas do Monteverde - Cumpra a sixigenN.° 424.111 -„424.114 - Arman.
N.° 424.652 - Casa Seabra Bazar
, cia.
do da Silva Si Cia. Ltda. - Cumora germann 7- Cumpra a exigência.
N.° 424.339 - 424.341 - 424.342 • N.° 424.545 - Casa Esmalte Ltda. Ltda. - Prossiga-se incluindo-se a
as exigências.
classe _ 50 -• retificando-se oportuna.
S.A. Indústrias Reunidas F.-Ma. - Cumpra a exigência.
N.° 424.121 -3 Heral S.A. IndúsN.? 424.548 - Mime Jos Nicolau mente nesse sentido o termo e a putria Metalúrgica - Cumpra a exigen- tarazzo - Cumpra as exigências.
1 blicação.
.
-,-- Cumpra a exigência,
,
.
N.* 424.344 Laboratório Qui- • N.° 424.549 - Henrique Lima SarClka
.
•
N.° 424.128 - Oficina Mecânica fisioterápico Araujo - Cumpra a exi- dinha Maurício Peses dos Santos -- EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
"Hellas" Ltda. a-- Cumpri a red. gência.
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E EYCumpra e exigência. '
N.° 424.345 - Revista do Rádio .N.° 424.561 - Tramo:lar-tad-ira Use
gentia.
PEDIÇÃO
• N.° 424.130 - Racz Construtora Editera Ltda. - Cumpra a exigência. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 424.348 - Orval /niportadora
Ltda. - Cumpra a exigência.
Arq uivamentos de Processos
o 424.599 - Agua Sanitária Su?4.° 424.132 - Hera! S.A. lndús- Ltda. - Cumpra e exigência.
perN.Globo Ltda. - Cumroa a exigên1
tua Meta/Krgica - Cumpra a. exigea. • N.° 424.350 - Aprazível Cornes- cia.
Retificados, por terem- saído no Bocia.
7
letim do dia 29 de maio da 1963, sem
dal, Importadora Ltda. - Campra
- Mereanlii fi Cia. o despacho final: "Arquivem-se os pro.
N.° 424 .613 L.
.
N.° 424.137 - - Calçados Cezbaha exigência.
Ltda. - Cumpra a exigência.
cessas":
Fram Corporatinn
N.° 424.355
Ltda. - Cumpra as .duas exigências.
N,° 424.614 - Dr. Alberto Mauro
N.° 374.775 . - Dante Marobi.
N.° 424.145 - Cortes Comércio e - Cumpra a exigência.
Contador - Cumpra a exigência N.° 387.306 - Sime Engenharia LiN.° 424.356 - Reclubras Adminis- Prossiga-se nos termos supra
Importação S.A. - Cum pra as duas
mitada.
tradora Ltda. =- Cumpra a exigência
exigências.
N .° 424.615 -- Promovendas UniN.° 388.012 - Lanifício Real Lira!•
'N.° 424.155 - clayton Dewandre
N.° 424.422 - 424.423 - 424.424 versal S.A. Exportação e Importação Oda» Company Limited Cumpra a oxi- - 424.425 - 424.426
'
.
424.427 - Cumpra a exigência.
gencia. Prossiga-se nos termos supra_ - 424.428 - DPP 7n• Distribuidora
N. 389.027 - Sociedade Industrial
N. 0 424.617 - br. Albertu MauN.° 424.156 - Cla yton Dewandral de Produtos do Petróleo Ltda. -. Cum- ro Contador - Cumpra a exigência. de Perfumes Valeria Ltda. _
Company Limited _ Cum pra a oxi-f
N.° 393.254 - Cia. International
N.°424.618 -- Bebidas Dunga Lipra as ex:gências.
gência.
de Financiamentos Interfinance.
N.° 424.430 - Irmãs Selguaira Li- mitada - Cumpra a exigência.
N.° 396.451 - Frutas e Legumes
N. 0 424.624 - Casas Terno-Lar
N.° 424-15.8 - Sto. Pierre
mitada - Cumpra a exigência.
non Fls. do Brasil S.A. Indústria
N.° 424.438 - Hindemburgo Ga- Ltda. - Cumpra as duas Axii,senclas . Lilota Ltda.
N.0 396.473 - Bastos ea. Ruas.
Bebidas - Cumpra a exigência.
, vão Barcellos - Cumpra a exigência.
N.° 424.626 - Meregalli G Cia.
N.° 397.574 - Armando Vida! Pe.
N u 424.167 - 424;168
EletrnN.° 424.439 - Escritório Técnico Ltda. - Cumpra a exigência.
drosa.
Iram Fornecimentos e Instalações Ele- de Engenharia e Construções Ltda.
N.° 424:1532 - 424.633 - Chas
' -tromecánicas Ltda. -- Cum pra as exi. Cumpra e exigência.
N.° 393.042 - Pedrex Ltda.
Pfizsa Es Co. Inc. - Cumpra a estigemiam.
N.° 399.101 - Importadora e ExN.° 424.445 - Real Kindutek Se. geada.
N.° 424.639 - Comercial e Impor- portadora Gellex Ltda.
N.° 424.169- -,Jrialheria São Jose vau "Pyrgus" -Ltda. - Cumpra a exiN.° 399.802 - Hotel Federa/
Ltda. - Cumpra a exigência.
tadora
Arcadas Ltda. - Cumpra a
gência.
,
Paulista Ltda.
exigência.
_
. N.° 424.171 - Garage Perdia Li
N 424.451 - 424.464 - Alfredo
NP 402.052 - International de •
mirada - Cumpra a exigência,
Monteverde - Cumpra a exigência.
N.° 424.642-' S.A. parueri In- Máquinas e Abrasivos S. A.
N.° 424.172 - Maria das DOres
N.° 424.466 - Antônio Guieiro
N.° 404.215 - Formac S. A. Fordustrial e Agrícola "Sabia" - Cumme necedora de Máquinas.
Vez - Cumpre as duas
Junior - Cumpra a exigência.
a exigência.
N.° 424.468 -- HerivaldoCruz
N.° 405.635 -' Edições Autores
N.° 424.644 - Eletrônica Strong
N. o 424.184 - Centrais Elétricas Cia.
Reunidos Ltda.
cia. Ltda. - Cumpra a exigência. Ltda. - Cumpra a exigência.
da Minas.Gerais S.a. - Cumpra as N. o 424.470 - 424.471 - Vértice
N.° 406.078
' N. o ,424.645 - Indústria e CoNicola Schuery.
exigência.
S.A. Indústria e Comercio_de Óptica mércio Lunita Ltda. - Cumpra a exiN.° 406.191 - Cervejaria ColúmN.° 424.197 - Sociedade Sao ViCump ra as exi ência
g
•
bia 5. A.
gênaia.
cante de Paula - Cum pra a exigem - N. o 424.472
- italco/or Tintura- N.° 424.646 - Norte Sul ImportaNP 406.194 - Cervejaria Coliinr
eia.
ria e Estamparia de Tecidos Lida . - dora e Exportadora Lida: -- Cumpri bia S. A.
Latarulla
424.477
Giacomo
0
N.
N.o 406.477 - Aduvema Comércio
N. 0 424.202 - Fidells dos Santos
a exigência.
Importação Lida,
Amaral Netto - Cumpra a exigência. Cumpra a exigência.
as duas exigências..
N. o 406.625 - Confecções Elsa
N.° 424.208 - 424.209 - 424.210 - Cumpra a exigência.
N.° 424.651 - Empresa de Bebidas
Sameiro Ltda. - Cumpra a exigênda. Ltda.
' - 424.211 - Companhia Lopes Sá
N.° 424.486 - Spig Sociedade N..° 424.665 - Ernesto Neugelamer N.° 406.694 - Irmãos Guelfi.
Industrial .cle Fumos - Cumpra RS Paulista
de Instalações Gerais Ieda.
exigências.
S:A. Indústrias Reunidas,- Cumpra •.N.° 406.695 --- Irmãos Guelfi„
• N:° 424.215 --- Rubem Osmar Al- - C umpra a exigência.
a
'
N.0 406.731 - Manoel Ramos Pia..
N.° 424.494 - Marmoraria São exigência.
' Paulo Ltda. - Cumpra as duos exives - Cumpra a exigência.
to Feliz.
DIVERSOS
N.° -1406.987 - Zambon LaboraN. o 424.218 - Standard Eléctrica gências.
tórios Farmacêuticos S. A.
:1
S.A. - Cumpra a exigência.
N.°
423.203
-Union
Ca-de
nos turnos N. o 436.989 - Zambon LaboraN. o 424.221 - Casa Apis Confec-f N.° 424.504 - PMP Publicidade corp3Tation
Prossiga-se
tórios Farmacêuticos S. A.
ções .. Ltda. - Cumpra a exigência : e Filmes Ltda. - Cumpra as fluas I supra.-•exigências.
N. 406.009 - Chavantes S. A.
i
.
Prossiga-se nos termos supra.
N. o 424.223 - Indústria Quimicii N.° 424.506 - Keller Weber S.A.1 N.° 424.423 - SocItaade 'Cairei 'Comércio • Participações.
e Farmacêutica Schering S.A. -Máquinas Comerciais • Gráficas - c:a1 Agré,mec Ltda. -- Próssiga-se 0Din N.° 407.114 - Valinter Transpor.
Ite Ltda.
!Cumpra a exigência
Cumpra ,a , exigência;
n excleeio de. ancinh3s.
•
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N.' 415.995 - Confecções Misrahi
N.° 415.454 - João Alberto Cana- N.° 415.683 - Irmãos Pereira.
FL° 407.974 - Eletrovapo - SerN.° • 415.685 - Adelino Nicolan Limitada.
varro Nálasco da Silva.
aços Marítimos S. A.
N.° 416.053 - Olinda Bastos.
N.° 415 509 - Elza Gerin de Sou- Simas.
N.° 408.256 - Pontes C. A. InN.° 416.063 - Kurt E. C. lisa.
N.° 415.687 - Auto Importadora
za Leão.
dústria de Móveis artísticos.
mann.
Goiás Ltda.
N.° 410.024 - Framke S. A.
N.° 415.532 - Irmãos Bruderer
N.° 416.004 - Crispiniano Souto
indústria e Comércio.
Elpidio Dias de
N. o 415.688
S. Anônima.
SobáLho.
N.° 410.595 - Podorisa Produtos
Oliveira.
N.° .415.552 - Alberto Arlete de
N.° 416.0.35 - Satoru Kamaaai.
Farmacêuticos Comércio e Indústria Matos.
N.° 415.700 - Yolanda de CarvaN.° 415.006 - Ealestiere Ea ComLtda.
N.° 415.554 - Francisco Renault lho Mesquita.
:tada
N.° 415.703 - Newton
Côrtes Vi- pant3M Lira
N.° 410.957 - Importação e Co- de Castro. .
eira Lima.
N.° 43O677 - Irmãos Fabrine.
mércio Jupiter S . A.
N.° 415.563 - Alexandrino da SilN.° 410.068 - Somaco Sociedade
N.° 411.121 - Raia ês Cia.
N.° 415.706 - Brasele Indústria
va
Polck.
N.° 411.651 - Farinada Vasconde Mi:quinas e Caminhões Nano do
Brasileira Eletrônica Ltda.
N.°
415.564
Companhia
Cané
cenas Ltda.
N.° 415.714 - Natal Transporte Paraná Limitada
N.° 412.240 - Rádio Presidente
Aéreos Ltda.
N.° 416.069 -- Vitorio Pagani 6
Venceslau Ltda.
N.° 415.565 - Ventas S.A. ConsN.° 415.717 - Engenharia e Re- Cia. Limitada.
truções
e
Engenharia
S.A.
N.° 412.331 - Adalberto • Teixeira
presentações "Tekhne" Ltda.
N. o 416.070 - Balestiere S. PelaN.° 415.578 - Antônio Snares
Fernandes.
N.° 415.719 - Café e Bar Rio Ma- ceni.
Ferreira.
N.° 412.472 - Maria das Dôres
racanã Limitada.
N.° 416.076 - Heinz Martens.
Pearce Pestana.
N.° 415.582 - Perfumaria Pari
N.° 415.735 - Elias Mariano da
N.° 416.119 - Acofema ImportaN. o 412.663 - Indústria e Coreér- Limitada.
Silveira Lobo.'
ção Indústria e Comércio Lirntadii.
cio Metalúrgica Atlas Norte S.A.
N.° 415.743 - Escritório Juridko
N.° 416.155 - Ziggiatti Cnliveira
N.° 415.588 - Bráulio Casar JorN.° 412.678 - Distilaria Silvana dão Machado.
e de Administração 'Eia".
Gaiatos Limitada.
N.° 415.768 - Construtora Gomes
Limitada.
N.° 416.160 - Empresa de CineN.° 415.596 - Transportadora Ferreira Ltda.
N.° 412.680 - Distilaria Silvana
'Stinson'
Limitada.
N.° 415.770 - Corretores Unidos. mas Cairo Limitada.
Una.
N. o 415.646 - Eloy Schwartz.
N.° 416.177 - Anselmo Dei CiN.° 412.685 - Irene Silva CaN.° 415.775 - Lavanderia Baasialio.
margo.
N.° 415.654 - Protoferro Enge lia Limitada.
N.° 415.859 - Consórcio ImobiliáN 0 416.233 - "Azecar" Indústria
N.° 412.687 - Abdias Francisco nharia Limitada.
e Corni.rc,0 Limitada.
N.° 415.66 3
. - Peixoto Comércio rio Brasília Limita da.
de Silva.
N.° 415.8'82 - Darwins Limited.
e Indústria Limitada.
N.° 416.244 - Planobra S.A. PlaN.° 412.838 - Forjasul Ltda.
N.° 415.896 - S. A . Rádio Tupi. nificação e Obras.
N. o 413.538 - Vukan Artefatos
N.°
N. 415.669 - Manuel Simão da N.° 415.901 - Basi Ltda, Indás- N.° 416.257 - Estilnovo Móveis e
de Borracha S.A.
Freitas.
tria e Comércio.
Decorações Limitada
N.° 413.799 - Rozano Trajes FeN.° 415.673
Anair de Souza
N o 415 915 - Ante) io Araujo N.° 416.262 - Pedro Finlan.
mininos Ltda.
Oliveira.
Gomes:
N.° 414.104 - Igreja Evangélica
N.° 415.674 - Jorge Francisco N.° 415.923 - Cezalpino A. Aze- BON.° 416.265 - Administradora
Bruccman.
to S.A.
Assembléia de Deus em Tijuca.
redo.
N.° 414.416 - Tecidos BarbosaN.° 415.932 - Indústria de Den- A N.° 416.269 - Biofarmli Sociaté
N. o 415.675 - Jorge Francisco
nonyme.
tex Limitada.
te-, Jacaré Limitada.
Bruggatan.
N.° 416.291 - Organização Cots
N.° 415.069 - Audibras Auditoria
N.° 415.937 - Dilermano de CsisLimitada.
N.o 415.676 - Afirma Manoel tio.
Brasília Ltda.
N.° 416.293 - Pepe Trigueiro.
N.° 415.295 - E.I.S.A. Exporta- Nunes 6 Irmão.
N. 415.950 - Mac Inter CampaN.° 415.681 - Norbetto Berken- nhia Internacionalde
416.300 - Imobiliái ia Beira
e Má quin as Indora Interemericana Sociedade AnôAlta Limitada.
brock.
nima.
dustriais.
N.° 416.324 - Harvey Química
N.° 415.303 - Lanzetti Indústria
Farmacêutica Ltda.
Comércio e Importação Ltda.
N.° 416.330 - Editora Apogõ LiN.° 415.304 - Lanzetti Indústria
mitada.
Comércio e Importação Ltda.
. N.° 416.344 - MadeirobraZ S.
N.° 415.305 - Trstomac Peças LiA. Indústria e Comércio.
mitada
N.° 416.346 - Madeirtbras S.
N.° 415.310 - Impressora Cr-áficr
A. Indústria e Comércio.
Condor Ltda.
N. o 416.361 - 'mobiliaria FaN.° 415.314 - Manando Fonseci_
riu lida
Sperb.
\O 416.364 - União .los PorN.° 415.316 - Guido Gehn.
o avios (10 Brasil.
N.° 415.319 - Oswaldo Eggers.
N° 416.30s - Armazens Gerais
VOLUME!
N.° 415.320 - Albino Pandolfo
Brasília S. A.
Cia. Limitada.
N° 410.309 - Walter Cabra!
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
N.° 415.321 - Schmidt Klein E
Fallienbacb.
Companhia.
Leis . de janeiro • março
N.° ,í16.48:) - Jean Manzon.
N.° 415.322 - Artefatos de Couro
Divulgação o* 889
N. o 416.493 - Prefeitura MuFarirrion Ltda.
nicipal rio Duque de Caxias,
N.° 415.323 - Oswaldo Jaccr
Preço: Cr$ 400.00
N.o 410.08 - João M; rque de
Dreher.
Sampaio.
N.° 415.326 - .Eloy Soares Dias.
N° 41(3.499 - João Na 'gales de
N. o 415.328 - Acelino Falia.
Sa In Pa ill.
N.° 415.330 - Hilda Bronzatti.
Na. 416.500 e 416.501 -- João
VOLUME PI
N.° 415.331
Tib-Bit Guacha LiMarques de Sampaio.
irritada.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
. N.o 416.551 - S. E. N A. SoN.° 415.333 - William Marautat
Lisboa.
ciedade Elit(Nra Nova Am( rica LiDecretos de janeiro a março
N.° 415.335 - Dominaos Antônio
mitada. .
Divulgação e* 890
Ligo uri.
No 416.552 - Elelrolit ira BraN.° 415.337 - A. Drebes Masileira Ltda.
Preço: Cr$ 1.500.00
chado.
N.o 416.553 - Eletrolitica rirai sileira Ltda.
N. o 415.338 - Ruy Costa Gomes.
! N.o 416.569 - Condon ínio do
A VENDA;
N.° 415.339 - Ind. de Calçados
1 Edifício Maldonado.
Caçapava Ltda.
f,
No 4113.570 - Condoa. (alio do
N.° 415.340 - Lojas de Confecções.
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Edifício Barbacena.
Zsquina de Economia Ltda.
1
N.° 415.342 - Consórcio Juris Sull
Agência 1: Ministério da Fazenda
I N. o 416.571 - Condomínio
Limitada.
Edifício TagaiarembA.
1
N.° 415.353 - Trier weiler Schnei- •
,
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
NO 416.492 - Padaria Ouro
der F1 Cia. Limitada.
1 Prelo Lida.
N.° 41f: 407 -- Helio Aredio Ro-I
, C3N.° 416.602 - Cooperaiva Ca.
nriaues da Silva.
I rioca de Crédito Mutuo Lida.
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TARMO 1\1 9 111.335
N.° 343.338 - Comerçial e ImN.° 417.310 - Maria Savi Nolla
Niquelação e Cro. N. o 416.643
Nelson Pereira portadora Do Mar Ltda.
N.° 417.311
meação Brasileira Ltda.
De 25 de junho de 1959
• N. 0 .434.339 - Levy Cury.
N. o 416.631 - Ramos Paes & de Souza.
N.°
434.359
Companhia
InEditec
Editóra
420.307
N.o
Cia.'Ltda.
Requerente; Union Carbide Corpora.
ternacional de Investimentos e
'N. 0 416.636 - Sociedade Indus- Técnica Ltda.
tion - Estados Unidos da América.
N.° 420.424 - Santos & Ferreira Administração.
trial Com&rcial é Agrícola Jonel
N.° 434.393 - Emprésa CineN.° 420.752 - A Comunidade
Pontos característicos de: BorrifaLtda.
Tbatral Arouche Ltda.
Religiosa o CM an.
mento de Arco Elétrico.
Reis
N.° 416.699 .- Mendes &
N.o 424.721 - Viação Minuano
N. o 434.394 - Redespachos e
1° - Aperfeiçoamento em processo
• Ltda.
Ltda.
Representações
Cruzeiro Lida.
Artefatos
de revestimento a arco e soldagem a
416.712
Api
N. o
N.° 433.247 - Irce Importação
N.° 434.401 - Laboratórios Le- arco, que consiste em fornecer um ele.
Plásticos Industriais S. A.
Representação Comércio e Enge-! petti S. A.
Newton Amaranto libaria Ltda.
trodo de fio metalico consumlvel a
N. o 416.751
' N. o 434.409 - Alpha Admieeis- um jacto de ,Nrco, dirigido contra uma
CoN. o 416.769 - Indústria
N.o 433.248 - Irce Importação -tração de Bens Ltda.
eça submetida a trabalho e depositar .
mércio Itabl Ltda.
N.° 434.410 - Alplia, Adminis- o bok. riSo de metal fundido, assim for.
Repi-esentação Comércio 'e EngeN.0 416.771 - Comercial o In- libaria Ltda.
.
tração de Bens Ltda.
asado, sobre a superfície ou dentro de
dustrial Fluminense Ltda.
N.° 433.250 - M M. Mayeroff &
N.° 434.411 ••-• Anila Adminis- um sulco de soldagem da citada peça
N. o 416.835 - Nau . S. C. Orga- Cia. Ltda.
submetida a trabalho, sendo o citada
tração de Bens Ltda.
nização de Assistência Contábil
Confecções florNP 433.301
jacto de arco produzido por, passagem
N.°
434.412
Aipi/a
AdminisJurídica.
danne Ltda.
de um arco formado entre um eletrodo
N. o 410.857 - Metalúrgica _. N.° 433.302 - Richard Hoschel tração de Bens Ltda.
em forma de haste não consumivel posta
Fransvile Ltda. -Calçados Dom dentro de um bico e dispositivos de
NP 434,414
NP 433.312 - Parüfieadora e
N. o 416.858 - Metalúrgica Confeitaria Flor das Monções Ltda. José Ltda.
N . o 431.415 - p anificadora a eletrodo de polaridade oposta compreFarnsvile Ltda.
N.° 433.314 - Fábrica de Saendendo o fio de metal consumivel (ou
N.° 416.901 -•Conap Cia. Na- bões e Sabonetes Espuma de Ouro Preferida Ltda.
tanto o metal consumivel como a peça
dormi de Participaçõe.s.
NP 434.119 - Antônio da Fon- submetida ao trabalho), junto com unia
Ltda.
seca.
,/ N. o 416.925 - Agênc i a Maríticorrente de gás, atraves de uma pasN. o 433.315 - Fabric,a • de SaL
ma Mercurius Ltda. •
N.° 434.427 -- Modas Roxamort sagem estreitada do citado bico tendo
bões e Sabonetes Espuma de Ouro
N.° 416.955 - Lelia Portugal Ltda.
N. o 431.411 - Tadao Hassobee. uma área de secção transversal que,
& Peixoto Ltda.
N. o 431.417 - Jesus Laguna em sua parte mais estreita não emaior
N.° 433.321 - Emesa EngenhaN.° 416.973 - Imobiliária Raul ria Materiais Equipamentos S. A. Martin.
que a area de secção transversal, na
Ilebonças S. A.
mesma distância, da extremidade do
N. o 433.327
Streffezzi ConN.°
434.448
Calçados
(Holt°
Antônio Carlos senza & Cia. Ltda.
N.0 416.981
eletrodo em forma de haste, de uni
Ltda.
de Santa Cecilia.
arco não confinado da mesma amperaN.° 433.328 .- Santa . C,andida
417.175
Companhia
ConsN.
o
N. o 416.983 - Indústria e Co- S e rviços e Automóveis S. A.
gem, protegido com uma corrente do
trutora
da
Casa
Própria.
mércio do Bolsas Valerio & Santos
mesmo
gás que passa através de um
N.° 433.819 - Delmec S. A.
Sermet
Scr-iço
N.° 473.986
Ltda.
bico
que
apresenta a mesma arca de
Or cranizac5n p Serviços..
Metalúrgicos Ltda.
passagem que a parte mais estreita da
N. o 433.823 - Imobiliária SusN o 416.984 - indústria e CoN. o 492.923 - • São Paulo Light citada passagem estreitada na mesma
mércio de Bolsas Valeria & Santos piro Lida
velocidade volumétrica que o gás foro
N.0 433.889 - Sylvio Bastos S. A. Serviços ri o Eletricidade.
Ltda.
N.o 492.924 - São Paulo Light necido a citada passagem, caracterizaN.° 416.988 - Antônio Milton Villaca.
do por ser o fio de metal consunuvel
S. A. Serviços d e Eletricidade.
13eliera.
N. o 433.932 - Ltdmeri Ind. Es- • Np 515,947 - Constril Ltda.
introduzido lateralmente através da pa n
ix ntônio Milton pectalizada de Confecções Ltda..
rede do bico no interior de uma porção
N. o 416.989
N.°
544.558
Rosstial
Albernaz
N. o 433.930 - Marcia Casta e
Poli era.
do jacto de arco, dentro do bico.
0
N,
559.409
Companhia
ExN.o 410.991 - Fábrica de Es- Silva.
Seguem-se
os pontos de 2 a 11.
pelbos Spelbras Ltda.
N.° 433.937 - Mareio Costa e presso Federal.
^
N. o 500.099 - Indústria FarrnaN.° 416.992 - Fábrica de Es- Silva.
pelhos Spelbras Ltda.
N. o 433.966 - Antônio Carlos cénica B. J. Santos Ltda.
TÉR MO N 9 111.379
- Arquivem-se os Processos.
N.° 416.993 - Fábrica de Es- GOnealves Canina,
N.
o
03.973
De 26 de junho de 1959
Socobrzts
Soc.
pelhos Spelhras Ltda.
N.° 416.991 - Antônio Eufrasio Comerei:1' Brasileira Ltda.
Privilégio de Invenção
N. o 433.978 - Chifre DecoraRequerente: Isold S - Fios,
de Toledo.
çÕes
Ltda.
cabos e materiais isolantes - São PauN.° 417.002 - Walter Seyssel.
TERMO N° 111.311
lo.
N. o 433.982 - Reynnldo ,Giani - .
•NP- 417.010 - Castanho & FiDe 23 de- junho de 1959
lhos S. A. Comércio e Indústria.
Pontos caracterlsticos de: Processo
N. o 417.016 - Representações
N. o 433.983 - Tncobrapoen Ind.
para a fabricação de isolados. - PriRequerente:
WhirlpolJ
Corporation
G•ráficas Ltda.
vilegio de Invenção .
e Com. do Peças Alindas Ltda.
N. o 431.002 - Fernando Yoshi- - Estados Unidos da América. N.° 417.021 - Distribuidora
,
1° - Processo para a fabricação de
moto.
Pontos característicos de: Máquina condutores
Eletro Lar Ltda.
isolados, caracterizado pelo
N. o 431.004 - Fernando Yoshi- ara fazer gelo Privilégio de ,Inven- feto
N.° 417.051 - Eito Escritório
de c ompreender a dissolução de
moto.
ção.
Técnico de Topografia.
uma resina de poliéster liquida, poli-.
N. o 434.057 - Auto MecAnica
N.° 417.073 - Metalúrgica Cipee
- lispositivo automitico para fa- merizavel e insaturada, cai uni mono..
Braços
Ltda.
Ltda.
mero coznpolimerizavel com dita resina
N,o 434.067 - Indústrias Pro- zer gelo, no -qual um liquido é congelado e transformado em gelo, em ciclos e- de peso molecular mais baixo que o
N. o 417.080 - Editóra de Re- gresso Ltda.
vista Latina Ltda.'
N.o 434.069 - Indústrias Pro- repetidos sob o governo de um meio da mesma, aplicar em continuação esta
de contresle, operando em obediência a solução sôbre o condutor a isolar, deN.° 417.088 - Companhia Mer- g resso Ltda.
pois
p olimerizar a dita solução só,
cantil e Industrial Arapua.
N. o 434.074 - IrrriAo Fernandes um estado relacionado com a' formação bre o com
codutor,
por aq uechnento do mesdo
gelo,
dispositivo
esse,
caracterizado
N. 0. 417.095 - Ayrton Ennanoel & Cia.
oor comreender; um elemento refrige- mo em presença de um catalisador pe.
Leal Chaves.
•
N.0 434.481 - Gilberto Alves rador; um molde de gelo numa relação roxidico.
Um total de 20 pontos. •
N.° 417.123 - Ternovi Depó- d p Oliveira.
de termo-convecção com o elemento resito de Materiais Ltda.
N. o 434.491 - Helio Fava.
frigerador; meios no molde ara formar
N. 0 417.124' - Serraria e CarN. o 434.092 - Campolana• In- células individuais para moldagem de
TERMO N° 111.395
pintaria lichoense Ltda.
dústria e Exportação Ltda.
gelo, e tendo uma série de paredes
Credmann & Cia.
N. o 417.158
N. o 434.093 - Comercial e Im- transversais, podendo ser .tn~as reDe 29 de junho de 1960
Ltda.
portadora Ascot Ltda.
lativamente ao molde, para soltar os
Requerente; Asbitort A. G. - SuéN O 417.102 - Marcos Gorresen
N. o 434.108 - Agesse Comércio pedaços de gelo congelados nas células; cia.
Lida.
e Representações.
meios atuadores, articulados às paredes
N.° 434.149 - Distribuidora de transversais, para moverem a série' de
N. o 11.7.103 - Peralta Indústria
Pontos característicos de: Produto de
Produtos Farmacêuticos • Alcafra paredes transversais relativamente ao betume poroso - Privilégio de Invene Comércio Ltda.
Ltda.
•
N° 417.106 - Fiei! Eilitóra
molde, a fim de soltar os pedaços de ção.
en 1 magos I ndustria is Ltda.
N.° 434.287 - Fernanda Pil'05 gao congelados nas células, e meios,
- Produto de betume poroso, cada Silva e Dr. Moncyr muniam-v.0 igualmente acionados pelos meios atua- racterizado por consistir eau uma parte
Edileira
• N ° 117. 367 i dores, a fim de remo. t • em seguida do
Vargas.
la,i11,11 . ini.: Ltda.
mais pequena em pês° chi um material
N. o 431.299 - Corntl reio
In- molde, os depaços ,de gelo soltos. - elástico com estrutura escumante, de11 7.169 - Opisvaldo jost1
dústria Alemile Lida.
1 Um total de 14 pontos.
terminada por paredes delgadas ela vol.
.rre ira.
/•nn•••••••••n
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ta de poros abertos, com estes, pelo
menos nas camadas exteriores do produto, cobertos com uma camada de
betume que, à temperatura ambiente, é
sólida e não pegajoso, consistindo a
maior parte em peso do produto.
Um t.eal de 11 pontos.

ente análogo empilh.ao"
sôbre"ele, em
que a redução de diâmetro da extremidade superior é obtida por ligeiro afunilamento da porção superior terminal
do invólucro — Um total de 5 pontos.

fito tendo uma consistencia de 0,06 a
6%, e e 0,05, % em peso, em relação
ao peso das fibras, de um polimero contendo unidades de N-vinil-lactama. —
Seguem-se os pontos de 2
12.

'MIMO N" 116.562

TERMO /a1^ 112.350
'FARM° 1\1" 111.523

De 28 de janeiro de 1960

De 6 de • agõsto de 1959
De 6 de julho de 1959
Requerente: Salt Water Control, Inc.
— Estados Unidos da Asaérica.
Pontos característicos de: Processo
de p-oteção de um elemento tubular de
aquecimento contra a formação de escamas e tratador de emulsões — Priyilegio de Invenção.

Requerente: IMP •Ineoeporated
Estados Unidos da América .
Poittos caracteristiens de: Fecho para material flexível.
1 0 — Um fecho para materila
xível, caracterizado por unia peça de
chapa metálica com bordos superpostos,
abraçando, apenadamente o material
que se junta em forma da massa compacta, entre dois pares de partes planas, substancialmente da mesma extensão e paralelas, da peça sendo as duas
partes planas de cada Ido do material
unida por partes ,urvas, substancialmente a mesma extensão,. transversalmente, através da peça. -- Seguem-se
os pontos de 2 10.

1" — Processo de proteção de um
elemento tubular de aquecimento contra
a formação de escamas, no caso de
ser o elemento tubular submetido, de
um lado, a uma mistura liquida de
óleo e água contendo um constituinte mineral formador de ',cama e, de
outro lado, a um fluido de aquecimento, caracterizado pelo fato de comPreender, de inicio, o revestimento do tubo, do lado da mistura líquida, com
tuna demão, de preferencia, umedecivel
pela água; e, em seguida, o encaminhamento da mistura de óleo e acua por
TERMO N" 116.289
sõbre o lado revestido do referido tubo,
de modo a ser a rererida superficie reDe 18 de janeiro de 1960
vestida, de maneira adicional e contiRequerente: Rohm 6 Haus Company
nua, com ók o, o qual servirá para protege-la contra a formação de escamas — Estados Unidos da América.
sôbre o referido tubo. — Uni total de
Pontos característicos de: Prevenção
19 pontos.
da deposição de breu na fabricação de
papel.
"IleleN10 N' 111.792
De 15 de julho de 1959
Requerente: Owens-Corning Piberglas Corporation — Estados Unidos da
América.
Pontos característicos de: Estruturas
formadas de sistemas de el4S:0,1/Cl'OS e
fibras de vidro.
1 9 — Na combinação de um clastõmero e fibras de vidro o aperfeiçoamento que consiste em produzir um revesti
mento sôbre as superfícies das libras de
vidro com o material elaatõmero, caracterizado por alterar o revestimento
a carga das superfícies de fibras de
vidro, passando-a de uma carga negativa normal para uma carga positiva,
que torna as superfícies das fibras de
;vidro mais receptivas para os materiais
elastõmeros. Seguem-se os pontos
de 2 a 19.

TERMO NY 116.736
De 3 de fevereiro de 1960

Requerente: Sealpak Corpforation —
Estados Unidos da América.
Pontos característicos de: Recipientes
compartimentados — Privilégio de Invenção.
— Iususor, caracterizado por um
corpo tendo uma abertura de enchimenmento; um separador poroso, fazendo
contato periférico com o lado interno
do corpo, para formar um primeiro e
uni segundo com/partimento, e um meio
1° — Uma composição de fabrica- para fechar herméticamente a abertura
ção de papel, caracterizada por com- de enchimento.
Um total de 5 ponpreender eania polpa de madeira de sul- tos.

LEGISLAÇÃO DELEGADA

TERMO R 1/8.11')
De 25 de março de 1')60
Requerente: Farbenfabrikca Sayee
Aletiengesselschaft — Alemarha.
Pontos característicos de: Proceaao
de produzir aglutinantes de ester tixotrópicos. — Privilégio de Invenção.
1° .•-• Processo de propele: ir agluttnates de ester tixotropicos, caracterizado pela combinação de aulutinantes
de ester, no valor, com poliester-anaidas
cujas misturas de 3 partes en péso de
poliester-amida e 7 partes eia peno de
diluente de petroleo são deshomogeneas
à temperatura ambiente e cuja teõr em
grupos polares não vai além de 35 `2/0
em p'eso. — Um total de 2 Fontes.

-rÊRmo N°
De 30 de março de 190
Requerente: The Cheinstrand Corporation — Msterdos Unidos dá America,
Pontos característicos de: Purificação de ácidos itálicos — Privilégio de
Invenção.
Proceseo para purif lar ácido
tálico, em bruto, obtido pela oxidação
de um dialquilbenzeno na faie líquida
por meio de oxigénio molecular ou um
gás contend ooxigenio, caracterizado
pelo fato de compreender as fases de
submeter dito ácido itálico, on bruto,
ao contato, em unia solimeic alcalina,
com um agente escolhido do palpo que
consiste de dicromatos de potássio e
sódio e permanganatos de potássio e
sódio, tratar dita solução alcalina com
carbono ativado, formar e precipitar
ácido itálico medinante a adição da solução assim tratada, a uni seç ando ácido tendo uma constante e ionização
maior do que aquela do ácido ftálieo,
separar desta o ácido pree pitado e,
então, lavar o ácido itálico, assim separado, ca/13 água. — Um otal de 19
pontos

SÔBRE
TÈR1n40 N 118.71? -

ABASTECIMENTO
E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRiCOLA, INCLUSIVE
PREÇOS MINIMOS
DIVULGAÇÃO N,e 881

TERMO N° 112.228
De 31 de julho de 1959
Requerente: Metal Containers Linn
ted — Inglaterra.
Pontos característicos: Recipientes
metálicos apresentando na extremidade
superior uma redução de diâmetro dos
mesmos recipientes — Privilégio de
Invenção .
1 9 — Recipiente e metal, especialmente um tambor de aço, caracterizado
por compreender um invólucro essenelalmente cilíndrico formando o corpo
relo recipiente própriamente dito e uma
Sztremidade superior com menor diápeco de forma a poder ser introduzida
na extremidade inferior e outro recipi-

Requerente: Altenburger Maschinen
G.M.B.H.
Alemanha.
Pontos característicos de: Ciclone
com eclusa penumática e mecânica —
Privilégio de Invenção.
— Ciclone para a separação de
misturas de matéria solida e gás, caracterizado por compartimentos ticos, colocados um ao lado do outro e ligados
por intermédio de uma fenda. Um
total de 7 pontos.

Junho de 1963

Pre-ço: Cr$ 120,00
A

VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues
Agência 1: Ministério da
Atende-se

Alves, 1

Fazenda

a pedidos pdo Serviço de Reembôlso Postal

De 30 de usa rço de 19
Requerente: Fio,s, h AktiengeseEschaft
Alerroalie.
Pontos earneristicos de: Dispositivo
para fabricação de tubos ch fita d g aço torcida de forma reliccidal, por
meto de soldagem pele erro vdtgiro —
Privilée'o de 1[1o:riça°.
1" — Dispositivo para fabricar tuba.me fita de aço enrolada de mineira he;icoidal, por meio de soldagem pela
arco voltaico, com uma luva em cuja
superfície interna é formada a primeira
volta da fita unia cabeça de solda
disposta perto do lugar onde se encontram pela primeira vez os dois cantos
da fita a serem soldados, c um rõla
de guia que atinge a primeira volta helicóide!, e que guia a fita, em COUP.IIII3
com dispositivos de apio situados externamente e se estende com eixo giratório paralelo ao eixo do tubo
perto do ponto de soldagem. caracterizado por um rola de apeia ei macio por
Jertero e,ae.ta à segunda volt 1 da Eim.
perto do lugar da soldagem e cuja geratriz, no ponto de contato C:)C11
pelo menos aprco. ;um(' amante em ecoaça. o vertical à temeente, sobre
ti:! Je
Je sold.1 • —
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TÈRMO'N.° 118.248
30 de março de 1960
Requerente: Curtiss-Wright Corporation, Nova Jersey, Estados
Unidos da América do Norte.
Ponto Característico: "Veículo
Acro-Terrestre". — (Privilégio
de Invenção)
—
Veículo
aero-terrestre,. no
1.0
qual uma pressão de ar, dirigida
para baixo, levanta o veiculo acima do solo, caracterizado pelo
favo de incluir; um casco encerrando uma câmara com apertura
de descarga de ar em seu lado adjacente ao solo; meios, suportados
pelo casco, para alimentar o ar à
dita câmara, a fim de que o ar
escape da mesma por via da menciondda abertura e sob a aresta
periferia inferior do casco, sendo a pressão dêsse ar. entre o
casco e o solo, destinada a levantar o 'veículo; e meios seletivamente operáveis para orientar o
escapamento do ar da dita câmara, destinados a proverem um
empuxo horizontal de propulsão
para o veículo em questão. — Um
total de 11 pontos.
'IRMO N. o 118.24v

de um material 'condutor adequa-1
o s quais '
do, p. ex. é gráfita pura:
se encontram entre as aparas por
fundir. — Um total de 10 pontos.

TERMO N° 118.507
, De 8 de abril de 1960
ttequerente: Farbeafabriken Bayer

Junho de 1963 1959
para serras circulares, caraLterizada
pelo fato que a lâmina fica apertada
por meios adequados, por exemplo, uma
mola, entre as faces de guia na ..pro.
ximidade imediata do lugar de corte
em grau suficiente para tornar-se rija
em si por tôda a área livre de corte.
- Um total de 4 poros,

Alçtiengesellschaft, sociedade alemã, industrial, estabelecida em LeverkusenBalerwerk, República Federal Alemã.
Pontos • Caracteristicos: eProcesso
para a produção de ésteres piro-fosfônicos» (Privilégio de Invenção).
TERMO N9 81.941
Processo para a produção de ésteres.
piro-fosfônicos, caracterizado pelo fato
De 13 de setembro de 1955
de se reagirem cloretos de ésteres Oalquilicos de ácidos alquil-tiono-fosfôniSuper Mold Corperetion of Califor.
coa com uma quantidade aproximada- fia (Estados Unidos da América).
mente estequiométrica de água, na preTitulo: Processo para fundir o de4
sença de agentes fixadores de ácido.
senho anti-derrapante em u'a matriz
de borracha (Privilégio de Invenção).,
TERMO N 9 118.512
19 — Processo de prender uma ner.
vxa modeladora do desenho do pneu.
De 8 de abril de 1960
mático na face interna, inicialmente lisa.
Requerente: Dahnond Nati..mal Cor- de uma matriz de pneumático anelar
poraton, Estados Unidos da América existente, formadora da banda de rodagem, caracterizado pelo fato de o redo Norte.
, Pontos Caracteristicos: .sCaixa de ferido processo incluir os estágios de,
papelão para ovos, com yostes contor- p rimeiramente, forme um sti!co anular continuJ na referida face Interna
nados» (Privilégio de Invenção).
1° — Caixa de pap,elão desdobrada da matriz de pneumático e, depois, despar'o ovos, caracterizada por com- pejar metal fundido prêso dentro do
preender: uma frente, uma traseira, sulco, e com o metal que se projeta
uma tampa, um fundo, e uma estrutura integral e radialmente a partir do mesdivisória longitudinal, fazendo corpo mo agindo como uma nervura mede.
com as ditas frente e traseira, e com- 'adora do desenho do p neumático. —
preendendo um par de painéis divisó- Seg uem-se os pontos de na. ? o 4.
rios que se estendem para cima até
um vértice, divisórias transversais, esTERMO N9 95.491
tendendo-se entre as referidas frente
e traseira, 'com a mencionada estrutura
De 8 de julho de 1057
divisória longitudinal, entre os planos
das crvisórias transversais, compreendendo postes verticais, cada um dos Henri Morreu — Bélgica
quais compreende um par de porçóes
Titulo: "Processo de preparação
côncavas voltadas para fora. —
novos derivados da piperazina"
total
de
12 pontos.
Privilégio de invenção.
primeiro elemento emissor, sobre

118.305
De 8 de abril de 1960
Commissariat a Llinergio "migue, estabelecimento francês.
Pontos Característicos de; "nevo Dispositivo Para a Detecção e
Identificação dos Elementos Radioativos, Partictflarmente em
Vista à Prospecção Geofísica..
(Privilegio de Invenção) .
1. 0 — Dispositivo para detectar
e identificar pelo menoe um primeiro e uni segundo elementos
emissores de raios gama, cada um
segundo um espectro contínuo que
apresente, 'pelo menos, um pico
com dois flancos laterais, compreendendo um detector de raios
gama de cintilações (1, 2) que
fornece, na su asida, impulsos elétricos cuja amplitude é sensivelmente proporcional à energia dos
raios gama que o atingem, meios
seletores e integradores de impulsos (6, 7, 8, 5) conectados à
dita saída do dito detector para
receber os ditos impulsos elétricos o fornecer, sôbre uma primeira via de salda (13), uma primeira corrente que. é função crescente do número dos ditos impulsos cuja amplitude corresponde a
energias de raios gama compreen.
didas em uma primeira faixa (A)
na qual a emissão de raios gani
é devida principalmente ao dito
TÉRMO N.0

ale 30 de março de 1960
• Requerente: James Edwards
Wheeler, norte-americano, engenheiro, residente em Grana Rapids, Michigan, Estados Unidos da
América do Norte.
Pontos característicos de "Hangar para aviões" — (Privilégio de uma segunda via de saída (14) .
invençã,o) .
um asegunda corrente que é uma
1.° — Hangar para aviões de função crescente do número dos
conformidade geralmente circular, ditos impulsos cuja amplitude cordestinado a alojar uma pluralida- responde a energias de raios gama
de de aviões, com suas superfícies. compreendidas em uma segunda
de cauda adjacentes entre si, cujo faixa (B) , na qual a emissão de
hangar é provido de uma parede raios gama é devida principalmenparcialmente envolvente e carac- te ao dito segundo emissor, e,
terizado pelo fato de compreender bre uma terceira via (25), uma
a combinação de: um assoalho ou terceira corrente que é uma funpalco rotatório, abrangendo subs- ção crescente do número dos ditos
tancialmente todo o interior cir- impulsos, cuja amplitude é sencular do hangar; uma seção de sivelmente superior à amplitude
porta móvel, montada no sentido do limiar superior dos impulsos
de. quando fechada, formar uma parasitas fornecidos pelo dito departe da parede envolvente, e po- tector na ausência de raios gama.
dendo mover-se simultaneamente caracterizado pelo fato de que, de
com o assoalho. e meios para ele- um lado, a dita primeira faixa
var a porta a fim de evitar o seu compreende, pelo menos, um pico
movimento simultâneo com o as- do espectro continue do dito prisoalho. — Um total de 10 peritos. meiro elemento - com • os seus
flancos laterais situados acima do
espectro continuo do dito segundo
MAIO N.o 118.504
elementb, ao passo que a dita segunda faixa compeende, pelo emeDe 8 de abril de 1960
nos. um pico . do espectro contínuo
Requerente: Glyco-Metall-Wee- do dito ségundo elemento com
ke Daelen & Loos 0.m.b.11. so- seus flancos laterais situados acima do espectro contínuo 'do dito
ciedade, alemã.
p rimeiro elemento e'que, de outro
Pontos característicos de; "Pro- lado,
o mesmo comporta uma unicesso e dispositivo para a fusão
de tratamento das cordade
continua e regulável de aparas rentes(9)
conectadas às ditas primeimetálicas" — (Pxlyilégio de 'In- ra e segunda
vias para receber as
venção).
p ritnelar e segunda correntes
1.0 — Processo para fusão con- ditas
tinua e regulável de aparas rne. e fornece uma quarta corrente
tálicas, no qual a temperatura do oue é uma função decrescente da
dita primeira corrente e uma
banho de fusão não excede —
só em limites desejados — o pon- funcão crescente da dita segunda
to de fusão do metal, caracteriza- corrente, e um snarelho regietrada pelo fato de que o calor, ne- dor (10) que regietra, lado a lado,
cessário para derreter as aparas, coàentes no decurso do temno em
é gerado por indução em corpos forme de duas curvas continuas.
— Um total de 4 pontos.
+-

TERMO In19 118.542
De 11 de abril de 1960
NSU Werke Aktiengesellschaft e
Wankel G.M.B.H.. firmas alemães.
Pontos '..;aracterist1cos de: "Procea
de trabalho para motores a combustk.
interna com pistão rotativo» (Privilégio de Invenção).
1° — Processo de trabalho para mo.
tores a combustão interna de pistão
rotativo com no mínimo quatro
,
câmaras de compressão de volumes variáveis, caracterizado pelo fato de que
cada câmara passa por uns ciclo de
seis tempos distintos, em cujos dois
primeiros tempos ela aspira e condensa
a mistura combustível e transfere a
mistura assim condensad.., à câmara
precedente, após o que executa os quatro tempos normais da aspiração, compressão, expansão e escape, sendo que.
depois de terminado éste segundo tempo de aspiração, tem lugar a insuflação
da carga, aspirada e condensada durante os dois primeiros tempos pela
câmara subsequente. — Um total de
8 pontos.

Pontos Caracterlstkos
19 — Uni processo de precação de

novos derivados da oiperazina de t'mula geral.

C".:5\ os-o.md.N

wk,/

etí,-ca,"/-4P

em que R está em posição - udu" L
um memlwo escolhido do grupo coassintindo de um átomo de halogenío
um radical alquila e uni radical alcoxi,
R' é um membro seleto do grupo consistindo de radical substituido ou não
de alquila ,hidroxialquila, cieloalquil e
aralquila e residuos de ácido (-a r'ioxi.
liCo alifáticos; c "n" é UM mero Inteiro de 2 a 6 bem como de seus

sais, caracterizado poe compe , ender a
reação de urna mono- rennrga-10-Rpiperazinas coai
um halogeneto de R em preeença
um ácido hidro-halogênio ,iceptt,r.
(Seguem os pontos de 2 a 81.
TERMO N9 100.019

TERMO N9 58.485
13 de agósto de 195
Requerente: Alfred Kzeidler, alemão, engenheiro, residente em Stuttgart, Alemanha.
Pontos Característicos de: eDisposição de lâmina de serra com faces de

De 29 de janeiro de 1958
Imperial Chemical Industries United — Inglaterra.
Titulo: "Processo para a /abr.:L.do
de ésteres de ácido hiponitroso e para
a p olimerização de substâncias et,leni.
comente insaturadas. usem:» os ditOs

guia em ambos os lados para serras ésteres" — Privilégio de invençiio
< ireulares ( Previ lég io de Invençan 1
Pontos Caraeteristicob
1' — Dispositivo de lâmina de serra
P
—
Processo para a fahr,,as,:o ) de
com faces de guia ern ambos os lados

ésteres de ácido hiponitro go, que sile
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hiponitritos da fórmula ce.

TERMO N9 104.354

Yialt

De

ta

es

.

Itt-c-6;c-o-Ba2.6-c-o-c-a
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de agõsto de 1958

Junho de *1963

sIstindo de hidrogênio radicais alquila
inferior e arila zaononuclear, é aquecido para formar unia 4-grainotalona ten\ do uma das estruturas gerais:

Requerente: Bristol Laboratories Inc.
— firma norte-americana.
Pontos característicos de: "Processo
para preparar 510Vas substâncias troapéuticas — Privilégio de invenção.
Pontos Caracteristicos
fe
PrOCCSSO para preparar novas
substâncias terapêuticas, derivados de
tetraciclina, caracterizado pelo lato de
se fazer reagir um comp000, tendo a
fórmula.

TERMO. N° 108076
De 23 de janeiro de 1959
Chemische Fabrik Sano:urbe
Suiça.
a
Titulei: Processo para a preparação
de sais oree'inicos de quinohnas substituirias. — PrivilOgio de invenção.
•
Pontos Caracteristicos
— Remessa para a preparação de
agentes antr-retuná ticos consis indo de
nas quais RI, R2 e - R3, têm o signifi- sais orgãaicos de quinolinas substitaicado nssinalndo acena para cada em das, caracterizado por compra ender
reação de. uma quinolina si bstifir ida
deles.
tendo a fórmula geral.
A requerente reivindica de acordo
coxa a Convenção Internacional e o
Artigo 21 do Decreto-Lei número 7.903,
de 27 de agasto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados .1
Unidos da Arnériça em 22 de janeiro
de 1958, sob número 710.386,

çm que R representa um grupo alcol1a, cieloalcoila ou arda que pode ser
substituído e pode ser insaturado; R"
á usualmente hidrogênio, enquanto pose
ta ser um grupo alcoila ou arilo e poe
Ve fazer parte de tuna estrutura
jea com R', ou pode ser igual a
0
caracterizado por compreender a interação de hIponitrito de prata ou outro
B
NH - CH2
TC: metal com um éster de um ácido
orgânico carboxilico que tem um substitninte halogeno no carbono na posição alfa na fueção alcoologénica de oxide TC representa tudo, exceto o
ester. (Seguem os pontos de 2 a
12).J grupo carboxramido -de um antihnitico
do tipo tetraciclina e B representa um
grupo amaino oránário ou seeuildário,
com, pelo menos, um equivalente de
TERMO N 9 104.350
um reagente substituinte de hidrogênio,
pelo qual é substituinte de hidrogênio,
De 8 de ag8sto de 1958
ativo situado num átomo de carbono,
Requerente: Les Laboratoires Fran- numa cadeia fenólica, ou num átomo
TreRMO N 9 108.052
çats de Chimiotherapie, Paris, Fran- de oxigênio. para produzir uma N'—
substituida (azrino primário ou secunta•
De 22 de janeiro de 1959
dárionnetil) tetraciclina. e, se desejaPontos característicos de "Nexo pro- do, reduzir a dita N"-substituída (anilcesso de ciclisação e compostos polic11- no primário ou secundário-metil) tetraThe Wellcome Foundation Lineted
kos da família do ioimbano assim obti- &Dna para produzir uma tetraciclina — Inglaterra. dos" — Privilégio de inverição.
substituída no núcleo. (Um total de
Tittesi: Aperfeiçoamentos na e rela16 pontos).
tivos à preparação de benzo (a) quiPontos Caracteristicos
nolizinas
Privilégio de invenção.
, 1* — Nevo processo de ciclizaqão
Pontos Característicos
TERMO N9 108 .007
le compostos policiclicos de família do
loimbano ,asson obtidos, particularmen1° — Um processo para a preparaDe 19 de janeiro de 1959
te, a preparação de 17 alfa-metoxi IS
ção de der:vados de benzo(a)-quinolibeta-acetoxi 16 beta-metoxicarbonil 2,
Merck f, Co., Inc. — Estados Uni- sina,
ifórtnala
3-seco 3-oxo 20 alfa-ioimbano, de lát,
dos da América.
mula geral:
Titulo: Carbonila análogos — Privilégio de invenção.
..•nn•••n

em que X representa um helogenio.
R representa u mradical alguileno de
cadeia reta ou ramificada, R. representa hidrogênio ou um radica; alquila
Inferior; e R2 represenra hidrçuenio ou
um radical alquila inferior, ou ema seu
sal, em um meio de reação liquido cern
um ácido benzoito substituido tendo a
fórmula geral:

etn0}1

era que R3 representa hidrog tnio ou
um grupo aula, e R4 representa hidrogênio ou um grupo carboxi, ou cora
um seu sal.
Seguem-se os pontos de 2 a 11.

g""'COSr

ccens.
821"

TERMO N 9 108.977

o
Pontos Característicos

substitedida na posição 2, para o sal
correspondente de 3, 4-cii-hidrolsoquipolinio. (Seettem-se os pontos de 2
a .8).

. ,

em que RI e iam grupo alcolla ou
Um processo para a prepração de mela. 122 6 um atorno de hidrogénio
uma 4-quittazolona caracterizado pelo ou um grupo alcoila e quando R' é
fato de que um composto tendo (una uni átomo de hidrogênio, RI pode ser
também um átomo de hidrogênio, e
estrutura geral:
/
em que o sistema de anel benzo (a)quinolizina pode levar, opcionalmente,
til

De 9 de março de 1959
Requerente: Farbenfabriken Bayer

Aktiengesellschaft, sociedade alma.
droxila, alcoxila, alcolla, tua halogênio,
Pontos característicos dei eProcesso
como o cloro ou o bromo -e se enconpara a produção de novas ester-amidas
tra em uni ou várias posições 8, 10,
ou diamidas de ácido alcoilonercapto
11 e 12, podendo estas posições estar
fenil-fosfórico ou tiono-fosfórico e comaubstituídas, simultâneamente ou não,
uni ou mais substimintes do anel ben- posições praguicidas contendo sa mespelos diferentes radicais mencionados
zénico, e seus nes de adiçào de acido, mas». — Privilégio de invençim.
acima, podendo R ser igualmente o hie irerema,caracterizado por compreender a oxiReivindicações
drogênio no caso do ioirnbano corresno
...... i dc ação de um
doit
de isrq
tic;rolnolin
. tt
pendente à deserpidina, caracterizado
de produzir novas
1*
—
ProCesso
cleri
nte
nteme
pelo fato de se condensar o sal de
éster-aznicias ou diarsidas de ácido
/fórmula
unia base mineral ou orgânica de lbealcoll-mercapto-lenil-fosfórico ou nonota- carboximetil 2 beta-metoxicarbonil
fosfórico da eeguinte fórmula:
3 alfa-metoxi 4betaacetoxi 6 beta-for- 415,0V
11
)nilcioloxano com unia triptamina subs>x:
'fitulde ou não, de me reduzir a base
está
ligado
a
um
dos
gruna
qual
R*
'de Schiff formada por um borohldreto
alcalino e de se cicliear por aquecimen- pos N-CORe e CONH- e li está liW-P •n•••n y
to o ácido 18beta-acotoxl 17alfa-meto- gado ao outro grupo e no qual RI é
escolhido
do
grupo
consistindo
de
hi16betannetoxicarbonil 2, 3 seco, 3.
drogênio halcieenio e redkais alquila
4-seco 20 alfa-lohnbano 3 cico forma- inferior. alcoxi inferior e nitro; R2 é
o em 17 alfa-metoxl 18 beta-acetoid escolhido de um grupo consistindo de ou
um anel de adiça° de ácido, usando onde R e RI representam reritos os
•6 beta-metoxicarbonil 2, 3-seco 3-oxo
e um radical alquila inferinr um agente oxidante capaz • de oxidar radicais alcoilicos inferiores tal; cego
20 alfa-loimbano V. (Um total de 9 hidrgênio
1. 2. •
uma
e R* é escolhido de um grupo con3, 4-teraldronsoquInolina, metilo, etilo • similares, podendo RI
13~1.
na qual R representa um radical hi-
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ser também — N, X — NH1 ou oresto de qualquer anima primária ou seem:ide- eia e Y X ou qualquer' grupo
alcoxi, ao passo que RI, é um Testo
alcoilmo. caracterizado' -pela reação de
alcaornercapto-fenois cone oxi-cloreto
de torturo ou aullo-cloreto de fósforo
para a formação dos correspondentes di-•
cloretos do ácido alcOilonercapto- ferelfosfórico ou ácido tio-foefórico e 'estes
são poema em reação com amoníaco ou
Com bases primárias ou secundárias,
ou os referidos dicioretoe do ácido alcoil-mercapto-fenil-tosfórico ou do ácido
tio4osfóriilo são, prinieiro, reagidos com
álcoot em presença de una agente retentor de. ácido para a formação dos
correspondentes éster-cloretos e estes
são, em seguida. transformados eia amida, ou • ainda, peia reação de alcoil-mere
capto-fenis com tricloreto de fósforo
para a formação -dos correspondentes
dicloretos do ácido alcoil-mercapto-fende
fosforoso e. estes .o convertidos, posteriormente, mediante enxõEre, nos correspondentes dicforetos do ácido aleoilmercapto-fene-tiono-fosforieo, sendo ê6tes reagidds, subseqeuntemente, como
acena especificado.
Um total de 3 pontos.
TERMO N . 104;610

-

7 de abril de 1959

.

The Stándard Ou. Campany — Ese
tados Unidos da América.
• Titulo Processo de preparar ésteres
cíclicos de ácido bórico e gasolina
cointendo os mesmos -;• Privilegio de
invenção.
1. Um processo de preparar esteres ciclicos da ácido bórico tendo a
fórmula geral
°\.

.lual

a
3
0—C3,a.

•ear

2

c- c-a•
.3

as

caras:te:medo por condensar proporções
nedecuieres pré-determinadas de ácido
brico B(OH)3 ou seu .antedridO B203
come oroporeões moleculares pré-deterarendes de butane -1.3-diol e eliminar
a queutldade necessária de água. (Seguem-se oc ponteei de númeroa 2 0
131
fER N40 Ne 109.611
De 7 de abril de 1959
. Olin Mathieson Chemteal Corporation — Estados Unidos da América.
Titu lo: Processo de preparar compostos de ésteriedes Privilégio de
invencao.
t - Um p rocesso para a prepaieçáo de compostos de fórmula geral

Junto de 1963 1961

TERMO N9 111.173
TERMO lele 111.449
De 17 de junho de 1959
De 1 de lulho de 1959
e
Oltn Mathieson Chemical Corporation —.Estados -Unidos da America.
F. Hoffmann La Roche & Gee
Titulo: Síntese de esteróldoes — Societe, Anonyme (F. Hoffmann -.I
Privilégio de invenção.
La Roche & Co. Aktiengesellschaq
1 — Um processo para a preparaSua.
ção de um esteróide da fórmula geral:
Titulo: Processo para a prearaçãO1
de compostos enfáticos não satura., ! •
dos. — Privilégio de Invenção.
• 11 Processo • para a preparação
de compostos alifeecos não satura.
dos, caracterizado pelo fato de que
se condensa um composto halogèneo
•
da fórmula geral
•

na qual a posição 1,2 é saturada ou
uma dupla-ligação. R é hidrogênio, R'
é beta-hidroxi e R e R' furtos são
ceto. X é halogeno, Y é hidrogênio
ou hidroxi. e Z é hidrogênio ou. hidra..
caracterizado par submeter a ação
oxidante de micro-organieo une composto da fórmula geral'

e
na qual ,R é hidrogénio, R' é escolhiIi2)4•4M C-C/32)131-X
do no grupo que consiste de redimis C ES- ( C
bete-hidroxi e betaaciloxi de mia ácido
hidro-carbo-carboxfiíro de menos cte
10 átomos de carbono, e, R e R.' ;un- com oun composto de formule geral
tos são ceto, Y escolhido no grupo
que _consiste de hicirogemo e meti",
• Z• é escolhido no grupo que consis- cac-c 44 -(ca c -cHz)t-(cili)b-Y
te de hidrogênio e meei, não sendo
mala - de um Z radical meti], caractena qual a posição 1.2 é saturada ou
uma dupla ligação, R. R'. e Y' tem rizado _por aquecer ana eeteróide az,
na qual s e t representam, ambos,
as significações dadas acima. Z é ht- fórmula geral
Inúmeros interoa ndo de O a 4 mas
drogento ou hidroxi, e Y' é hidrogêperfazendo 1 a 4 no total, 'b repree
nio. hidroxi ou neiloxl. (Seguem-se
senta um número trituro de O a 8.
os pontos de números 2 a 131
X representa um átomo de cloro, de
bromo ou de iodo e Y representa um
grupo carboxilo ou ortoéster entra.TER MO N0 110.783
vado, em uma reação de Grignard
na presença de cobre ou de sal
De.-29 de maio de 1959
-cuproso, de que se submete à hidre;li.
/ise o grupo orto-éster entravado
Comeragne Française das 11/fatiares
•
presente e de que, se
Colorai:eles
França.
na qual Y é escolhido no grupo que •eventualmente
Titulo: Noves a g entes de alvem- consiste de hidrogênio e meti] e Z- é necessário fõr, se • submete o produto
mento ótico e proCessos de sua prepa- escolhido no grupo que «eis sie de reacional, em qualquer ordem deseração — 'Privilégio de invenção. • hidrogênio e meti], não sendo mais de jada de se:AO:ida, a uma ou mais
fases de reação compreelidendo a
um 5 radical metil. asé uma reesperie hidrogenação
Pontos Carecte,•istteo,
parcial das triplas ligatora
de
pelo
menos.
cerca
de
200
1 "— A titulo de produtos industriais graus. C.. na presença de um enhidriclo ções em duplas ligações, a esterif iça.
novos, os agentes de alvejamento óti- dos ácidos. (Seguen~ 011 pontos de ção e a redução de todos os ãcidos
co de fórmula:
ebtidos nos álcoois correspondentes.
números 2 e 31.
— Seguem-se os pontos de números
•
7 a 10.
TER e TO No T11 . 360
De 26 de junho de 1959
nTÊRMO lel* 112.077
Pittsburgh Rate Glass Company
de 28 de julho de 1959
Estadas Unidos da América.
Título: Comorinieões resi;:toses
• Requerente: F. Hoffmann — Ias
na qual A representa • e radical triva- Priv. inv.
Rache & Cle. Société Anonyme.
lente da triazina 1,3,5, S e 3' repre1. Uffri processo de preparar uma
Local: Suiça.
presentarn grupos aclubilizantes tais amida insaturada da eseuture
como os grupos sulfo, çarboxi e sulTitulo: Processo para a preparação
Iortamtdo, X representa um atem° de
de cetonas não saturadas.
R/ - NH2
enxofre, um grupo hino eventualmen19 Processo para /a preparação de
te substituído ou uma cadela- earbona.
cetonas não saturadas, caracterizado
da divalente, saturada ou não. despropelo fato de que se'- faz reagir une
vida de grupos solubilizantes e comeuálcool propargilico substituído da
do era suas extremidades hétero-ãtofórmula geral.
MOS. Y representa une grupo animo,
qual RI é um radical de hidrozaracilarnino, tiroteio eventualmente substi- na
alifático tendo um • só radicaltuido. -N1-1,A(RW) ou -NH-A(R)- boneto
polimerizável, e R é um ra01;
A(RR'), os substitnintes R e R' repre- etilenico
sentando átomos de halogênio.- grupos dical alcoila. caracterizado por fazer
-C ..0 -C11-C11-C -CI
hidroie animo ou amimo substituídos reagir uma miúda insaturada da esCE
ou residuos orgânicos fixados ao Mo- trutura
MI I
mo de carbono do Anel trlaznieo por
itzR R R cs
UM átomo de ~genes ou de enxofre,
Z tem- os mesmos significados que R
e R' ou representa um grupo . de (de.
mula:
na qual RI representa uni radical
alcoilo tendo I a 5 átomos de caio
bano ou um agrupamento fenilo, R2
5 com formaldeldo • um álcool da *a- representa o radical metilo ou, junta.
trotara ROR na qual R e RI tett maga • co. RI, o radical pentametle
as significpções acima citadas, num leoleo e R representa um átomo de
pH de ordem de cerca de 3,00 a 6,0 hidrogênio ou uns agrupamento meti.'
na qual 3, 3' e Y teia os meenton sig- e na presença de um inhibldor de po- lo, arado que dois radicais R devera
nificados cee precedentemente. !Se- limerização. (Seguem-se os pontoe de representar sempre um átomo de
ose-se o ponto 2').
na. 2 a 20).
hidrogenia na presença de um cata.

11-
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"

•

lisador ácido, com um etal da lórmula -gerai
•

R3-cfs.,c
cf?

5

ou com um éter milico , da

fórnaula

geral

44
R

s

..Crit,.c

oR

5

•

na qual R3 representa um átomo de

hidrogénio, um agrupa..uanto alcoilo
ou alquenilo inferior e R4 e R5 representam radicais alcollos inferiores,
R3 é" R4 podendo estar ligados juntos, e de que o iproduto de reação
formado desta mareira é eventualmente isomerzado e tornado cicico
por meio de tratamento ácido. Seguem-se os •pontos de números 2

TERMO N° 112.295
De 4 de agtsto de 1959
F. Hof }mann - La Roche
Cie. Socié te Anonyme ( F . Hoffmann - La Rocha 8 Co . . Aktiengeaellscha ft) : - Suiça .
Titulo: Processo para a preparação de derivados de 2,3 - Dimetro. xibeniohidroquinona - 1,4 ) . Privilégio de Invenção.
19) Processo para a preparação de
derivados de 2,3 - dimetoxi benzohisi rua u, nonas - (1.4). caracterizado pelo fato de que , se faz
reagir, na presença de um agente
ácido. uma 2,3 - dimetoxi t- benzohidroquinona - (1,4) , substituída
em posição 5 por um resto hidrocarboneto ou um derivado 4 . - mono asilado déste composto, com uma
substância de condenàção da formei>

TERMO N• 134.883

12 iam; 10a. - 37 min; lia, 32 min; 12a. - 10 mm; 13a. De 20 de setembro de 1961
36 mm; ida. - 27 min; 15a. Requerente; Plastifica - • Indústria 18 mm; 16a. - 15 mm; e 17a. de Artefatos de Matéria Plástica Li- 122 min; sendo: a la , 3a . , 5a . , 7a . ,
m.tasta, Sociedade Brasileira, 1nd us- 9a . , lla . , 13a. e -15a. listras estamdustrial e Mercantil, com sede na padas na mesma côr escura das listras
verticais e as outras listras formadas
Capital do Estado de São Paulo.
por meio da sobreposição das segunr
Espede: 15.4odeelo industiral
das cóses, ou seja:n, duas côres: viva
Titulo: Novo modelo de esguicho e média. Sôbre todo o desenho exispara líquidos.
te manchas brancas, que são reserva
do fundo com efeitos de branco mate,
e uma outra côr viva-escura, que for19 ) - Novo e original desenho or.
ma riscos grossos irregulares, ligados namental para tecidos, era cóses conentre si. Todo o conjunto estampado trastantes e variadas, caraci erizada
em sete cóses sôbre fundo branco. - por compreender motivos representana,
Total de 2 pontos
do manchas irregulares, esta mpadat
em cinco mares contrastantes, chapadas,. sendo que: as manchas das três
, TER MU N° 136.891
côres mais apagadas são che ias na
cen:ro e tefininam em pequenas man,
De 12 de março de 196x
chàs em picots"; outras anchas téni
duas côres mais escuras, sobrepostas,
\ , Pontos: Novo e original desenho e trabalhadas em pequenos po ninhos; •
ornamental para tecidos - Desenho ainda outras manchas de uma quarta
Pontos Característicos.
1°) Novo modelo de esguicho pa- industrial,
côr são.chapadas, cheias, e tê m uma
ra liquioos, constituído de um conSociedade Anônima Indústrias Re- côr média sobreposta, trabalh ida de
junto de regulagem da saida - do li- unidas P. Matarazzo - São Paulo modo e formar pequenos circuleis, e,
quido, caracterizado e reivindicado filial no Estado da Guanabara,
finalmente as manchas da quinta côa'
por possuir referido conjunto, um vosão chapadas e sôbre elas existem
pontinhos das côres mais escuras,
lante de ajustagem, orifício cónico de
passagem' do liquido, campo de cemsalientando-se, sôbre todos o:, motipres&,o e expansão do liquido, com
vos pequeninas manchas Iria guiares
orifícios retangulares para saída do
de branco mate. Todo o conjunto
executado em oito cóses sôbie funda
mesmo líquido e, por possuir um lunn
cie saída final e direção do liquido.
branco. - Total de 2 pontos.
- Total de 2 pontos.

r

al,

C rta•C
•

'Yts
•

na qual Y e Z representam, separadamente, hidrogénio ou, juntamente
uma ligação carbónio- carlaônio suplementar, • n representa um número
Inteiro de 0-9 e X representa um
átomo- de halogêneo, um agrupamento hidroxilo ou um agi- --iarnento aci.
Imito, ou com um produto de rearranjo alilico déste último e de que,
se desejar, se transforma, se necessário fôr após saponificação, êste
produto na quinona correspondente
por meio de oxidação ou •ao derivado
de cromano substituído correspondente por melo de dclização. - Seguem - se os pontos de números 2 a
3.

TERMO N. o

TERMO N° 138.890
De 12 de março de 1964
Pontos: Novo e original desenho
ornamental para tecidos - Desatino
Industrial.
Sociedade Anônima - Indústrias
Reunidas F. Matarazzo - São Paul' filial no Estado da Guanabara

De 2

136.892

de março de 1962

Nôvo e Original Desenho Ornh.
mental Para Tecidos - 'Desenho
Industrial.
S. A. Indústrias Reunidas P.
Matarazzo - S. Paulo, filial nO
Estado da Guanabara.
1 0 ) Novo e Original desenho or,
namental para tecidos, em côres contrastantes e • varladas, caracterizado

lõ) Novo e original desenho ornaatentai para Tecidos, em cóses contrastantes e variadas, caracterizado
0111,..4 H-1

•••• •••••

•

por compreender motivos representando listras verticais e listras horizon-

por compreender motivos representar,
do listras, dispostas em sentido vet..
tical e repetidas alternadamente, que
mede: 127, 128 ou 130 min, sendoa 1 a . listra estampada em tia cr,média com sobreposição de outr,.*
duas cóses mais escuras trabalhadas
.1„
em riscos copridos- e be finos; a 2a
listra é estampada em côr clara-vive
com sobreposição de côr mais escura. I 1.01 "Nôvo e Original Dinenhu
em " degradée" e trabalhada também , Ornamental para Tecidos", ,un
em filetes finos no sentida vertical, res contrastantes e variadas, cae a 3a, listra com um for dà mes- racterizado por compraria sIer moma côr, vertical, e a 3a, listra com tivos representando listras disum fundo da me sma côr clara da lis- postas no santido vertical, nua se
tra anterior e filetes sobrepostos na I rep etem, indefinidamente, medincôr da primeira listra descrita, Só- do de largura; 07 mm., 4li mm.,
bre todo desenho existem riscos irre- 6 4rom., 40 min.. 70 mm., 5 mm.,
gulares e em tddas as direções. es- 40 mm. ou 20 rum.. sendo mie as
tampadas em branco mate; tOdo o listras são anres nntadas na, mesconjunto é executado em oito côres ima côr viva e chamada, reservanôbre fundo branco. - Total de 12 dc os . motivos ente caem sôbre elas,
pontos.
e a soutras li"tras, nue as sepa-

tais, que se repetem, formando um
xadrez. As listras verticais medem:
la, - 12 em; 2a. - 23 min; 3a.
- 68 mm: 4a. - 30 mm; 5a. 40 min; 6a. - 12 rara; 7a. - . . .
21 min; 8a. - 5 min; 9a. - 46 rm
10a. - 19 mm: lia, - 46 min: 712a, --- 65 mm; - sendo: ta 1 a .
4a., 6a. e 8a, listras estampadas na
mesma cós escura chapada. Tôdas
as outras listras são estapadas em
TERMO 9 136.893
côr viva chapadas e as listras: 3a.,
5a . , 7a., 9a. e 1 la ., com a sobreDe 2 de março de 196.
posição de uma outra côr média, que
termina em fume, de ambos os lados.
Pontos: Novo e original desenho
As listras horizontais medem: Ia.
ornamental
para tecido - Desenho
..... 10 min; 2a. - 25 mm; 3a. industrial.
10 mm; 4a. - 49 mm; Sa. Sociedade Anônima Industrias Re10 mm; 6a. - 128 min; 7a. unidas F. Matarazzo - São Paulo
10 min; 8a. - 76 mm: 9a.
filial no Estado da Guanabara.
N

ram. são trabalhadas sôbra o
branco de reserva do fundo da
peca com manchas irregulares estampadaq em côr reutra, capada,
e recos horizontais em cr preta
e em sobrep osinão. Nas listras trabalhadas e*Istem distribuidas fôlhas claras e escuras que, saindo
do centro, se ?stendern inv.xdindo
as listras estam padas na viva;
fôlhas estas estampadas em côr
viva clara com nervuras
, forma-
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das po rrneio de branco mate, Ou
em côr clara chatáda com Sobreposição de outra cós escura,
cuja reserva fortria as nervuras
das folhas, resultando disso. a
fvrença de tonalidade com ,que
são apresentada. Todo o conjunto realizado em; seis côres:'sôbre
fundo branco.' -- Tótal: 2 pontes.

i.acterizado poi. compreender motivos _representando "bouquets"
grandes, dispostos em sentido vertical, com fôlhas e galhos todos
de modo ascendente e compostos:
dc 16 flôres, 1 2fôlhas e 9 galhos;
outros "bouquet" com 15 flôres, 8
fôlhas e nove galhos; outros, ainda, com 12 flôres, 11 fôlhas e galhos e, finalmente, "bouquets" com
,
1 2flôres, 9 fôlhas e 7 galhos;
• TERMO N.o -156.894
flêres estas que lembram as tulipas e são estampadas em cinco
De 2 de março de 1962côres contrastantes, bem como as
fôlhas e os galhos que apresentam
Pontos — Mara Original'Dese- duas côres sobrepostas, uma clara
nho .Ornamental Pará 'Tecidos
e -outra escura, como "ton-ur-ton".
Deesnho Industrial."
Todo o conjunto realizado em
S. A. • Indústrias Reunidas F: nove côres sôbre fundo branco.
Matarazzo — S. 'Paulo
Total: .2 .pontos.
no Estado da Guanabara.
•

41F4 -

1.01 ''Nôvo e Original Desenho
Ornamental para Tecidos", em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender -motivos representando motivos, muito
grandes que representam apanhados de fdlhas compridas e bem
estilizadas, quc ..embram as samambaias. tendo, ainda, folhas
mais j i gs g P outras bastante recotadas além de rafnagens miúdas rre Si • ri rt as grandes
ou caem sôbre as mesmas. Essas
fôlhas são estampadas em quatro
côres chapadas, sendo: uma bem
clara, duas cóses médias-vivas e
uma escura, que se destaca as vêzes fomando também os galhos
nas fôlhas. Observa-se, ainda„ que
algumas côres caem em sobreposição, formando novos efeitos de cip;.
res no desenho que, po rsua vez.
é bastante cheio. deixa ndo aparecer o fundo branco da ip eca ,s45mente em -nenuenas manchas irregulares. Todo o coniunto aurasentado em quatro côres sôbre
tinido branco. — Total: 2 pontos.

Junho de 1963 1961
WRIVK) 136.899
De 2 de março de 1961
Pontos:. Nay° e original desenho
ornamental para tecidos — desenho ia.,
dustrial.
S.A. Indústrias ,Reunidas F. Mata.
razzo — S. Paulo — Filial no Estado
da Guanabara.

1) Navo e original desenho ornamental para Tecidos>, em côres contrastante e variadas, caracterizado por com:
preender motivos representando flôres
grandes, fiares pequenas, botões, fôlhas
e 'galhos dispostos irregularmente no
fundo, cujas flõres lembram as rasas,
porém estilizadas, estampadas algumas
em duas cdres em- tdegradee» e outras
TERMO N.o 136.896
têndo também a Inclusão de uma terceira cõr mais escura em sobreposição,
De 2 de março de 1982
destacando-se algumas rasas estampaPontos: Nôvo e Original Dose-- das em duas ciares sobrepostas e muito
nho Ornamental Para Tecidos — escuras. AS fõlhas e 'os galhos são
estampados em duas cotes em tclegraDesenho Industrial,
dee» com sobreposição da côr mais
S. A. -Indústrias Reunidas F. escura
das rosas, enquanto o fundo se
Matarazzo — S. Paulo — Filial apresenta,
também, em duas côres clano Estado da Guanabara.
ras-vivas, trabalhadas em manchas irregulares, • e as nervuras nas fôlhas e
algumas ,manchas nas flõres são feitas
por meio do , branco mate. Todo o
conjunto realizado em nove côres sõbre
fundo branco. Total: 2 pontos.

1.0) "Nôvo e Original Desenho
Ornamental para Tecidos", em côres contrastantes e variadas, caracterizado Dor compreender motivos representando fôlhas estilizadas e formadas por meio dos
riscos iguais, .que acompanham a
forma do motivo, conservando
quase sempre a mesma distância
entre si no sentido vertical. As
fôlhas anresentarn-se em côr claTERMO N.o 136.895
ra-viva, chanada, e os riscos em
duas côres vivas, porém um tanto
De 2 de março de 1962
mais escuras que a outras e com
12 ontos: Nôvo e Original Dese- as mesmas côres, apenas chapa"l as, são estampadas algumas fônho Ornamental Para Tecidos.
S. A. Indústrias Reunidas F. lhas pequenas. Existem, também.
Matarazzo — S. Paulo — Filial duas côres neutras que formam a
sombra nas fôlhas P a côr mais
na Estado da Guanabara.
esPura nur ;ap ara uma fôlha da
outra. Todo o eonlunto executa- -'', ' F'. - CSZTT4
do em cinco côrea sôbr e fundi)
branco. — Total: 2 pontos.
:: F.,- y
" ,-''Nj r 2

1) «Nevo e original desenho ornamental para Tecidos), em ceves contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando
guras grandes, medindo 250x110 min;
cada uma, médias, de 140x90 mm; e
pequenas,. de 100x50 num; de compri.,
mento; desenho este em tcashimira
estilizado com motivos em forma de
péras, sendo que os maiores tem a ponta
em espiral e no centro riscos, que acóm.panham os coutamos dos motivos, for-'
mando o miolo e estampados em uma
côr clara chapada e duas vares escuras
trabalhadas em cfurnè». Entre o miolo
e os contõrnos externas' observa-se uma
grinalda de pequenas fiares betu estilizadas, estampadas em duas cares em
. TERMO 136.891
tdegradee». O mundo, também em duas
cõres em cdegradeea sobrepostas e tra/ De 2 de março de 1962
balhado em manchas irregulares, que
• Pontos: NU° e original desenho às vezes se assemelham a uma fiar,
deixando aparecer bastante reserva do
ornamental para tecidos.
branco em manchas irregulares. Todo
Estado de 'S. Paulo, filial no Estado o - conjunto executado em seis caras.
da Guanabara.
Total: 2 pontos.
S.A. Inciátrias Reunidas F. Matarazzo — Desenho industrial.
TERMO 136.903

•
I) (Nevo e original desenho -ornamental para Tecidos), em córes contrasIantes e variadas, caracterizando por
compreender motivos representando múltiplas manchas irregulares, às vêzes cha.padas, outras.vézes trabalhadas em filetes finos e sobrepostos, :manchas que
conservam a forma' retangular e lembram pinceladas ' feitas com um pinzel
largo sendo o desenho bastante cheio e
cobrindo quase inteiramente a fundo da
peça que aparece, apenas, em pequeninas manchas irregulares. Sabre todo
TERMO 136. 897
ho existem filetes finos
s e m ano desenho
cilas
estampadas
em
cõr
preta,
que-seDe 2 de março de 1962
guem e acentuam os retângulos, enquanS.A. Indústrias Reunidas F. Mata- to a maior parte das manchas está
razzo — S. Paulo — filial no Estado estampada em cinco cares ston-sur-ton»,
existindo, no entanto, algumas em duas
da Guanabara.
côres vivas e contrastantes das demais.
1.0 ) "Niávo e Origina/ Desenho • Pontos: Nós/o e original desenho Todo o conjunto reâezado em oito caras
Ornam ntal para Tecidos", em co- ornamental para tecidos — desenho sobrepostas no fundo branco. Total:
ras contraztantes e variadas, ca- Industrial.•
I 2 pontos
•

De 2 de março de 1962
Pontos: Navo e original configuração
aplicada a cartas de baralho —_modèle
industrial.
-Requerente: Rolf — R. Lehmanai
S. Paulo.

P — Nova e original configuração
aplicada a cartas de baralho. caracterizada pelo fato de que as cartas quaisquer que sejam seus valores apresentam-se dotadas de faixa central de
determinada car, faixa essa disposta
no sentido da maior dimensão da peçad
atingindo suas bordes de'-menor dimane
são, restando zonas laterais de caa- advertes da central. Total: 2 pontos.. •
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' Junho de 1963
s/

fato de ser o corpo do sabonete
TERMO N.° 137.525
elipsoidal, dividido por uma
De 23 de março Cm 1962
linha longitudinal, em duas
De 28 de março de 1962
partes de espessuras equivalentes,
Requerente: Rubem Raul Reu- a primeira das quais é bo eada
Patente de Modelo Industrial de
ter — Rio Grande do Sul
quase 'inteiramente, tendo uma "Fôrma ou configuração para sifão".
Invenção: "Botão para registro estreita faixa biselada contígua
Eduardo Lewandofslisr e Renato
de gás" — Modêlo industrial
a borda inferior e na superfíCie Soares de Toledo — Estado de São
superioi unia .taliência,elipsoidal. Paulo,
Total 3 pontos.
_TERMO N.0 137.417

urna saliência fundida artisticamente
e apEcada na região de cor:ver:gên.
çia das estrias. — Total 2 pontos.
TÈRMO N.° 137.484 k:
De 27 de março de 19(2
Pstente de naodelo industial
Nova concha para alimentos
•
Liceu de Artes e Ofícios de São
Paulo — Capital — S .Paulo.

TERMO N.° 137.440 •
De 23 de março de 1962
Bozzano S. A. Comercial, Industrial e Importadora.
São Paulo.
"Nova configuração externa de
tampa ornamental para frasco"
1. 0 Botão para registro de gás
Moaêlo industrial,
caracterizado por uma base elitica da qual se projeta um corpo
cujas seções paralelas à base sâo
também eliticas, com o eixo
menor bem inferior ao da base
e com o eixo maior diminuindo
progressiva e suavemente com a
altura dito corpoterminando, na
extremidade oposta à da base,
por uma face elítica encurvada
com concavidade voltada para
'tora • Total 2 pontos.
TERMO N.° 137.418
oe 23 de março de 1962
merente: Indústria e Comer' in "Comipa" Ltda.
'erição: "Caixa para des1.0 "Nova configuração extm.na
cara à " — Modê10 industrial
de tampa ornamental para
Et •ado do Rio Grande do Sul. frasco" caracterizada pelo fato
datampa, que é atarrachada no
garga'o do frasco, ser substancialmente troncônica, p'urifacetaaa
ou pollédrica, com Um rebaixo no
tôpo formando um ângulo poliedro (12 anos) pe . a reunião dos
vértices das facetas triangulares,
estando estas no prolongamento
das fp cetas laterais da tampa.
Total 2 pontos.

TÉRMO N.° 137.517

1.0 Caixa para descarga, do
De 27 de março de 1962 •
tipo substancialmente prismático,
com tampa, abaulada na face
Requerente: Vassilios Ven:eris
frontal, caracterizada por ter na Est. Guanabara,
face frontal um alto relêvo cujo
Modelo Industrial — "Original
contôrno forma um quadriltero
irngular de •lados curvilíneos, configuração introduzida em galoem cujo vértice mais alto encon- chas".
tra -se o botão de acioamento.
Total 2 pontos.
, TERMO N.° 137.428
Patente de modêlo industrial
de "Nova . forma Ornamental.
para sabonetes".
Requerente: Evandro Pereira
1. 0 — ungiria/ ~figuração introde Andrade — Rio de Janeiro —
duzida
em galochas", caracterizada
Estado da Guanabara.

por possuir, na extremidade correspondente ao bico do calçado, pouca
altura (1), cobrindo apenas a sola
5
e pequena porção dos lados do calçado (4), altura esta que vai aumentando gradativamente à medida que
se apsoxima da porção correspondente ao calcanhar (2). previstas as
depressões necessárias à saliência da
1.0 Nava founa ornaraental sola e do salto (3). — Total 2 ponpara sainetes .caracterizda 'pelo tos..
•

jr1(3.2

1. 0 — Irtarma ou configuração pata'
sifão, caracterizado por um corpo
vertical e alongado, genericamente ci..
lindrico e 'de seção elíptica: apresentando na parte inferior um , alarga.
mento progressivo de seção que ter-a'
mina em uma bise poligonal; sendo
que, a parte superior do dito corpo
se apresenta com menor diâmetro
que _a base, e tem superiormente-1a'
forma semi-circular, cuja parte anterior apresenta uma projeção em fot.
ma de bico voltada para baixo, projeção essa que é seguida inferiormente por uma reentrância semi-circular,
sob a qual se projeta do corpo do
cifiío uma projeção tubular-cilíndrica,
recurvada para baixo em arco de
círculo e que se constitui no bico de
saída do liqu:do; sendo que, ladeando • dito bico de saída, projetam-se
para a frente do corpo do sifão; duas
linguetas dispostas lado a lado, linguetas essas cujas Partes inferiores
acompanham a curvatura da parte inferior do bico de saída do sifão, e
formam junto ao corpo deste uma
reentrância serni-ciruclar, sendo que,
na parte posterior do rorpo do sifão,
que se apresenta levenasn'e arqueado
para dentro, 4 prevista Uma alavanca
ou gatilho de comando do sifão, formado por uma haste que Fe projeta
da parte superior do corpo. direcionando-se para trás e para baixo, has-,
te essa, cujo dorso apresenta superiormente uma projeção em forma de
lingueta, proje tada horizontalmente
para trás, cuja parte inferior forma
uma reentrância semi-circular, continuando era suave curva em forma de
cauda que completa o gatilho do sifão, tudo como substarcialmente descrito .e ilustrado nos desenhos anexos.

ReivindicgOes

1° — "Nova concha para alimentos", caracterizado por ser formado
por urn cabo de seção retangular, de
madeira ou outro material, em que
se insere, em uma das extremidades,
um cabo metálico, que irá formar a
concha prOpriarnente dita. Total,
4 pontos.

T-ÊRMO 137.662
De 3 de abril de 1962

Pontos — NU° e Orig:nal Desenho
OrAmnental para Tecidos — Desenho
Industrial.
S.A. Industrias Reunidas F. Mata.
razzo — S. Paulo filial no Estado da
Guanabara. -

1 9) "Novo c Original Deesrho Ornamental para Tecidoss., em cõ .es conl'ERM0 N.° 137.542
trastantcs e variadas, caracterizado por
compreender 'motivos representando reDe 28 de março de 1962
tangulos grandes e pequenos dispostas
Pignatari Administração, Indústria regularmente em . linhas horizontais,
sendo que alguns retangulos apresentam,
e Comêrcio S. A. — São Paulo.
Pontos — Nava modelo de porta- serbre um fundo claro, pequenas esferas estampadas em c& viva. chapada,
lapis — Modelo Industrial.
e dispostas regularmente, Esses retangulos são alternados com outros
Iguais dimensões porém apreaentando
um fundo de côr viva com marchas de
forma c-al em duas côres diferentes e
reservadas do fundo, formando as listras que por sua vez são intercaladas
por outras listras no mesmo sentido,
formadas de pequenos ratângulos estampados da mesma forma dos últimos descritos, isto é, com as manchas ovais ;—
1. 0 — "Nevo medeio , da porta-lá- um xadrez irregular onde apenas os
pis", caracterizado porque o recipi- quadrados centrais são ornamentados pe.
ente sob a forma de unia concha ra- las esferas acima citadas. Tôdr,s as fiza estriada, em leaue. nossui ainda guras retangulares são separadss entre
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cpicot». &Asse o fundo, formado por
tôdas estas côres, existe uma grade obtida pela união de pe quenos exagonos, delineados por filetes pretos bastante grossos, cuja apresentação em conjunto se assemelha muito aos alvéolos
de cêra executados pelas abelhas. O
desenho, que cobre inteiramente o tecido branco, é realizado em seis cóses.
— Total de-2 pontos.

1° — Nôvo e original desenho or.l
namental para tecidos, em cores contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando losângos Medindo, aproximadamente,
95x100 'mm., dispostos em linha verTERMO N." 137.663
tical e ligados pelos vértices formando
listras, sendo alguns de côr viva e ou, De 3 de abril de 1962
tros escuros, intercalados. Os losangos escuros são apresentados em cãs
Puntos: Novo e original desenho ormédia, chapada, com bastante filetes
namental para tecidos.
finos pretos, conservando a direção verTERMO N.° 137.665
tical, e os losângos de côr viva, embora
, Desenho industrial.
estampados em côr forte, chapada, tem
S.A. Industrias Reunidas F. MataDe . 3 de abril de 1962
•riscos verticais de côr mais escuras em
razzo — S. Paulo filial Estado da
Pontos: Nôvo e Original -- Desenho sobreposição, semelhante a "tn-sur-ton",
Guanabara.
Ornamental para Tecidos.'
destacando-se bem os filetes pretos. O
espaço do fundo que, por sua vez reDesenho Industrial.
serva novos losangos, é estampado em
S.A. Industrias Reunidas F. Mata- cós clara, muito viva com riscos da
razzo — S. Paulo filial no Estado da côr mais escura e alguns filetes pretos.
Guaii,bara.
O desenho, bastante cheio, cobre totalmente o tecido branco sôbre o qual está
estampado o conjunto em seis cóses.
Total de 12 pontos.
por filetes grossos de côr escura,
chapada, enquanto o conjunto é executado em seis côres sôbre tecido branco. Total 2 pontos.
si

1°) "Nóvo e original desenho ornamental para tecidos», em côres contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando
ninchas retangulares medindo, as menores, 50x60 mm. e as maiores 95x70,
dispostas irregularmente e estampadas
em trés cóses sobrepostas, chapadas, seservando a mais escura das côres que
está trabalhada em riscos grossos. O
fundo, no espaço livre entre os motivos descritos, apresenta, tamban manchaa sem forma definida em três cóses
cton-sur-ton} sobrepostas, reservando algumas delas. o que dá um efeito de
mais cases. Todo o conjunto, no entanto, é apresentado em seis cóses sõbre tecido branco. — Total de 2 pontos.
TERMO N 5 137.664
de 3 de abril de 1962
S.A. Industrias Reunidas P. Matarazzo — S. Paulo — ilial no Estado
da Guanabara.
Pontos: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Desenho industrial.
•

,TERMO N 9 137.667
De 3 de abril de 1962
Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo — Filial no Estado da Guanabara. .

1°) sNôvo e Original Dtsenho Ornamentl pára Tecidos», em cóses contrastantes e variadas, caracterizado nos
compreender motivos representando listras verticais variando de largura, ou
seja: 20, 30, 55 25 ou 40 mm. intercaladas e muito re'cortadas dos lados estar- padas em sete cõres diferentes, chapadas de modo que uma chapada sobressai na outra, fec'.sndo completamente o fundo da peça e criando novas ciares, o que dá beleza e um efeito surpreendente ao conjunto. Desta forma
J as listras apresentadas .èm cô-es:
vivas, muito vivas, claras e em côres
contrastantes destas, sobrepostas ou
com reserva de cada uma delas: :0111
ston-sur-toms de duas cóses e também.
com pequenas manchas de reserva.
Toocl o conjunto estampado em sete (isres rSbre tecidos bracos. — Total 12
pontos.
TERMO N 9 137.666
De 3 de abril de 1962
Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo — Filial no Estado da Guanabara.

1) eNôvo e Original Desenho Ornamental para Tecidos» em cres contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representan2
chas pequenas, irregulares estampwlas
em cinco cóses diferentes e colocadas
de maneira que uma cós sobressai na
outra reservando a côr lisa em pequePontos: Ncivo e original desenho ornas manchas sendo que as côres mais
escuras ainda caem sóbre as mais cla- namental vara tecidos — Desenho industrial.
ras Cm pequenos riscos trabalhados

Pontos: 1',16vo e original desenho ornamental para tecidos — Desenho In-
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TERMO N G 137.668
De 3 de abril de 1962
Requetente: S. A. Indústrias Retos
das F. Matarazzo — São Paulo —
lial no Estado da Guanabara-

1' — Nôvo e original desenho Ornamental ara tecidos, em cóses contastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando grinaldas dispostas no sentido vertical,
imitan› estilo "barroco", tôdas iguais,
principalmente nos contórnos pretos,
cujo galho central é formado por uma
linha sinuosa à qual ligam flõres medindo 30Z30 mm., flóres menores .com
as mesmas características, fôlhas de
12x8 mm. e bastante Rilhas pequenait
Em algumas destas grinaldas se obser"va que as fôlhas pequenas, bem comi)
o centro das flõres maiores, são estampados em c& clara-viva, chapada,
as fôlhas maiores apresentad
as em duas
cóses "degraciee", uma chapada e outra
trabalhada em "picots". Em outras grinaldas as fôlhas são realizadas em duas
côres, uma clara, chapada, e outra escura em "picots" e as flôres maiores
são estampadas pela mesma forma já
descrita. Todos o motivos estão dispostos sôbre um fundo de cor clara,
muto vida e contrastante das outras,
com pequenas manchas de cós mais
escura, como "ton-sur-ton", trabalhadas
em "picots". Todo o conjunto executado em seis cores sabre tecido broco
Total de 2 pontos.

dustrial.
— Nôvo e original desenho Ornamental para tecidos, em côres cons
trastantes e . variadas, caracteriza,:os,
por compreender motivos repreaentancio
xadrez vistos, formado por . listras verticais e horizontais de 22 min. de larTêrmo n.° 137.669
gura, de côr escura, chapada, e limitadas por filetes grossos e regulares
de 3 de abril de 1962
de cós preta reservando no cruzamenS. A. Indústrias Reunidas F.
to dos filetes pequenos quadrados da Matarazza — São Paulo — Filial
côr do • fundo, sendo, no entanto or- no Estado da Guanabara.
namentados com motivos em feitio de
Pontos — NU° e original desefôlhas prolongadas, os pedaços das listras que cercam os quadrados maiores, nho ornamental para tecidos —
dentro dos quais existem dos motivos desenho industrial.
diferentes que se intercalam. Um deis
motivos, dividido em quatro partes
iguais, ou sejam: quatro triungulos,
dois dos quais de cor preta e dois em
crcôr nentra, tem no centro uma figura
que se assemelha a uma flôr de quatro
pétalas, em côr clara, chnpada, com
"picots" de cós neutra em sobreposição.
Sletes e centro em preto. O outro motivo, apresenta dois triângulos laterais
em sentido oposto, um losângo central,
com uma flôr de seis pétalas, e ladeado
por quatro triângulos menores que o
anterior — figuras estas formadas pelos mesmos filetes — tendo sôbre o
1) "Nâvo e original desenho or
fundo da mesma côr do losângo cen- namental para tecidos", em cilirer
tral, uma série de linhas onduladas. contrastantes e variadas, caracte
Estes motivos são estampados em côr rizado por' compreender motivoi
clara corri "picots" da côr neutra em desde mais ou menos, 65 x 40 mm.
sobreposição, a mesma que cobre os e retângulos menores medindo:
triângulos laterais existentes em. tôdos 65 x 20 mm ., 40x 15 ou 15t 13 mm,
os quadrados. Todo o ,e.njunto execu- • dispostos regularmente sôbre,
tado én-, quatro côres sobre tecido» bran- fundo, todos no PntRnto, estainN
co inteiramente coberto, » -- Total de nados em lirria r ; s e:sra. chapa,
2 (ratos
da, com sobr e.mosicáode eCr

e
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escura em manchas, Irregulares, e
completados, por um ou mais lados, com riscos largos de côr viva
e contrastante; figuras que irão
dispostas em listras, horizontais
ou verticais eôbre um fundo estampado em côr clara, chapada,
com sobreposção de côr mais escura trabalhada em "picots" bastante cheios no centro e mais leve
para os ledos. Sôbre todo o desenho cararvelm-se riscos finos e
irregulares, em todos os sentidos,
estam pedos na ar escure. chapada. Todo o conjunto executado
em SPiR eeree sôbre tecido branco.
Total de 2 pon+ee.
TÊRMO N. 0 137.671
De 3 de abril de 1962
A. Indústrias Reunidas F.
Metarazzo — São Paulo .— filial
ne Estado da Guanabara.
Pontos — Nevo e original clasentio ornamental para tecidos —
decidas industrial — D..sentio Industrial.

dos sôbre as anteriores. Todo o

rizado pelo fato de comprender,
conjunto trabalhado em oito cer- sóbre um fundo branco e em leres sôbre fundo branco. -Total de tras vermelhas, inscrições identifi2 pontos.
cadoras da natureza do produto e,
a seguir, dentro de um retângulo
vermelho e em -letras brancas de
TÉRMO N. 0137.670
tipo diferente e maior dimensão,
uma inscrição definidora da marca
De 3 de abril de 1962
do produto.
a' A. Indústrias Reunidas F.
Um total de 4 pontos.
Mauarezzo — São Paulo — Filiai
no Estado da Guanabara.
Pontos — Nôvo e original deseTf11310 N. 0 135.412
nho . ornamental para tecidos
De
2 de janeiro de 19!52
ciesenno Industrial.
Req-uerente — Egido Boffa
São Paulo.
Título — Nova configuração
aplicada a máquina destinada a
obtenção de sus p ensão , de Pare,

dunho de 1933
tocais, em ceeas Vivas' , ' ciritt efeitos
de melo- tom, e, sobreposição,. tendo
rio cada retângulo, na palie superiOr, O nome da flor respect eva e escrito em idioma frawes. Realçando o fazendo sombra nos retangulos estão, do lado direito e na
parte inferior dos mesmos, dois
riscos de ceres clara o escuea e,
isolando-os, já que estão distanciados um do outro 35mm. i o sentido da altura e 65mm. no eentido
da largura — existem no sentido
vertical e horizontal, grinalc as, lir
geiramento onduladas. com Mias
o estampadas em uma' cór clara
chapada. Todo o conjunto eaecutado em nove córes sare fundo
branco.
Um total de 2 pontos

S.

ã !.

1.0 ) "Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos" em celres contra e tenten e variadas, cacaracteribado p or comute-reler
motivos re presentando ramalhetes em estilo moaernieta. medindo 250 x 275 nine.. ou ae5 x 2Re mm..
dienoetoe re e ularmente eótr e o
fundo. Os remelhetes, embora
a p resentando as meemas cer e ct e
aneleee,n e-rietcas.dvm
anresentam nem .' enes d I e eeenea s
como Dor exemnlo: o c e nt r o da
ow± uns tem a
f .1.“-orn1
ear arête Já em outros e
t* em
em branco: na narte inferlor

TIMO N. 0 136.88,.
De 2 de março de 1961
1.0 ) "Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos" . em côres contrastantes e variadss, ceracterizado por compreender motivos representando quadrados dispostos regularmente, tanto nó
sentido horizontal como no vertital, medindo, cada um, aproximadamente, 45x45 mm., sendo todos contornados por • meio de filetes largos; havendo, tambete,
um pequeno quadrado centra l dentro cle outro maior, ambos feitos
por filetes pretos, os =MOS filetes que deecrevem a cercadura de
bicos arredondados que completam os quadrados maiores. O espaço reservado entre os motivos
descritos, calculado em 25 mm.,
um a outro motivo, é traaaahado
em riscos g rossos em "finnee" de
quarto côres, contrastantes e sobrepostos, das quais uma côr só
aparece no fundo, embora alguns
or e are do, or-em o furar em
manchas da côr mais viva que em
determinados pontos está reservada. enquarto na melor parte cai
em sobre posicõo. Teclo o conjunto a p resentando seis ceern eobrenoetse no tecido branco. Tate]. de
2 Pontos.

Requerente — S. A. lutaste.
Reunidas F. Matarazzo — S. Paulo
Filial Estado da Guanabara.
Titulo — NU° e original desenho ornamental para tecidas.

Peiv indicações

1. 0 Nova configuração aplicada
a máquina destinada a obtenção
de susPensão de PVC, 'caracterizada
pelo fato de ser formada por base
paralelepepedica, que encerra motores e outros dispositivos mecânicos', situando-se Acima da base
corpo cilíndrico de pequena altura,
roherlo nor. (min) mais elevado o
inferior dotado clé bica de descarga.
situando-se num dos extremos da

base painel inclinado, com contróles vários, situando-se entre o painel e o , corpo cilíndrico, aquecedor, tubular vertical.
Um total de 2 pontos.

Te..111110 N. 0 136.670
De 23 de fevereiro de 1962
Requerente — S. A. Indústrias
1. 0 Nóvo e original desenho OrReunidas F. elatarazzo — S. Paulo
namental para tecidos, (Ares
Filial Estado da Guanabara.
Título — NÔVO e original dese: ce e trest nn iPS e va .. a 3 - c . e'r eteriTaRMO N. 0 131.0,91
zado por compreender motivos
nho ornamental para tecidos.
De 10 de novembro de 1961
rOrescntalhlo galhos com sete
grandes fólbas estilizadas, que
Colgate Palrnolive C.ampany —
lembram ch, senho "eashimir'; seis
ta.”urna Estados Unidos. da América.
fõlhas menores, quinze flóres, que
— Me() desenho LI
pAmiereN, fl Ar, tn •inc. n enntInf-n.
lembram as rosas . eximir/lente ess g r, r..nrnr),Ntr,q rg e nifn flArr,c
trial,
tilizados, e muitas telhes peqaenas.
Perene er,, ,,1 e p...1 nAr tri•Pa
As fólhas g randes são moi recfrinig Prirrt
"oni-ro
ce+,,
cortadas
no couro e e.dampadas
All,•-•
ri r
brion,n tyrA+ ,1 rei
Sefn fl rn P •Y1 eAr
figa
1" I**Rf e rfn

fl.A.

on,-

fnrm-À
(1"" (40sinq f1fçr°1
1- .2 .nert,I ftr enrn
enrd-rn r/ q (+Ar
retnn'1110r",'
• AR flAreg
t on 711 o ',antro PM rTryr.
trè•n+.,
nt- p . ne.nrrInn rihn,l•s e
tr"

tm., *'-'n

enr*nrn . ri .,

1 -garNi•gyitn

ev.
trfl r . "1”7 . ting

10•Prt" n
Pré St •nn

o

nor filatnç
n+0

11, no A 0 ppri
4'41,40,q "hl :Nn nrn
•an
1,1.1 fm1r4.1 ria

"1...
"—i" .e" o
tedte
11.....r1N .n .nnr‘e5
nigAin em nerm nri., 'e. r,41
Trude esem,st +e?temia ri e•n• m ei effiewsineit ennArat-

Pm

três rA: • es vivrs ,z,)lireposlas em
"degrade e ". sendo n: , stes recortes,
contornada: por meia de uma rói*
escura, trahathaiia em mi.nehas
eaa
irregularese. em volta, cada relha
tem duas rr'Sres seh-rp-istas . p eeor1.° Nóvo e miginal desenho Or- todas, res e rvando a ferrei!, t eôr
namental pai-: 1 0 ridOSI n'117 eóre, viva, que esla 0 ,zfamna ia em pecontrastantes e aviarias. caracteri- q uenas nau a. — \s flôr,s
zado por ronmore n nder inotivos estampada c ru (111:111 • 0 1.4^1rPs'
represnitando reametdos i g uais fie
nouias a.; o'es ''' .1) rent -0 das
105 x 75mm. ceda um. COre estam- rôihns, e as olha :,va p florps, a1hos
pas de flóre= div e rsas e C(110ra.(10S e os cabres das fara estann,alos
• rt i o io C urer ? n,
• v,n_ com as mesmas rAres iSa paute exPontos carcel ertstreos
clo-se que dentro de caca retângulo. teriores das fólbrs grandes, Torto
fundo apreenda 'uma cc ne,11-1 o conjunto estampado em sete ró1.0 NU° desenho industrial mil cujo
bisnagai de creme dental, caracte- tra, clara , foram estampadas flores i res sobrepostas no funil() li •anco.
e tólhas, bem semelhantes às na- I Um -total de 2 Pontos.
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TERMO N. o 137.540
De 27 de março de 1962
Requerente:
Publicidade Clerion Ltda. — Rio Grande d G Sul.
Título: Original configuração
Introduzida em placas propaganda
Modêlo Industrial
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em grupos de três, distanci:-.d. acham inclinados para a e querTÉRMO N.° 137.873
J3
80mm, medindo ás mais estrei- ' da; as outras listras, realizaeos da
tas delas 6mm de largura e cotv,e
De 10 de abril de 1962
nn
lc.cacia após
i
(.
res variam quanto à posição dos
Requerente:
Indé strias Reunidas
tras, estas com lOmm de largura retângulos que nestas se apresenTitan S. A. — São Paulo.
e por sua vez, guardam entre
tam inclinados para a direita,
Título: Embalagem para Meias (--n
distância de 10mm.
Todo o sendo, no entanto, apresentada em
conjunto eoámpado em sete cei- três côres chapadas, cis quais a Modelo Industrial.
res Ware tecido branco. totalmen- média é trabalhada em "fume' e
coberto. Um total de 2 pontos.
uma Gõr mais e.,cura q. e z.s da,
•
mLuas anteriores que é trabalha•
da em Metes finos qut. acomp2.TÊRMO N.0 137.761
nham a direção dos retângulos e
e
às vezes tornam-se e In' picot.:".
De 5 de abril de 1962
Todo o conjunto estampado em
Requerente: Casa Condor Impor- sete córes sare fundo branco. —
-6" ---o
tadora S. A. — Est. 'da Guanabara. Um total de 2 pontos.
Titulo: Nova forma de configuração de frasco para bebidas — Modelo Industrial.

1. 0 ) Original configuração introduzida em placas-propaganda,
caracterizada por consubstanciarLr. em placas de qualquer material
adequado, fosforecentes ou não, as
quais possuem a porção central
(1) rebaixada, do que resultam
bordas (2) em tôda a volta, à semelhança de molduras ele porção
central (1), porém, sem solução
de continuidade, e previstos os,
orifícios (3) para qin sejam fixadas por qualquer meio usual, e
— destinando-se, principalmente, a
serem fixadas às costas das cadeiras de cinemas, teatros e auditórios em geral, para que. contendo
propaganda fosforecente. indiquem
aos espectadores os lugares vagos
digo lugares ainda vagos. Um to1. 0 — Nova forma e configuração
tal de 2 pontos.
de frasco para bebidas caracterizado
TERMO N. o 137.Dau
De 3 de abril de 1982
rtequerente: S.A. ludastrias
Reunidas F. Matatazzo — São
Paulo Filial.

TERMO N.° 137.81,

1.° — Embalagem para Meias, ca*
raOsrbrada pelo fato de ter o aspecto
De 10 de abril de 1961
de urna pequena caixa co mvoltune
necessário a um par. Um total de
Modelo Industrial "NOvo modelo 4 pontos.
de cadeira escolar desmontável",
Ernesto Hauner 8s Cia. Ltda,
TÉRMG N.° 137.876
11
São Paulo
De 10 de abril de 1962
ii
Requerente; Indé strias Reunidas
Titan S. A. — São Paulo.
Título; — Embalagem Mostruários
para Meias — Modelo Industrial.

pelo fato que o corpo cilíndrico
boleado na parte superior; formando
uma cintura e -em seguida um bulbo
de onde se projeta o gargalo: tudo
no mesmo eixo.
TÉRMO N. o 137.656

De 3 de abril de 1902
Requerente: S.A Indústrias Reunidas F. Matarazzo — 5. Paulo,
— Filial Estado da Guanabara.
Titulo: Marc e ¡original desenho

Titulo: /Vivo e original desenho
ornamental para tec i dos — Desenho Industrial.
1.°) Nóvo e original desenho
ornamental para tecidos, em c&
res contrastantes e variadas, cacarterizado por comp r eender motivos representando múltiplos lo
sângos, variando em tamanho,
dispoos no sentido vertical de
forma que uns cobrem parcialmente os outros, todos em quatro
ekes vivas e uma c& nautra, chapadas e as vêzes ern • "fumè". Sóbre os losângos observam-se flete. irregulares, grosso., e em tôdas
as direções, estampados em uma
cór escura e. bem destacado,
xadrez formado por listras horizontais_ e verticais de cór mais
escura, chapada; listras que, em
ambos os sentidos, estão divididas

Junho de 1963 1967 —

ornamental para tecidos em côres
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos
reprw. entando litras di ;postas no
ventido vertical e compostas de
múltiplos retângulos pequenos e
irregulares, no sentico diagonal
bem unidos, inclinados ora para a
direita ora para a esquerda, formando listras muito pa r ecidas entre ai, tendo retângulos estampado R em manchar de duas côres em
"clegradée", vendo a, côr mais ciar ., cobaryees. e 1:1 mais escura rOn'
efeitos de "fumè" e outras duas
também em "degradée" mais wcuras e contrastantes, sendo assim formadas as listrab mais claras cujos motivos componentes se

1.0 L. NOvo modelo de cadeira escolar .desmontável, caracterizada por
compreender inicialmente duas armações tubulares laterais, dispostas em
planos verticais levemente convergentes, armações estas dobradas em U,
tendo os ramos laterais posteriores
de menor altura que os anteriores,
ambos com ps trechos extremos dobrados horiz!Intalmente e voltados para dentro; e sabre os trechos extremos posteriores das ditas ao:nações
sendc; aplicado o assento da cadeira,
formado por placa substncialrnente
retangular e ligeiramente recurvada,
dela pendendo inferiormente urna caixa prismática . retangular, para a
guarda de livros; e da fale inferior
do assente partindo duas novas hastes tubulares posteriores, dobradas
em L, e suportando ao alto a placa
de and:st°, em formato também retangular, de pequena altura, e levemente recurvada no sentido transversal; e interligando ainda as aimações
laterais sendo previstas duas estreitas
travessas inferiores, de apoio para os
pés, aplicadas internamente sôbre os
trechos inferiores daquelas, bem como
uma placa retangular frontal, fixad
externamente sabre os latcrais aoteflores das mesmas; e finalmente sendo prevista nova placa ou tampo
substancialmente plano e trapezoidal,
fixado sôbre os trechos extremos anteriores das armações laterais. e provido do um prolongamento lateral
posterior, aplicado extremamente de
encontro à uma das hastes tubulares
de suporte para o encesto; tudo suba.
tancialmente como descrit o eilustrado nos desenhos anexos

1.c — Embalagem Mostruério para
Meias, caracterizada por ter o formato de uma caixa quadrangular, sendu
que a sua tampa pode ser articulada'
horizontalmente to rnando o aspecto deum mostruário. — Um total de 4j
pontos
.!:
,j
TÉRMO N.c 137.a tv
De 10 de abril de 1962
••
Requeren`e: Francisco Jose Do•
mingues y Bofill
Frederico A!
Uhlmann — Est. da Guanabara.
Titulo; U mmodelo de tomada de
corrente — Modelo Industrial.

Um modelo de tomada de
corrente, caracterizado pelo fato de:
er constituído por um perfilado em
.a da calha contínua, cuja seção
'transveisal, substancialmente trqpei
zordal, compreende uma porção clat
parede 'reta, duas abas conveXas dia;

poeta angularmente entre ai • a di/

.!')
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Junho de 1953

es parede de cuias bordas se esten- 1 se projeta para fora .configurando coTERMO N.° 102.038
N° 108,199 — .Privilégio: de 1nvene
ção —•Novelador para suspensW ptieee
dem urn eu:eo c ..c-x4r interno feia mo ' que um botão que serve interDe
29
de
abril
de
1958
meeio no vert.ce cetre . cala aba e a namente• de :apoio' è extremidade do
mática, com órgão de comando de
Requerente — Farbenfabriken Bayer, vamo ' frontal deetinado, em particular,
parçáo de pereee a ela j adjacente, uma. ! eixo do retor; pelo fato da tampa
a veículos. — Requerente — Fábrica
nervura ' long -. ti:ditai que se estende • ter • Urna beirada ene forma de flan- Aktiengesellschatt, sociedade alemã.
Pontos característicos def cProcesso Italiana Magnett7Marelli S. P. À.
alem da face - posterior da dita pare- ge — .4 -e de feitio substancialmene
de preloegedre a partir de cada aba te ' e ;ular, na qual está inrcrito i'21e fabricação de Leven-Sacarosee (Pri- Total de pon t os — cinco ponto>.
'
N° 65.408
Privilégio de invenção
a em sentido oposto a 'ela e uma en- t o c: 'eido cilindro — 1 — de tal vilégio de invenção).
Nõvo acessório' para veículos autofiada de furos passantes chanfrados, 1 forme que .os lados' d e. triângulo se
1.°) Processo de preparação de levanaberta e disposta central e longitudi- ; apresenta bornbeadoa . para fora numa sacarone, caraterizado pelo lato de se motrizes --:- Requerente — Cl mente
halmente ao kmg oda dita porção de suave . curva — . 5 — depois e do que fomentar Culturas de ,bac, subtilis" em fvIortense N.parede reta. — Um total -de 5 pon- os vértices! curvos — 6 — do triân- presença de soluço nutriente básica ás
Os pontos acima mencionados, •foram
I para as extremidades, configurando quais se adicionam loa amoneo em con- publicados em 24 de inalo de 19(3 Com
tos.
' te „ retrai ligeiramente, projetando-se centração de 0,1 a 2.0°/e e açucar ,de incorreções.
guio, em cujo centro ideal há o orifí- cana de concentração de 2-15% de' pre-• TERMO N.c 137.890
cio de ' fixação, do motor; pelo fato ferência 10%, :sob intensa aeração e ob- Retificação noa Pontos publicadn em
29 coe' abril de 1963 com incorreções
de, ladeando os orifiCios, partindo tenção de lavan-sacerOse segundo méDe 10 de -abril, de 1962
dos lados dos vértices curvos, haver todos conheÁdos ou eventualmente deN° 110.718' — Para privilkio de
Requerente: Pordelec S . A . Trans- duas linhas altas — 7 — que confie pois de seperar ou matar as celulas de invenção — Aperfeiçoamentos ' em ou
formadores Retificadores São miram o _contraventamento ou refor- bac. subtilic. Uma total de 2 pon- relativos a geradores de onda em lie
Paulo.
ço da peça. -contraventemento que tas.
— Requcente . — E.. I. eD. Pont
de Neraours And 'Company,
Titulo: Pontadeira Portátil para termina em linha circular e- 8 --e
Solda Elétrica — Modelo Industrial. ' projeção eeteena do encaixe interno
N* 110.897 — Para priviléçio de
•do cilindro — 1 — na tampa circoTERMO N.° 105.098
Invenção Nova fechadura -- Relar -- 2 e--; pelo fato de tun doe laDe II de setembro de 1956
querente — José , Paioletti.
1 dos do triângulo qu econfigura a
Requerente:
The National Cash Reeeange — 4 —, mais-ou menos a une
N° 112.367 - -- Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos em eeálvue
terço de 'seu comprimento, apresen- gister Company.
-1C tar pequena saliência — 9 —; pelo _ L'ocal: Estados Unidos . da America. las de peração termostãtica
ltequeTitulo: Sistema de conversão de Có- rente para Rober Tshaes
leultoa
; fato do cilindre .-e• 1 -e ser fechado,
controla Company.
[ no - lado opêsto por tampa. cilíndrica digo.
1.°) Aparelho para converter com_ 10 e.-- de pequena altura e de diee•
N° .112.371 -- 'Privilégio' de Invenmetro ligeiramente menor, do(ada • de bleações de sinais de entrada' em ccm- ção — •Aperfeiçoamento em lâmpadas
binações
desejFidas
de
sinais
de
salda,
, dois re
. beetoe na sua -borda, -posta o
por uma pluralidade de em ,- sér.e — Requerente General
serre-circulares — 11 — e, diame- caracterizado
linhas
de
exploração
indutivamente li- Eletric Company — Fica retificado -o
tralmente opostos aos rebeixos eeencom cada ' núcleo de u'a matriz início do ponto para 1 .— Uma lâmr
ire ai, dois parafuso, de fixação -. gadas
núcleems de ;material magnético, - rendo pada elértica caracterizada por ter um
e 12 ee- tendo ainda centralménte - ori- .de
características
'de chrva de histereso su- fusível integral de centelhamente, etc.,
fício *de peeregem para o eixo — 13
bstancialruente
dispositivos ete.
— do reter pesruidor de pequena ma- decodificadoresretangulares;
que
agem
para
selecioW 112.440 — Privilégio de invennopla - invertida - — 14 — e dois oriAperfeiçoamento em enrolamenfícios de peS-agepe- para oe fios — nar e "passar núcleos individuais da ce ção
tada matriz para a polaridade magnéti- to para mãquina dinamoelétrica poli- •
• 15 ,---. de ligação.
• — UM total... de 2 ca oposta para cada combinação de si- faeica :de com-rente alternada — F:equePerecedoira parteell para sol- pontos
nais de um conjunto de linhas 'de en- rente
General Electric Company —
da . elétrica caracterizad; Por dois
trada; e Uma plurardade de dIstrositivos Final • do -ponto fica 'retificado -- Se •
corpos ertremos : de. faces planas
amplificadores que respondem -aos si- -secções do dito enrolamento.
TERMO N.° 139.065
gados .,cr uni corpo central 'de Me- 1
enais
das citadas linhas de- eexploração,
noz eepeLsura, , um dos corpos catreN'- 116.008 Modelo de utilidade
para ".produzir, sinais fluam . conjunto de para
Depositada em: 5 de junho
mos seedo, movido de um gatilhoBerço Portátil — Requerente --pontos'
linhas
de
saictá,
Seguem-se
'os
interrupter nele articulade. e de urna 1962.
Ferreira-h Colotthezi — Final do ponde
2
a
7.
alavanca prarda de corrugações, sito fica retificado — Conversibilidade a
tuada entre o gatileo-interruptor e o - Patente de: Modelo Industriai.
ser feita em um rebite aplicado no exdito corpo extremo. Uni total ds
tremo do braço. Titulo: Nove e orieinaI configura-.
TERMO N. 108.647
4 pontes.
ção para marcos sinalizadores de
De 23 de fevereiro de 1959
N° 118.102 — Modelo de unidade
trânsito.
•
- Depositante Montecatini Soc. Gen, para Nõvo modélo deebomba &anual
Requerente: ' Sinalux Indústria e Per L'Industria Mineraria' e Chimica, — Requerente — 1n43..lao_retanaKa'.
TEPM0 N.° 137.999
/
Cornerçio . de Catadieepericos S. A. — firma industriai e comercial italiana, es- .N° 118.115 — Modero de utilidade
de S: Paulo.
tabelecida em IVIllãO Itália.
— •Nõvo tipo de suporte para copo ç , •
"De lb de outebro de 1961
•
•
Pontos característicos de: Esteres de outros -e Reeverente — Hugo Duarte
Em resumo,. reivindoca-se,
como Seminitrila
Requeremitee Etin Eletro Técnica
do Ácido Beta-Heiromucône Rangel.— Finai do ponto fica retificado
elementos constitutivos da novidade.
Ltda.
São Paulo:
•
co (Privilégio' de Invenção) .
para Copo e- um -depressão.
o
conteúdo
dos
~entoe
pontos
caTitulo: Ni.,vo modelo de carcassa racterísticos1.°) Processo de preparaçeo. de ésN9 111,263 — Pievilégio de invenpara . rantor ee Modelo ..Interes da serairutriLe do ácido befa-hi- ção
Motorizado — Requedustriai
dromucenico. caracterizado por subme- rente——Veiculo
Daineler e.- Benz —
lenge
ter-se o 1,4 " diciano-2-butene à al- sellsamft Piaa retificado todo o pricoólise. — Um total de 5 pontos.
meiro. — 1 — Veiculo motor.zado,
caracterizado pela -combinação des seRetifLur;t30:Retiticação nos pontos publicados em guintes particularidades:
vinte e quatro de maio de 1963 cor» - 1 '-As roda,s dianteiras- acham-se
sus,. ae em dupla travessas articelaincorreções,
N° 44.604 Privilégio de inven- das, que ocupam um posição ta, que
ção — Aperfeiçoamentos em torneiras o cento instnatáneo para oscilações da
de maçaricos e- Requerente e- Oxigê- carroceria em torno de um eixo emaginio do Brasil Sociedade Anõnima - -.- tudinal se situe a uma distância acima
Final do ponto' fica retificado — A da pista de rolamento' que. seja mais
essas duas funções.-• do que um terço da altura dos centrem .
N° 105.863 — Para privilegio. de das rodas acima da . pista de rolamento.
1.° — 'Nova e original configura- invenção _ Aperfeiçoamentos em ou mas menos do que a altura dos centros
ção paía, marcos sinalizadores' de relativos a correntes-transpor tadoras — das Jodás, importando, em autorróveis
transito", caracterizada pelo fato de ' Requerente
para passageiros, preferentemente em
Donald Mayer King.
1. 0 — Nevo modelo de cascaesa compreender peça única constante de
1Q6.221 — Privilégio de -inven- 100 a 200, milímetros acima da pista
eara motor elétrico, constituído por capuz, tronco-c6'nico de reduzida al- ção — Aperfeiçoamento em método de de rolamento;
inual motor elétrico de tamanho e tura e inclinação acentuada da super- fixação das lâminas do esta tor — Re2 -- As rodas teaseiras aeham-se
potência convenientes,. "caracterizaeo Meie lateral, apresentando - topo de querente — Canadian General EleCtric montadas
eta teeos oscilantes. — Total
fato de , sua carcassa externa wer menor diâmetro, voltado para cima Company, Limited.
.
de
pontos,
oito reivindicação.
Cilada por cilindro metálico — 1 e completamente plano, enquanto que
N' 107,806 Privilégio de. Invene- cuja base se prende a tampa tem- pela face inferior se apresenta pino .çâo pa--a Tele-eeiplo binocular — ReOs pontes acima mencionados foram
eweircular — 2 .— tendo central
centra- vertical ,com ramificações em extre- querente para D. And D. :Company. publicados com incorreções no &oleei),
pequena eteraçaí.
— que midade
— Total de e pontos. "- Inc.
do dia 29 de abril de 1963.
•
•

-
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MARCAS DEPOSITADAS
nal~ =a da etobao orgès e art. 130 do CÃO da ~da I ndeerfol. f3a data da Puhficaaão começará a
,aarsme -ma ea CD dera para o dintetbarastoo awatido. Doetite tos Para ~rio aP:Paalat~ auwis oPcalOos ao DePanoluellet•
Ineard~ ~et aqueles que se "Casem prejetdiendoes com a occia~ do reptam. seemerider
••••••• •

Termos as. 581.956 a 581.959, de
8-3-63
Labo.-au.,rios Bramava S. á.. Indústria
QW,mica e. Parmaceutica
Slo Paulo

'
Classe 1
Artigos da classe
Classe 2
Artigos, da classe
Classe 3
Artigos da classe
Classes: 1 a 50
Insignia
Termos os. 581.960 a 581.965, de
8-3-63
Sondei. do Brasil S. A. Indústria
1 Farmacêutica
•
Sáo Paulo

Têm° n.9 581.974, cie 11-3-1963
Iscritório Correia de Mello Ltda.
SM-Paulo

ind. 3raa.11 PM%

CORREIO DE MELLO
Ind. Brasileira

'Classe 40
Acolchoados para camas e paia móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés. .catres, colchões, colchões
de molas, cómodas, conversadeiras, coxins, div'aris, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guardacômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
Têm° ti..• 581.968, de 11-3-1963
Indústria de Chinelos King-Luxo Ltda.
São Paulo

g:ING LIDCC
Bra mil :a ria.,
Classe 36
Chinelos
Termo n.°' 581.969, de 11-3-1963
Empilhadeiras Fluilift Ltda.
São Paulo
Classe 6

Empilhadeiras
Termo n° 581.970, de 11-3-1963
Hotel Pinhal Ltda.
São Paulo

Classe 3
Artigos da classe

Classe 2
rtigos da classe
Artigos da classe
Classe 1
Termo a, 581.966, de 8-3-63
Fábrica Jaguaré de. Móveis e Ferragens
Ltda.
Guanabara

Classe 46
Alvejantes. amidos, anil, água de lavajeira. água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e velas a base de estearina,
sabões em pó, em flocos, esponjas de'
limEeza

-

Ttirind a.' 581.967, de 11-3-1963
Biombo Decorações Ltda.
Sáo Paub

PLIJILIFT
¡Ind. Brasileiro.

Classes: 1 a 50
Insígnia
• Classe 48
Artigos da classe
'Classe 41
Artigos da classe

...o.m.q.. e. ••••••n•

PINTIAL
Ind. Brasileira'

Classe 41
Arroz de braga, arroz, pimentões e
beringelas recheadas, batatas fritas,
maionezas, rizotos, lasanhas, inacarronadaa, pizzas, saladas diversas,' saladas,
bife a cavalo, bife amilanetza, a portuguesa, ravioli, gnocchi é churrascos
Terino • n.e 581.971, de 11-3-1963 _
Paulo Sidelnik
São Paulo
TIRAW511

Classe '33
Titulo
',nana 11.9 581.972, de 11-3-1963
Indústria de Calçllos Gibi Ltda.
Classe 36 •
GILTI
Xindo uraelleIra.
•
São Paulo
Calçados par ahomens, senhoras e
crianças
'Termo. me 581.973, de 11-3-1963
Ótica Barretos Limitada
São Paulo
JARRETO
Braeile4rs
Classe 8
dculss

•

Classe 50
Impressos
Termo 11. 9 581..975, de 11-3-1963
Flavio Tomanial
São Paulo

j,OJA§... VOGO Classes: 8 e 40- Titulo
Termos ns. 581.976 e 581.977, de
11-3.1963
Horca — Indústria e Comércio de
Artefatos de Cimento e Madeira
Limitada
A
'TORÇA
Ind. Brasilel-ra

Termo 11.9 581,978, de 11-3-1963
Electro Mororoan Ltda.
!')20 ille
OROAN -

Ind. Brasileira

•

Classe 8
Para clisunguir: Aparelhos automáticas
para descarga de águas, aquecedores''
aquecedores central, aparelhos para banhos de r quente, ararelhos de expurgo
utilizdO na limpeza e desinfecção de sentinas; mictórios e outros locais, bolas.
chuveiros, condensadorei para vapor,

barómetros, hidrómetros, duchas, filtros,
estojos paia Sltros com torneiras aparelhos para ligações, plugs, indicadores
de níveis, niveis d'água para caldeiras
registros, registros automáticos, registros
para bidê, para aparelhos bebedouros,
para lavatórios, para banheiros, para
pis, regdores utornáticos, registros para
canais e comportas, registros para vapor, registros para água, sifões, torneil
ras de compreasão, tubos conduits, torneiras de alta pressão, torneiras com dispositivos para aquecimento de água,
vá-valas de descarga, válvulas para
água, válvulas de comportas, válvulas
de descarga, válvulas de registro para

C lasse 16
Têrmo n.° .581.979, de 11-3-1963
Para distinguir: Materiais ara constru'catei
— Indústria e Comércio de AC1,4
ções e decorações: Argamassas. 'argila.
Trefiliteos Especiais Ltda .
areia, azulejos, batentes, balaustres, bloSão Paulo
cos de cimento, blocos para pavimentação calhas, Cimento, cal, cré, chapas
ICATEL
Isolantes. caibros, caixllhos, colunas
Ind. Brasileira
chapas para coberturas, caixas, d'água,
Classe
caixas de descarga para .lixos, edifica.
ções premoldadas, estuque, emulsão de Para distinguir: Ferramenta manuais,
e pequenos artigo*
base asfaltico, estacas, esquadrias, for- ferragen.s,cutelaria
metal . comum, da indústria • comerros, frisos, gesso, grades, janelas, estru- de
da requerente, a saber: farrachas
turas metálicas para construções, lame- ecio
machos
fazer rosca, braçadeiras.
las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas artigos depara
metal para. janelas, porras,
de junção, lages, lageotas, material iso- escadas e cortinados,
afiadores, sidralantes contra frio e calor, manilhas, mas- vas, alavancas, alicates, aurn,40aaa
sas para revestimentos de paredes, ma. ancinhos, anfis . para -chaves, chaveiros.
dutos de base psfaltico, produtos proa tachas, argolas, armações de toldos.
deiras para construções. mosaicos, pro- aros, rebites, arruelas, atiçadores azeitornar impermeabilizantes as argamas- miras, laminas e navalhas de barbear,
sas d aclimato e cal, hidraulica, pedre- brocas. buris, bainhas, baldes. bacias.
gulho, produtos betuminosos, imermea- halmázio., bicos, ilhõses e ponrae de
bilizantes, liquidos ou sob outras formas atacadores para sapatos, bisnagas, porpara revestimentos e outros usos nas ras. borboletas. botões, puxadores, bra,
construções, persianas, placas para pa- çae para cabides e prateleiras carlfve..
vtatentaçflo peças ornamentas de cimen- tes. chautradores, cortadores. cravadoto ou gesso para tectos e paredes, papel res, cunhas, cabides, cabos,- caearolas.
para forrar casas, massas anti-ruidos cadeados, -caldeirões. canos e tubos,
para uso nas construções, parquete* cantoneiras, alças, pegadores. puxadores,
portas, portões, pisos, soleiras para por- cintas para caixotes. 'coadores, colhe.
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- ris, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
cos, tubos de ventilação, tanques de ci- cacadores, debruns, dedais. 'enxós es.
cariadores, elos, enxadas. escumadeiras,
mento, vigas; vigamentos, vitrõs
espátulas, esticadores, espremedores,
Classe 4
facas, facões, ferramentas , corta
Madeira em bruto perfurantes, " desbastantes e alisantes.
termo n.° 581.977, de 11-34963
foices, furadores. fecbduras, ferrolhos t
'Hen" Ltda.
' Indústria Textil
fivelas, fôrmas para bolos e para cai.. •.1
São Paulo
çados, funis, ganchos, gramlnhos, abri.
dores de latas, jarras, jogos de chaves
_AMEI
de parafusos, lâminas e fõlhas de serra, •
,Ind. Brnaj:ItON
limas, lampiões, latas para ccenestivefa
e para lixo, charneiras • e gobr adiças. .
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral a sa- machadinhas, maaelo, pequenas mola*
ber: Tecidos de algodão, tecidos de li- dazéia, escarnadores, punhais, pás, In. ndo, cânhamo, juta, tecidos de rami, te- celas, parafusos, pinos e contra pinos,
cidos plásticos, impermeáveis, tecidos de castelos, rodinhaa, roletas, sacarrolhas,
seda natural e raion, fazendas e tecidos serrotes, ferragens para inalas, tenazes e
tosques
de lã o apelo em peças

r
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ar Termo a.° 561.961, de. 11-3-1963
•Boa Esperança Auto Peças. Ltda:
• São Paulo

fundido, maleável, manganês, gusa, ve- campainhas elétricas, chuveiros elétriTanques de toada a espécie, para
lho, gusa, temperado, maleável,
cos, coqueteleiras, discos gravados, eslar roupa
minas para fachadut as, funis, 'sitiadores. tufas, enceradeiras. expremedores elétriTé;rmo a , 581.991, de 11-3-1963
latão em vetgalhões, alumínio alpaca, cos, tornos elétricos, ferros elétricos de
Antonio Perez Sabia
ligas metálicas, metais em massa. es- engomar e passar, lios, fonograbs. foSão Paulo
E3(1)A 'ESPERANCA
tampados, para soldas, para ligas, ama- gareiros elétricos fervedores formas
Classe 50 •
lhas, magnésio, metais não trabalhados métricas, máquinas totograficas. geladei- Rôdo de toda a espécie, para limpes*
• (1140. BRASILEIRA
ou parcilmente trablhados, fiquei, ouro ras, garratas térmicas, liquíditicadores
em geral e outras finalidades
Class 11
Oídio. papel estanho, platina poeira elétrisos, microfones, refletoras, relógios,
.seronaves, .aéroplanos, aerostatos, alade zinco. prata. Solda, tungsténio,
Termo n.° 581.992, de 11-3-1963
regadores automáticos, resistências elévancas de freio de veículos almofadas,
zinco corrugado, zinco liso e
Apolonio & Gusmão Ltda,
tricas, radio conjugado ou não com ia
alperif.--. de ferro para' carros, amorteem fônia
Sas, Paulo
noqratos, panelas elétricas soquetes.
cedores. assentos de veículos balaustres,
sorveteiras, sereias de alarme. transfor.
barras de eixo, d freio, braçadeiras de
Termo n. o 581.985, de' 11-3-1963
caixas de veículos, bicicletas, caixas de 'Gravadora de Discos Dragão Ltda. andores. telefones, termoraetros, telegraxa para eixos, caloche, carros para
visores, vársulas, ventnadares
'são Paulo "(
carga, carroças, coches, cubos
Termo n.° 581.987, de 11-3-1963
cuias, eixos de- hélices, elos para e..@OrQ
rasileire
D OCE DE
Saia Fernado Comércio e Importação
necções de carros, engates d borracha
LEITE
Sociedade Anônima
para carro, stribos de carruagens, freias
Com ovos
Clases
cos
C3n Patilõ
automáticos, galeras. guarda costas, Para dista/guiri Artigos e aparelaos elébastes de aeiculos, hélices, hiates, inje- tricos e eletrônicos em geral: aparelhos
\D
tores, lanchas, limpa vias. liteiras, moas, e artigos para instalações elétricas e
SAN IMUNDO •
•
INDUSTRIA
monociclos, motociclos, pós para pro- tedraulicas; conjuntos de peças Uticas
BRASILE:IRA
Ind. Braalleira
pulsores, painéis de carro, 'para-choques óticas formando diversos aparelhos de
de veiculos, para-lamas de veículos, ótica; instalações elétricas e artigos aba• Classe 2)
propulsores, reboques para transportes tocas e eletrônicos para automóveis:
de terras ,rebocadores, remos, rodas, se. aparelhos e acessórios de rádios; apa- Freio (parte integrante do veículo),
classe n
liaspara velocípedes, tambores, tenders, relhos e instrumentos didáticos: instru- mecanismo para acoplamento de veiDoce de leite com ovos flocos
culas
ferroviários,
orelhas
de
parada
tilbures ,tratores, trenós, m acios troles. mentos de precisão; instrumentos cienvaraes de carros, varetas de veículos, tíficos: acendedores, acendedores elé- para aparelhagem de tração, amorteceTermo re° 581.993, de 11-3-1 )63
dores ã choques, paracroques, carro,
veloclpedes. volutas e zingas
Peais Arany Cabanas
tricos, acumuladores elétricos, apitos, ônibus, automóvel, anteparos, auto-caSão Paulo
aspiradores
de
pó,
aquecedores.
abaiminhões; alavancas, alavancas de camTermo n.• 581.982, de 11-3-1963
lours, alto-talantes, antenas, acumulado- bio, alavancas de freios, breques, bar• • Farmácia "Monte Sião !" Ltda.
res, amplificadores, anemómetros, ampe- ras de freio, braçadeiras de mola, buZN,-, Daniel
rômetios, assadeiras elétricas adaptado- chas, barcos, barros de tração, barras
derpliTiRM1111.0.„,4
res de microscópios. agulhas para tono- de direção, cabos de veiculas, carrocegratos, aquecedores de ambiepte, apa- rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
- t il
MONTE SIÃO
relhos de contrôle e medida. aparelhos engates para veículos, engrenagens, emde expurgo de contróle e medida, apareIND. BRASILEIRA
Ihs de expurgo utilizado na- limpeza e breagem, feixes de molas, hélices, modesinfecção ' ' de sentinas. mictórios e las, motociclos, mancais de veiculas
Classe 3
outras
ocáis aparehos de tgações para pedais, paralamas, porta laterais. pipi1 44,44 4.4i 4 AS là* 4. 4
aubstãncias e - preparações quilnicas
iigaaões
para hanheiros s aparelhos ae nhões, porta-rogas, parabrisas, parausadas na medicina e na farmácia
ar refrigerado. aparehos de ar condi- choques, pistões, rodas, reboques, tamcionado, aparehos de ata tensão, apare- bores de freios, varetas de veículos,
Térmo n.° 581.983, de 11-3-1963
hos automáticos para descarga de agua, bicicletas, motocicletas, retentores, aros
Souchana-Tex Ltda.
•
Classe 49
relhos de refrigeração, refrigeradores para bicicletas, braços para veiamos, Para disting uir: Sabonetes sólidas,
São Paulo
réguas de aço, rádios, refletores, reato. crapas circulares para veiculas, cubos quidos. pó creme, blocos e bolas, hres. ralava; receptores, regadores auto- de veiculas, desl.gadeiras, fronteiras bão em pasta e em barras, sabão saem
.SOUCHANA*TEX
máticos. relógios, relógios de ponto e para veiculos, motociclo, Manivelas bastões para barba --' cremes
para o
para-lamas, varetas de controle do
de vigia, redutores, resistências elétrica,
IND. laatiaall.ElliA
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
afogador e acelerador
registros 'para água, registros para caou concretas para coloração dos Iabios,
Classe 36
nais e comportas, receptores de sons.
olhos e sobrancelhas, extratos, !Mei',
Téaimo n.° 581.988; de 1a-3-1963
Para distinguir: Aventais, blusas, blu. reatores para luz fluorescenu. reostatos.
pomadas fixadoras para bigode, cosmeDeósito 'de Papéis Glória Ltda.
sões, boinas, gotas, babadouros, casa. registros para vapor, registros paa bidê,
ticos, brilhantinas liquidas e concretas.
São Paulr.
cos, coletes, tapas, cholas. sachecols, para banheiros, aparelhos bebedouros,
aguas de colonia e de toilette, nó de
calçados chapéus, cintas, combinações. para lavatórios e • para pias, secadores
GILM Á
arroz, comprimidos e em tabletes, fin.
corpinhos, calças, calções, camisas, ca. para cabelos. potenciômetros. sorveteiInd. Brasileira
turas para cabelo, dentifrício era pó,
misetas; camisolas, cuelas, ceroulas, cal. ras, sincronizadores, sextantes. selecio
Classe 38
liquido, concretos e em pasta sabões
ças de senhoras e de crianças, colarinhos. nadores, sifões, sereias de alarme, opa.cueiros, casacão, dominós, echarpes. relhos para soldar, ,soquetea, sinaleiros. Blocos pe 4i correspondência, blocos lentifriclos, essencias, talce perfumado.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia. reguladores automáticos Ju não, apare- para cálculos, blocos para anotações, águas para e ritelesamen ..) da pele,
quietas, luvas, ligas, lenços. leques, lhos de televisão. teleuplas, telêmetros, cadernos, cartões de visitas e comer- sinmpoo liquida, aé ou concreto. tônimantéis meias, maillots, mantas, man. tomadas.telescópios, teodolitos. temi- ciais, envelopes, etiquetas, papéis sem cos e vigores para cabeia r pele depi-drião, malhas, paletós, palas, penhoaa gratos. te.rmômetros, tomadas de cor- impressão, papéis em branco para im- latórios 'em liquido, pó ou com retos,
peugas. puloveres. ponches, pelerinas. rentes, aparelhos de telégrafo sem fio pressão, papeies fantasia, papel crepen. p omadas. vernizes. tabletes. Japis, pospolainas, pilanms, punhos. robe de tanstorrnadores, 'trenas. torradoes de papel e mbobinas para Impressão. pa- tas. ligutdos e esmaltes para limpesa
chambre, sobretudos, suspensórios, sou. cereais„ torneiras de compressão, tor- péis Impermeáveis para embalagens e dto. untas, águas de man saaaess para
neiras de alta pressão, totnetras com
sacos (14 papel
perfumar quarto, em pasidhas, tabletes
tient, tailleurs. toucas e vestidos
dispositivos para aquecimento de água
e em pó. prearados Ratados em nó e
Têrmo n.° 581.984, de 11-3-1963
Termo n.s 561.989, de 11-3-1963
teletones, telescópica, transmissores. topomadas pari evitar . o suor, vaselina
Açores Comércio e Representações de ca-discos automáticos ou não tubos
Moinho de Milho Larário Ltda
perfumada sais 'sara banho
kço S.A.
Sao Paulo
conduites.. terminais para baterias, volriãe Paulo
timetros ventilsdores e válvulas
Termo n.° 581.994, de 11-3-1963
Ratiriira Master Ltda.
ÁÇORSo
Termo n.° 581.986, de 11-3-1963
São Paulo
arAtiato,
L
.leiti
ndb
Ind.' Brasileira
Antonio Livino Filho
Classe 21
São Paula .
Classe 5
Peças para veículos
Classe
41
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
51111AS121 Amidos, aveia, açúcar, café, chá, teTermo n° 531.995. de 11-3-1Ç63
aço para tipos, aço fundido, aço parInd. Drasilebra
mais, farinhas alimentícias de cereais.
Bronzefio S.A. — Indústria e
cialmente trabalhado, aço polido, aço
elassa 8
•
compostas ou não
. Comércio
refinado, bronze, bronze em bruto, ara- Para distinguir: Artigos e aparelhos ele.
São Paulo
mes lisos e farpados, bronze de man- tricos e eletrônicos, aparelhos de utiliTermo n.° 581.990, ã 11-3-1963
•
ganês, bronze em pó, em barra, chumbo dades domésticas, acumuladores para
Carlos Passerotti
em bruto ou parcialmente preparado, trigeração, aspiradores de pó a,.n.ece,
„ São Paulo
13RONZE1210
cobalto em bruto ou parcialmente tra- dores, aparelhos de ar retriaerado, apa.
Ind. Brasileira
balhado, cimento metálico, cobre ca relhos de luz fluorescente e s.parelhos
• PIONEIRO
bruto ou parcialmente trabalhado, cou- de comunicação interna, bules , elet.,cos
Ind. Brasileira
raças, estanho em bruto ou parcialmente baterias, balcões trifiori f icos balanças,
.Classe li
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente batedeiras. condensadores •coniutadores,
Fios de Bronze
• Clas,se 50
trabalhado, ferro em barra, em chapa.

IndN

GAO

4

II

Termo n.° 581.996, de 11-3-1963
Comércio e
r itsmeralda"
• • • Transportes Ltda.
Sào Paulo

ESIMRILDIL
;Ind. Brasileira
Classe 50
O timbre da sociedad easeraplodaicaã
O timbre da societiade a ser aplicado
em papéis de correspondência e contabilidade., nos seus veículos . e anúncios
Termo n.° 581.997, de '11-3-1963
Metalúrgica Piei Ltda.São Paulo
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Termo a.° 582.003, de 11-3-63
Malba Cortadora de Frios Ltda.
- São Paulo

M• LBA
Ind. Brasileiro,
n

SJC

Z.)

Termo n.° 582.011, de 11-3-63
Editora Giroflé S. A.
São Paulo

'Nano fa.° 582.004. de 11-3-63
Empraza de Diversões Biram Ltda,
São Paulo

dIRÁLM
Ind.. Brasileira
Classe 49
Artigos da classe,

CIO
REGIA
3.Tioente- Esto
de S.Fanle•

CLISSICOS
BE BOLSO
Ind. Brasileix

Máquinas para cortar comestíveis

Taram a.° 582.016, de 11-3-63
Imóveis Vitória Régia Ltda.
São Paulo
'Tit
sCa.

Classe 32
Revistas
,Termo n.° 582.012, de 11-3-63
Caldeu Gráfica Editora S. A.
São Paulo

GALILEIT
Ind. Bra ali eira

Classes: 33 e 50
Título
Têroso n.° 582.017, de 11-3-63.a
Imóveis Vitória Régia Ltda.
São Paulo

EDIFICIO
Classe 38
guardanapop de papei
Aros
para
Termo a.° 582.005, de 11-3-63
3.s weearse-ast
aglutinados áluns (em branco) álbuns
4
Indústria de Gersey e Nylon Tex-Mar para
de 3.Paulo
balões lex
.
retraías
e
autógrafos
r)
• Ltda.
Classes: 33 e .5s,
para
reto
para
brinquedos),
blocos
a
São Paulo
'
Titulo
correspondência, blocos para cálculoa,
blocos .para ano ações bobinas brochuTêmio n.° 582.018, de 11_3_67L
ras ~impressas: cadernos de escreTennefrio Refrigeração Ltda. 41
Brasileira
ra
documentos,
carteiras
ver. capas Pa
•
S5n Rad°
papel ou papelão, cápsulas de papel,
tti
Classe 23
caixas de, papelão cadernetas. cader-,
C
Artigos da classe
aos caixas de cartão. caixas para panenaPã1 ra
pelaria, cartões de visitas, cartões coClasse 8
582.006,
de
11-3-63
Termo n.9
merciais, cartões indicas. conteti. car- Refrigeradores, sorveteiras, geladeiras,
Larnaca Indústria Mecânica Para
tolina, cadernos de papel belimetrado aparelhos de refrigeração, e aparelhos
Laminações Ltda.
e em branco para desenho, cadernos
de ar refrigerado
São Paulo
escolares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planegra‘icsaa caTimo n.° 582.019, de 11-3-63 .
LAMECI
Godel Kon
dernos de , lembranças, carretéis de paInd. Brasileira
- 'São Paulo
pelão: envelopes envõlucros para cha.
Classe 5
Aço, alpacas, alumínio, bronze, chum- rutos de papel. encadernação de papei
CONDOVINIO
bo, cobre, latão, ferro, estanho e zinco o u papelão. ettiquetas: tõlhas indices.
BDIFICIO COLIBRI
Wilhas de celulose; guardanapos; livros
Termo n.° 582.007, de 11-3-63
não impressos. livros fiscais, livras de
Móveis Vitória Régia Ltda..
contabilidade; mata-borrão: oraaraenros
Classe 33
São Paulo
de papel transparente; pratos, papell.
Título
-.4
aos, papéis de estanho e de aiuminio.
BIGLIOINHA.
Têm)
n.
9
582.022,
Sem
impressão,
papéis
em
branco
de
11-3-63
papéis
.
Ind. Brasileirapara impressão, papéis fantasia, menos Frigorifico Sço Carlos do Pinhal S. A.
' Classe 50
São Paulo
para forrar parecles. papel almaço com
Impressos
ou sem pauta. papel crepon, papes 'dc
FRIGORIFICO
seda, papel impermeável, papel em boTétano n:° 582.008, de 11-3-63
SÃO CARLOS DO
para
impressão,
papel
encerado,
bina
Frigorifico São Carlos do Pinhal S. A.
PINHAL -S/A
papel
Impermeável
papel
higiénico.
' São Paulo
para copiar, papel para desenhos; paNome comerciai
sio CAB.LOR
pel para embrulho impermeabilizado
Termo a.° 582.023, de 11-3-63 4
papel para encadernar, papel pata esDO PINHAL Casa de Carnes Do-Ni-Cos
cravar, papel para Imprimir, papel paInd. Brasileira
São Paulo
rafina para ebbrulhos. papel celolane,
Classe 41
papel celulose, papel de linho, papel
Linguiça, chouriço, carne seca, salsi- absorvente, papel para embrulhar ta.
DO-NI-COF
cha, mortadela, presunto, salame, vatap4 baco, papelão: recipientes de papei, roInd.
Brasileira •
e copa
•

,L11.1
Classe 6
Máquinas industriais e suas partes
integrantes .

Termo a° 581.998. de 11-3-1963
Coastrumat — Materiais para
Construções Ltda.
São Paula

Glasse 16
Materiais para construções

Termo n. • 581.999, de ,11-3-1963
Transportadora Pôrto Velho Ltda.
São Paulo

•

TO

vsLao

Classe 21
Velcolos e suas partes integrantes
'ramo n. • 582.000, de 11-3-1963
Aristides Oshrim
São Paulo
klOVELiNDIA.

Casses . 40 e 17
Titulo de Estabelecimento
• Termo n.° 582.001, de 11-3-63
Confecções Tomy - Ltda.
• _
São Paulo

TOM/

I

setas de papel. rótulos de papel rolos
de papel transparente, sacos de papel,
Termo n.9 582.009, de 11-3-63
serpentinas: tubos postais de cartão.
Para distinguir: aventais, blusas, blu. Brevi — Administração e Supervisão
tubetes de papel
Fisco-Cokábil Ltda. — S/C
sões, boinas, botas, babadouros, casaSão
Paulo
cos, coletes, capas. chales, cachecols,
Térino n. 9 582.013, de 11-3-63
calçados. chapéus, cintas, combinações.
Godel Kon
-- . BREPJ
corpinhos, calças calções, camisas, ca.
• São Paulo
Classe 36

Ind. Brasileira
cueiros, casacão, dominós, echarpes
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
gutas, luvas, ligas, lenços, leques,
Classe 50
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaImpressos
mantas, meias, minou, mantas, man.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos. • Termo n.• 582.010,-de 11-3-63
misetas. camisolas, cuelas. ceroulas, cal. Frigorífico São Carlos do Pinhal S. A.
São Paula
peugas. puloveres, ponch9, pelerinas.
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre. sobretudos, suspensórios, sou40323i
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
nano n.• 582.002, de 11-3-63
fileap2
Metalúrgica Santa Elornena Ltda,

47

São Paulo

SANTA FILOUNI
Ind. Brasileira

t

Classe 5
INUSTRIts BRAS1LEIr.1
MO, alpaca, alwainio, bronze, cobre,
—
ferro, gusa, latão, níquel, zinco, todos
Classe 11
metais são eia bruto ou parcialmente Linguiça, chouriço, carne seca. salsicha,
trabalhados
paio, mortadela, salame, vatapá e copa
•

•

cornovINIG
BDIFICIO

PKRICtZ

•

Classe 33
• Titulo
Terem) n.9 582.014, de 11-3-63
Imóveis Vitória Régia Lida:Sã:: Paulo

VITORIA REGIA
Ind. Bram:J./ai:a
Classe 50
Impressos
Têrmo a.° 582.015, de 11-3-63
Fábrica de Móveis Oriente Ltda.
• São Paulo

Ind(.9r2eleira
50
Impre%sos

Casse

Classe 41
11
Carnes verdes
TI
Termo n.9 582.024. de 11-3-63
Isolaxnentos Sultérmica Ltda.
São Paulo

strvrssztcl.

Brasile1.ra
Casse 8 Isolamentos

Termo ' a.° 582.025, de 11-3-63
"Altaplay" Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

wrianan

Ind. Brasileira
Classe 8
Discos gravados_
'reamo a.° 582.026, de 11-3-63
Vaieci — Representações, Comércio è

Indústria Ltda.
São Paula

VÁRECI
Ind. Brasileira I
Classe 50
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Têrmo n.° 582.027, de 11-3-63
Leon Ga-rbarz
São Paulo

n dM.

ii12,0 eira

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões. boinas, notas, babadouros, casa' cos, coletes, capas. chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, xlarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantés meias, maillots, mantas. mandrio, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, pe.nches, pelerinas.
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
Terno n.° 582.028, de 11-3-63
Amandio Marques de Moura
Siu Paulr

mento de almentos, caldeirões caçarolas, chaleiras, cafeteiras, Jouchas, coadores, distintivos, dobradi„as; enxadas,
enxadões, esferas, engatPs, -.sguichos enfeites para arreios, estribos esferas
para arreios, espumadeiras, formões,
foices, ferro para cortar . ferrolhos, facds, tacões, fechaddr ,,s, ferro comum a carvão, fruteiras, anus, fôrmas
para doces, fre.os para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, prethas, garfos, ganchos para quadr,,s gc azos para
carruagens; insígnias, litna's, laminas, iicoreiros. latas de lixo, ¡altas machadinhas, molas para portas, molas para
venezianas, mai-tetos, marretas, matri.
zes, navalhas: puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo, po.;tatas portapão, porta-jóias, palaeiros, panelas; roldanas, ralos para pias, :cates regadores, serviços de chá e ca fé; serras, serrotes, suchas, sacarrolhas, tesouras. talheres, talhadeiras, torquezes. tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamerrSn trilhos
par aportas de correr, raças, tavessas,
turibulos: vasos, vasilhames, verrutnas

C 0IiD3R4

REPRESENTAÇOES
COBRANÇAS

3

Classe 33
TituÀ
Termo n.° 582.029, de 11-3-63
Geraldo Vieira Moulard
Pr.ulo

.GENCI

COMERCIL
CONTABID E
SP.LCEIU5

RADIEM

Tem on.° 582.032, de' 11-3 63
Auto Sauap Ltda.
Sio Paulo

SALJAp_
IND. BRASILEIRA

Classe 50
Compra e venda de veiculas motorizados. papas, acessórios e implementos
agrícolas, inclusive exploração de oficina mecânica
Termo n.° 582.033, de 11-34.
&Mijo Conde
Sãs Paulo

Classe 33
Titulo

CASA uun DE

Têrmo n.° 582.030, de 11-3-63
Broadway Lanches Ltda.

Cfasses: 22, 23, 24, 36 e 37
Título

PRORROGAÇ Io

(Seção III)

Termo n.' 582.037, de 11-3-63
"Siar" -- Sociedade Iutaladora de
Aparelhos Ltda.
0,AL:o

SIAL
Ind. Brasileira
Classe 8
Bombas elétricas, chuveiros -elétricos, fogões elétricos e torneiras elétricas
Térmo n.° 582.038, .de 11-3-63
ndústria e Comércio de
Gabanello
Móve1s Ltda.
S:ir Paulo

CABA/1E1W
Ind. brasileira'
Classe 40
Acolchoados para cbaias e para móveis, almofadas, aparadores, armários
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés. catres, colchões, colchões
de molas cómodas, cbnversadeiras, coxins, divãns, enxergões. escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guarda.
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
Termo n.° 582.039, de 11.3-63
Malharia Linda Fleir Ltda,
São Paulo

LINDA FLOR
rncl. Brasile:ara
Classe 36
,irtigos da classe
Termo tr.' 582.040, de 11-3-63
Posto "12" de Gasolina e Serviços Ltda.
S ãJ Paulo
se 12 "
Ind. Brasileira

Tèrmo a.' 582.034, de 11-3-63
Juan José Lizaso Oronoz e Julio Lopez
Classe 47
Diaz
Brazilaira
Gasolina, graxas e óleos lubrificantes
S 1J Paulo
Classe 43
Termo n.° 582.041, de 11-3-63
Aguas gasosas, águas gasosas artificiais,
Lisarb — Máquinas Brasileiras S. A.
PARALELOGRAPII
caldo de cana, guaraná, laranjada, limoSS) Paulo
índ. Brasileirs
nada, refrescos de morango, de cereja,
refrigerantes e tamarindo
Classe 17
Réguas para desenho
Termo n.° 582.031. de 11-3-63
Eletro Ferragens Guará Ltda.
'Termo n.° 582.035, de 11-3-63
Paulo
S
Mogicouros Ltda.
IND. BRASILEIRA
São Paulo
Classe 6
Máquinas par fazer molas cserals
cônicas

BROAINIAY

"LISARB"

GUARÁ

Termo n.° 582.043, de 11-3-63
Sociedade Comercial Gecom
São Paulo

OECOM
,Ind.. BraPlileira
Classe 11
Ferragens en\ gerà: Arpões, ancinho.,
arrebites, argolas, arruelas, abridores de
lateas armações de metal arames lisos e
farpados, arpões de carregar, arames
metálicos, bola de aço, almotoliss, cadeados correntes chaves. cremones caixas de metal para portões, colunas, canos de metal, cabeçotes, carreetoilhas,
cabos de metal, chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curvas, catracas, chaminés, de metal campainhas caixas dagua
para aparelhos sanitários, estacas, pequenas fechaduras, chapas, centro de
mesa, distintivos dobradiças, esteias, es7
guichos, extensões, ferragens para aparelhos de bidês facas, canos, fivelas, fechos para malas e pastas, 'fechos de segurança para portas e 'anelas. ferrolhos.
ferrolhos, ferragens para aparelhos de
bidês, frisos, ganchos, guarnições de
metal para banheiros e bidês, guarnições de metal, ganchos para quadros,
grampos para emendas de ciírreias,
guarnições de metal para maquinal, grozas, grampos para andaimes, cur/as de
refôrço, grelhas, ladrões letras e números de metal, luvas para bombas dágua morsas, marretas, malhos, matrizes, martelos, molas para portas. telas
metálicas, tubos de metal, maçanetas.
machadinhas, molas de vae e vel
Ias para cadeiras giratórias, mat.
porta-toalhas, presilhas para malas e
pasts, pregos. prafusos, porcas, ti:taci:aves, rotetores para calçados, ;flacas.
postes de metal, pilares pequenos, ponteiras, roldanas, ralos para pias, raspadeiras, sacarrolhas, sifões, suportes, rosetas, tenazes, telas de arame, teiouras.
trilhos para portas de correr, tor tetras.
trincos, tanques de metal, trilhou para
elevadores, tubos, tubos conduite, tubos
encanamentos tranquetas. tubos Ce aço
soldados sem costura, uniões, tutos de
metal e inos
Termo n.° 582.044, de 11-3.63
juvelino Ferreira

CAUARON.
Ind. Brasileira

Classe 48
Um preparado anti-caspa e co nua
Vamo n.° 582.042, de 11-3-63
calvice
Awa Comércio e Representações Ltda.
Paulo
Termos ns. 582.045 a 582.047, de
11-3-63
AW1
Aldo Augusto de Souza Lirra
ind. Dra,311eira
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.
mações para óculos, arruelas. argolas,
aldravas, armações de twtai abridores
de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros: brocs, bigornas, balidas, bandejas. bacias, baldes, bombonieres, bules; cadinhos, ..:acleados, cas.
tlçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides, chaves, cremores chaves
de parafusos, conexões pare encana-.
em rito, colunas cai.a de metal para
canos de metal. chaves de ferie inqlêsa, cabações. canecas.
-nts. centros r!... mesa, co.
•-os para acondiciona-
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Classe 50
inpressos em geral
Termo n.° 582.036, de 11-3-63
Pedro Aparecido Budoya
rianlo

I NDUSTRI A DE
LIP ADO3
PASOFLEX
CH, ,,e '16
Título de Estabelecdutato

Classe 35
Couros e peles prearadas ou não, caESqUIRE
murças, cromos, vaquetas, pelicas e ar.
Ind. Brasileira
tefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas.
Classe 41
chicotes de couro, carneiras, capas para Para distinguir: Substâncias idinwilticiai
álbuns e para livros embalagem de e seus preparados. lagredi,:ntes t e alt
couro, estojos, guarnições de couro
mentos e ess ências alimentic as
para automóveis, guarnições para porClasse 42
ta-blocos. malas. maletas, porta-notas Para distinga ;Bebidas alcoóli :as e
porta chaves, porta-niqueia. pastas. re .
5 .• ,'irritadas
'iras s elins. sacos para viagem, sac,:,
43
Ias, saltos, sohs e solados, tirantes para Para distinguir: RCITC'CO".%11
arreios e valise*
rais e artificiais, usadas
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Ulmos as. 582.048 a 582.050, de
11-3-63
Morro Branco Indústria e Comércio de
' Minérios Ltda.

MORRO BR$LNCO
I Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 11
Para distinguir: Substâncias alimenticMs e seus preparados. Ingredientes de
alimentos e essências alimentícias
Classe 42
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
fermentadas
Classe 43
Para distinguir: Refrescos, águas naturais e artificiais, usadas como bebidas
Termo n.° 582.051, de 11-3-63
Ayrton Belmudes
Si DMA°

C .011 E
Classe 46
Sabão em pó. em flocos, em pasta, em
'Jarras e detergentes
Têrmo n. 9 582.052, de 11-3-63
Carrocerias Cascata Ltda.
á Falido

CASCATA
Classe 21
Carrocerias
Termo n. 9 582.053, de 11-3-63
Móveis e Decorações Ltda.
Raiana
San Paulo

REJANE
Classe 40
Móveis residenciais
Termo n. • 582.054 de 11-3-63
Indústria Mecânica acari Ltda.
1.k) Paulo

SEMI
Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aao
doce, aço para tipos, aço -para molas,
aço instrumental e rápido, especialmente 4-aabalhados. bronze ironze de nata
panês. bronze em pó. em 4io. vhumbo
em bruta ou parcialmente preparados
cimento metálico, cobalto em bruto ou
parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente trabaaliado, ferro. ferro maleável, lâminas de
metal latão em Falhas amalhas. maanésio, metais estampados, niquel. ouro.
papel de estanho platina, poeira de
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinca
corrugado e zinco em tolhas
Termo na 582.055, de 11-3-63
Lanches Rio-Bar Ltda.

RIO-BAR

ind. Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Pratos rápidos variados, manteiga, frios, leite, chocolates, pães. bólachas, biscoitos doces, salamas, presuntos e sancluiches
Têrmo n.° 582.056, de 11-3-63
Joseh Khater

ARCO IRIS
Ind.. Brasileira
Classe 42
kguardente de cana

Timo n. 9 582.057, de 11-3-63
Joseph Khater
São Paulo

afastadores abre-bocas, abaixa-línguas,
aparelhos de raios X, aparelhos para
surdez, aparelhos adenotonos, alicates,
1 ataduras, adesivos curativos aparelhos
para abaixar Lingua, afastar lábios e
NILO
gengivas, agulhas para seringas, atoai(Ind.. Brasileira
zadores, alargadores de canais, alavan•
cas para extração de dentes, amalgaClasse 42
mas para obturações, amianto em fibras
Aguardente de cana
e em obras ângulos para brocas, para
costose para enfermos, escólvas higiê- fins dentários, anais e aparelhos 'para
nicas, esponjas para cirurgia, espara- fundição e encrustação, aparelhos eledrapos, equipos, fraldas higiênicas, fun- tro-dentários, cirúrgicos e eltero-diagdas, feltros, para cataplasma, fios de nóstico, aparelhos para gabinete de clilinha para feridas, fios dental, funis e nica e prótese dentaria, arcos para serbacias para cuspideiras, fieiras para mo- ras de ouro, articuladores, bolsas para
tores dentários, godiva, gesso, guta-perágua quente, bisturis, baraços artificiais
dia, gazes, grampos para suturas, gan- de borracha, bugias bombas de borracha
chos para miisculos. goivas, gessos para para fins cirúrgicos e preteticos, bacia
prótese, guta-percha para obturações, para cupsideiras, bicos para seringas de
geradores para prótese, gaza antissépti- ar e água quente, e fria, boticões, ms.nca. Ideal base, íncrustações, instrumentos ços para canetas de borcas, brocas pacirtirgicos para operações, instrumentos ra clinica e de prtese, broqueiros, banpara abaixar língua. afastar lábios e das de borracha, braços para mesas a ugengivas, jantas corrediças para canetas viliares, bandejas hospitalares cautérios,
de brocas, irrigadores, liquido para lim- balançsa para clinica infantil, canetas
peza e polimento dos dentes, lixas, iimaa para brocas para fins dentários, copos
para ossos, lancetas, luvas de borracha para cuspideiras, cubata& cadeiras para
para cirurgia, lamparinas, laminadores dentista, ceras rearadas e composições
para prótese. ligas para prótese, lixa de cêra para uso de clinica e prótese,
em failha e em disco, ligaduras de cà- cimento em geral para obturações, comnhamo, massas plásticas para fins odon- pressores de. ar, cones, contraplacas, catológicos, máscaras para anestesia, me- netas para brocas para fins dentários,
sas para operações, meias elásticas, me- coroas estampadas ou não de qualquer
sas para curativos, martelos, mercúrio material, cuspideiras de fontes, copos
para obturações, mandril para canetas, elétricos, cera laminada, cêra para inde brocas, materiais para polimento crustação e articulação, cera colante.
moldeiras, macas, mesas para clinica mé- catgut. cadeiras para clinica médica, codica e hospitalar e cirúrgica, móveis roas, cânulas, conta-gotas, costótomos.
para fins cirilfgicos e odontológicos. au- calcadores, aparelhos de correção pira
flos para dentaduras, olhos artificiais, os dentes, cambraia hidrófila, chumaças
protetores para stios, pontes móveis e higiênicos, cintas abdominais comprespontes fixas, pontas de guta-percha,
sas, armários para fins hospitalares, capara obturações de canais, pós para lim- mas, carrinhos para transportes de 'eneza e polimento dos dentes, porcelana fermos, drenas, delirea narti)ciais, dentapara os dentes, padiolas. preservativos, duras, duchas vaginais, dilatadores, depinças anatõmicas, pincela para gargan- pressores, dedais de borracha discos pata, plvots, prõtetores, placas para ossos, ra fins ciriircicos e protéticos, discos de
pós artificiais, panos hiaiênicos, placas feltro para polir dentes, descansos para
para manipular craca pós adesivos para seringas, clínicos, escavadores, estojos
dentaduras, porta ressiduos par agabl- de bolso ara instrumento scirarcicos,
netes dentários, pontas de ga iatas, ru- discos ara searar e desgastar dentes.
ginas, perfuradoras. prensas para nu- dentaduras, estuas, espátulas, escalpefios e para coroas, porta amalgamas. los escopros, elevadores, extratores, esquadros elétricos. ruge para dent as re- tiletes, espéculos, extirpanervos, equaoscópios, rodas para despaste, rolos ca. nervos, e equarissoires, espelhos para
rargicos de lã de pau aparelhos de rã- exames de boca, espigões simples e durios X, raios ultra violeta e diatermia plos para fins dentários, extratores de
revestimentos para prótese, seda para espigões, estampas para prótese estu, ts
suturas, solda para prótese, serra e ser- para fins cirúrgicos e odontológicos, esras ara raquiotornia. suportes arlétizos, peculos de vidros, estojos para insttusacos para g alo, sondas, seringas para mentos cirúrgicos escrotais elástices, eislavagens, aparelhos de infra vermelho,
seringas hipodarmicas sandraca. susTês= n.° 582.059, de 11-3-63
;sensórios atléticos, tira-leite, tubos de Administraçao, Comércio e Indúst-ia
borracha para irrigadores, termómetros,
"Acibra t S. A.
tampões- higiênicos tiras de lata ceSão Paulo
lulose, turbinas' para ar, tigelas e tiras
de borracna para fins protéticos, vulranizadores. verniz isolante, ventosa.?
T'êrmo n.° 582.058, de 11-3-63
Indústria -Dental Doriot Ltda.
São Paulo

DORICT
Ind. Braalleira
alasse I...

ACIBRA
Brasileira

ind..

Classe 50
Impressos
Têrmo ri.' 582.060, de 11-3-63
Cerealista Industrial "Arroz" Ltdr
atio Paulo

Têm) n.° 582.061, de 11-3-63
"Zincobel" Revestimentos Metálicos
Ltda.
Sas) avais,
s

ZINCOBELT,

Brasileira

J,Ind.

Classe' 33
Insígnia de comércio
Termo n.° 582.062, de 11-3-63
"Lambretta" Service Ltda.
São Paulo
LAMBRETTI
[Ind. Brasileira

Classe 33
•
Insígnia de comércio
Termo n. 9 582.063, de 11-3-63
Confecaões "Stanik" Ltda.
ata- Fruir)

STANIX

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
sões, boinas, botas, babadouros, casa.
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camilas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós. echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, - ligas. lenços, leques,
mantós, meias, maillots, mantas, ' mau
driào, malhas, paletós, palas, penhoar
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Térino n. 9 582.064, de 11-3-63 a
Salomào Sayeg
P:rdlu
,

IS A

Y E G,

Classe 36
Confecções em geral
Termo n.° 582,065, de 11-3-63
Atik Comércio e Indústria Ltda.
São Faulo

A

1K

Classe
Ferannentas de tôda a espécie (ex.
ceto quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria e mgeral. Pequenos
artigos de qualquer metal
Tênno n.° 582.066, de 11-3-63
Esnilio Gomez Andrés
Sã,, Paulo
,s PUC
SirrIt
Ind. 3. rasiielral
Classe 16
Placas de gesso para adornar prédios
Termo n.° 582.067, de 11-3-63
Madeireira Symoca Ltda.
S:I rl Paulo

Instrumentos máquinas aparelhos e petrechos para medicina a arte dentária,
=MC L
a cirurgia e a higiene. aarelhos e insInd. Brasileira 'ARROZ
talações hospitalares: Amalagamas, alInd.. Brasileira
Classe 16
godão hidro talo, agulhas para injeções,
Madeira
para
fins de constauções a
assentos . para enfermos, aparelhos de
Classe 41
saber: caibros, janelas, madeira para
pressão arterial, a i:arelhos de diatermia,
aparelhos para massagens, aparelhos de Batatas. cangica. cebola, ervilhas, feijão, assoalho, portas, ripas, sarafos e vigas
'
lentilhas
e tacos
f raios ultral violeta- aura les, anuscópios.

DIÁRIO OFICIAL (5e;ão III)

1974 Quarta-feira 5

ri

• Termo n.• 582.073, ie 11-3-63
Termo n.° 582.068, de .11-3-63
Consultores de Dirigentes Itapuã Administração e Participações
nandiremp
Ltda.
,de Empresas S/C
S, o Paulo
3 .,o °atilo
•

CONDIREMP-CONSULIONEUE
DIRIGENTES DE EMPRESAS SIG

INDÚSTRIA GRÁFICA
J. RUDAS
Classes: 32, 33 e )a
Titulo

Temas o.° 582.074, de 11-3-63
Tartarug's Praia Club

Termo a.° 582.069, de 11-3-63
Indústria Gráfica J. Rodas
Ça. Paalo

Terna o.° 582.070, de 11-3-63
Cidiaide Indústria de Roupas Peitas
Ltda.

://

CIDIAIDE
IND. BRASILEIRA

, Classe 36
Para distinguir: Artigos de ve.t.ttar4os
e roupas feitas em geral: Agasa'hoa,
aventais. alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas: baba.
doares. bonés. capacetes, cartolas. carapuças. casacão coletes, capas, chatas,
eachecols. calcados. chapéus. cintos.
cintas. combinações corpinhos. ca:ç,as
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas. camisetas, curtas ceroulas, colarinhos, cueiros; saias
casacos. chinelos domino& echaroesi
lantasiaa, fardas para militaiese coetilei. fraldas, galochas, gravatas, gorros, amos de (ingeria. Iaarietas; :agua.
luvas ligas, lenços. manzós,. meias.
thaiós. mantas, mandrião. ca medhas, paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas.
oeugas, potiçhes, polainas. pilamas: puahos. perneiras, quanonos. regalos,
• robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sweaters. shorts. sungas. stolas. soutiens. slacks, raies toucas, turbantes;
ternos: uniformes e vestidos
1.. Termo n.° 582.071, de 11-3-63
Empresa de Diversões Biram Ltda.
Saci. eaula

TARTAEUG'S PRAIA
CLUB
Name civil
• Termo n.° 582.075, de 11-3-63
Iperoig Administração e Participações
Ltda.
Sào

Termo n.° 582.079, de 11-3-63
Interbras"
oistalaciora l'elefónica
Brasília Ltda.
São Paulo

11f2:62.BILL.ti--

INSTAUBORL

migram
BRASILIA.

Cl asse 33
Titulo de Estabelecimento •
Termo ra° 582.080, de 11-3-1963
Interbras" -- Instaladora Telefônica
Brasília Ltda.
São Paulo

Interbras
I NDUSTRIA BRASILEIRA -

Classc 50
Cabeçalhos de envelopes. ue cairias. e
de faturas, contratos, apólices, notas
e cheques em geral, tarda a espécie de
impressos, folhetos, anuários e livros
Classe 33
relacionados com negócio bancário, crePara distinguir: Despachos, seguros, in- diticio, de corretagens, financeiro e de
vestimentos, operações bancárias, ancora
comércio naèlorial e estrangeiro
porações, financiamentos, Imobiliária,
compra e venclaaale...irnOveis, loteranen- Termos n. 582.081 e 582.082, de
tos, constriltora, terraplanagem, proje11-3-1963
tos e planejamentos, administração pre- Interbras" — Instaladora Telefônica
dial, engenharia, propaganda e publiBrasília Ltda.
. •
cidades, administração em geral, arruaSão Paulo
mentos, construtora, urbanização, arquitetura- pavimentação; participações,
corretagens
Têrnio n.° . 582.076, de 11-3-63
Sicop — Sociedade Industrial e Comercial de Perfilados Ltda.
• São Paulo

"S I C

O Pi`

IND. BRASLEIRA
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço

doce.

Classe 50
•"
'Artigos não incluídos em outrair dasses. a saber: — agendas, etiquetas,
prospectos corneiciais, rótulos e impressos , comerciais em geral, usados nas
. atividades da requerente

Termo n.9 582.083, de 11.3-1963
."Lacti-Fril"
Indústria, Camércio e
'Importação Limitada
Classe 1
Tintas e solventes químicos industr:ais
São Paulo

•
•IPEROICI
São Paulo - Capital

aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ara.
ares lisos e farpados, bronze de manganês. bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
IND. BRASILEIRA
cobalto em bruto ou parciahnente trabalhado, cimento Metálico, cobre em
ruto ou parcialmente trabalhado, cou.
Classe a.
raças, estanho em bruto ou parcialmente
Para distinguir: Album, jornais, publi- trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
cações em geral, programas radiofóno trabalhado ferro em barra, em chapa.
'aos, programas televisionados, peças tea- fundido, inaleavel. manganês. gusa, vetrais e cinematográficas, revistas
lho, gusa, temperado, maleável, lamineMas para fechaduras, funis, furadores,
Trino n.• 582.072, de 11-3-63
latão em vergalhões, alumínio alpaca.
Tartaruga Praia Clube
ligas metálicas, metais em massa, esSão Paulo
tampados, para soldas, para ligas, limailhas, magnésio, matais não trabalhados
TARTARUGA PRAI.A":1 ou parcilmente trablhados nome', ouro
páldio, papel estanho, platma poeira
ÀcLUBI
I , de zinco, prata, solda, tunastenio.
E'
Zinco corrugado, zinco liso e
Nome siva

BIRAM

"OSP AL"

:ND. eR AsLEIRA

Classe 33
Para distinguir: Despachos, seguros, investimentos„ operações bancárias, incorporações, financiamentos, unobils..a,
compra e venda de imóveis. loteamantos,
construtora, terraplanagem, projetos e
planejamentos administração predial engenharia, propaganda e publicidades,
administração em geral, arruamentos,
construtora, urbanização, arquitetura,
pavimentação, partic:Pações, Corretagens

Nome civil
CO

ITAPUÂ
Sáo Paulo-Capital

• Termo n.° 582.077, de 11-3-63
Ospal Produtos Técnicos Ltda.
São P

Sur.1-,o de 1933

LACTI-PRII •
Ind. Brasileir
Classe 8 Para distinguira Ventiladores, exaustores, aquecedores aspiradores, condensadores, comuta-Jures aparelhos para solda elétrica, bateria selétricas, rádio-receptores, válvu:as, para-raios, transfoloaa
andores, lámpaaas. Tanternas, pilhas elétric as, aparelhos rara alta e baixa tensa( Isoladores, antenao, campainhas, fusa:as. chaves de alavancas, chaves automáticas, refletores, bobinas, isoladores de correntes elétricas, reatores para
luz , interruptores. resistências, termome.
toas. relógios, aproelhos de comunicaaiaas internas, aumerómetros,
tros. velocímetros, contadores ce rotamedidores de pressão, barómetros,
medidores de rosi as. medidores de intervalos, micrómetros, uiveis de água,
anais de calibrar, calibradores, anemómetros, indicactures de nivela aparelhos
Para medição, 'válvulas de reduçao. maçaricos, extintores de incêndio, sereiaa
de alarme, antógratos, miras de qual
qual- . graduação, acumuladores, mostradores, reatores, doila, termômetras, bobinas, .radiadores, cabos condutores elatriaos., geradores, magnatas, distribu:ção
(distribuidores de . corrente elétrica).
Termo n.° 582.084, de 11-3-1963
Panificadora "Joflamar" Ltc a,
• São Paulo

JOYLLELL
Ind. Brasileira

I NDUSTRIA BRASILEIRA
Classe
Para distinguir: Aspiradores de pó. aparelhosrelhos de gravaçao, aparelhos de
ar refrigerado, aquecedores. abat-lours,
alto-talantes, antenas, balanças batedeiras..bobinas. b.noculos. bules elétricos. chuveiros, coqueteleiras, aparelhos
de comunicação interna. campainhas elétricas, condensadores, chaves elétricas
comula:iores. aparelhos c i nem atog rá ta
tos chassis, aoarehios de cantrõle de,
som, chaves de tomada, discos. diais.I
enceradeiras expreinedores elétricos, as.'
tufas, esterilizadores. fogões, fornos e
fogareiros e létricos, aparelhos fotográficos. ferros elétricos, fervedores, fornos elétricos, fusíveis. filmes revelados
aparelhos de freqüência. modulada, totvágrafos. geladeiras garrafas térmicas
interruptores, isoladores aparelhos de
intercomunicação, iiquidificadores, lárn.
padas, aparelhos de luz Fluorescente&
lustres, lentes. máquinas de cortar e
moer carne e legumes.. máquinas fotográficas e cinematográficas, mostradores, microfones, óculos, pick-ups
tias, aparelhos de refrigeração, rádios.
refletores, aparelhos receptores de som.
sorveteiras. screais de alarme, tomadas
de ce--ante. aparelhos de televisão.
a pare, hos para telégrafos Sem fio.
apare,hos transmissoras de som, troca
discos, ventiladores e • válvulas

Classe -ri
Artigos da classe
Termo n.° 582.085, de 11-3-1963
Arnaldo Santos Moura
ESPORTS-MOUBJI.
Classes: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14
15, 16. 17, 18, 20, 22, 24, 25, 25, 28,
28, '34, 35, 36, 37, 38 39, 40. 4 8e 4Ç
Tertno o.° 582.086, de 11-.3,1)63
Luiz Antonio Monteiro Agaa
S'a, Pana)

1/10BILIBRI).
VILA PRUDENTE.
33 e 50 Titula
Termo n.a 582.087, de 11-3-1563
Bras.-Kit Indústria de Gabinetes para
Rádios e Kite Ltda.
'
São Paulo
asae 40
•

Ind. kUlleira

Gabinetes paaa rádios. televisac
rádio-vitrolas
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Qdheta-feira 5
Termo n.° 582 .088, de 11-3-1963
Distribuidora Farmacêutica Cymo Ltda.
São Paulo

Ind. zrasileira

Termo n.° 582.113, de 11-3-1963.
Lanches Nova Monções Ltda.
São Paulo

lORRuciA40
5 O UNTO

Ind.. Brasileira.

NOVA monaes

Termo n.° 582.099 de 11-3-1963
Tricomp Ltda .
- São Paulo

Classe 4
Madeira em bruto
Termo n.* 582 .090, de 11-3-1963
O .N . G . Indústria é Comércio de

Motores Elétricos Limitada
São Pauli)

TRICOMP
Ind. Brasileira'
Classe 50
Representações, importação e
Exportação
Termo n,° 582 .100, el 1-3-1963
Leve-Flex Móveis de Alumínio Ltda .

Ind. Brasileira]

São Paulo

Classe 6
Motores elétricos

_

1 LEVE-Flau

Termo n.° 582 .091, de 11-3-1963
ldrilcromo Indústria e Comércio de
Calçados Ltda .
São Paulo

BBILOCRoMC
Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termo n. 9 582 .092, de 11-3-1963
João Roberto Cardoso
São Paulo

IsPOLOTON

Ind. Brasileira
ang news,

acendas,

bole.

boletins impressos, crónicas, folhetos - jornais. peças teatrais, peças
:mem a tográficas, programas de teleV ¡sara
programas radioh5n.cos e
programas circenses
tia.

Térmo n." 582 .093, de 11.3-1963
Duraraa. Tadagtria de Calçados •Lida .

DURANOL
Ind. Brasileira
Classv
i ho.ii,l, . ,ennuras e
Calarama
crianças
'termo n." 582 .094, de 11-3-1963
Pinturas de Autos Rosângela Ltda
ra, Paulo

a0Sylaritt ira
Ind. • Das

.

Termo n.° 582 .096, de 11-3-1963
Manoel Ferreira dos Santos
P-mlo

PI:BRIO/ DE
.CBINELOS
POPULARES
MODELO
ritulo
Têrmo n.° 582 .097, de 11-3-1963
Fornecedora Feosal Ltda .
São Paulo

PEOSA,L
Ind. Brasileira
1-aasse
Artigos da classe

VITECA
Ind. Brasileira
Classe 41
Carne de cabrito, . carne de .,arneiro
carne de porco, carne de vaca, charque,
línguas, linguiças, presuntos, salsichas
e salsichões
Termo n.° 582 .108, de 11-3-1963
• Modas Cley Ltda .
São Paulo

CLEY

Ind. B ra si lei r a

Liasse

J

Artigos da classe
Termo n.° 582 .101, de 11-3-1963
Moreira Guimarães Ltda.
São Paulo
j INDUSTRIA
BRASILEIRA

OURO
Classes: 4, 13e 33
ritulo de Estabelecimento
Temi° n. '582.102, de 11-3-1963
João Fernandes
São Paulo

nRAFC0R
jud. Brasileira -

Classe 38
Artigos da classe
Termo n.° 582 .103. de 11-3-1963
IMIL — Imobiliária 'tapas Ltda .
São Paulo

Lltalr-raPoLle
Ind.. Brasileira
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 582 .104, de 11-3-1963
Walter Alves de Faria
São Paulo

Para distinguir: Aventais. Musas, blusões. boinas, botas, babadouros. casa
cos, coletes, capas, cheias. cachecols
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções„ crmisas. camisetas. camisolas, cuelaiveroulas. calçae de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas. luvas, ligas lenços, leques.
tnantós, meias, maillots, mantas, mandrião, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas punhos' robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, soutiens, tailleuri, toucas e vestidos
Termo •ri.° 582 .109, de 11-3-1963
Adalbertino Nogueira 1:4)eiro .
Si'o Paulo

PRODUTOS,
BEL-AIR EIS

CAMPOS US JORN.(
Nome Comercial
Termo n.° 582 . 110, de 11-3-1963
Vinícola Vila Flor: S.A .
S:', o Paulo

O TW3t.-

Ind. Brasileira

VILA FLOt
Ind. Brasileira
41
Vinho tinto, vinho branca. vinho
vermouth e vingohui
.
ver mouth e vinho guinado

Class.
Almanaques, anuários álbuns impressos. cartazes, catálogos. jornais nacio- • Termo n.' 582 .111, de 11-3-1963
Paulo de Castro •
nais e estrangeiros, publicações impres•
• Sào Rad sas revistas. Propagandi. em radio. I
televisão. !ornais, programas .adiorônicos: peças teatrais e cinematográficas
cAsi.
ctui
e revistas impressas
Paulo-Capita
Termo n.° 582 .105, de 11-3,1963
Walter Alves de Faria
S 3o Paulo

1140N
Ind. Dracileira
Livro com folhas de aço 1:Laxa:lá vel
gravadas e pintadas, girando en, torno
de um eixo, vertical, també.n de aço
inoxidável, com jogos de rolamentos.
ttdc; sóbre em pedestal de gran;ro medindo 1,10m x 0.30ern de ada lado

Sanduiches, empadas, Lonas, pastéis,
croquetes, doces, pães, pizzas e
torradas
Termo ri.° 582.114 de 11-3-1963

OPA — Organização de Produtos
Agrícolas Ltda .
aa

P
Adubos e iusaacidas
Termo n.° 582 .116. de 11-3-1963
Coire-clal Flatrica Ypii S . A .

/PU
Ind. Brasileira
Para d:sting mi Artigos
.
eletricos e eletrônicos, aparelhos ar
dadas domésticas acumuladores Para
trigeraçao. aspiradores de ria
Ueee.
dores, aparelhos at ar refrigerado, aparelhos de . luz anorescent.e aparelhos
de comunicaaac alterna. bules elétricos,
'ancas,
baterias, balcões trigortficos
batedeiras, condensadores aounitadore.s.
campainhas ater,' icas chuyeirm elétricos. cogueteleiras discos gra vsdn. .esttfas, enceradeirao,. a-a aramado; elétricos. fornos eira. os. tetros , létricos de
er gomar e passar tios tonoura'ni: fogareiros ciem,o terv adores turmas
elétricas. rn amua fotoara fica t. 'geladeita:adores
ras. ga rra tas .ermicaa
e létrit os, ni iarotones rei leturr!. relógios.
regadores °uh-m...1111.w

resiNt, ri, Ias •elé..

nã,
tricas. radio coniiigano
nogralos' , pandas elétricas soquêtes
sorveteiras, sereias de alarme traiudtr(autor es, telefones, te moina 'tos, televiseiras, válvulas, veiai indorea
perfilados e eletioaos
Têrmo n.° 582. 117, de 11-3-1963
Helio Souto — Produções Cinematográficas Ltda .
São Paulo

UBTRAJARA
. 1 1 n1111, ~I

FINWIEMn ~ 1

Classe

Impressos

r

Classe 36
Gravatas e lenços
Termo n.° 582.107,- de 11-3-1
Abatedora Vitecar Lida
São Paulo

Ind. Brasileira

Classe ).

•
AilUdridg uce,

1963 1975

Termo n.° 582 .106, de 11.3-1963
Guaiba Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 17
Balcões, mesas, prateleiras, fichados,
Termo n.° 582 .089, de 11-3-1963
Comércio de Madeiras Lampinho Ltda. mesa de desenho, arquivos, armários e
estantes tudo para escritória
São Paulo

NRO

Junho de

Terra° n.9 582 .098, de 11-3-1963
Fabrica de Móveis São Bento Ltda,
SZo Paulo

IBroatleira.
n

Classe 4,
Produtos farmacêuticos em geral

(Seção "III)

Glasse 48
Titulo de Estabelecimento

• •L

,•1

Class,' -2
Titulo
Terra on.° 582 .118, de 11-3-1963
Chapéus Alvitn Ltda .
ALVik

Ind. Brasileira
Classe 36
Chapéus
Term on.° 52.1l9, de 11-3-1963
Ultrafarma Comércio e Representaçõei
de Produtos Farmacêuticos Ltda.
So Paulo
•

ULTRAFARMA
Ind. 3rasileiraj

Classe 50
Termo n." 582 .112, de 11-3-1963
Impressos
•
Fibrolux a- Sociedade Industrial Ltda. — Termo a.° 582 . 120, ã 11-3-1963
São Paulo
Bar e Restaurante Safira Ltda..

FIBROLUX
Classe 40
Móveis par aaparelhos de rádios e
televisões e móveis residenciais

São P#.10

SAFIRA
--.
íInd. Brapileirl
C.Itiabe 3..

Impressos

w4916 Ouarta-feira

5
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4unflo de 1903

Ifelnn••nn•n

dia para Pnelsti e acra portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, pret_
tetoçes para para-lamas, plutetores de
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, paras para businas,
GOITULBS—BUSTO
pratinhos, pneumáticos, pomas de bor. Ind.. Brasileira
racha para bengalas e tnuietas, rodas
massiças, rodízios. revestimentos de
Classe 5'0
borracha, rodas de borracha para mó..
Impressos
veis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas dodal de breque, e deTermo ra° 582.122, de 11-3-1963
Fauregadora Rápida Dom Bosco Ltda. sembraio e isolador, suportes, saraipneumáticos, suportes de câmbio, sanSão Paulo
fona de partida, saltos, solas e soladas
DOM BOSCO
de borracha, surdinas de borracha para
;IDA. Brasileira
aplicação aos fios telegráfiaos e telefônicos, travadores da porta. tigrjas, tubos.
Classe 50
tampas de borracha para conta-gotas,
•
Itnpressos
tinas de borracha para elaboração de
substâncias químicas
Termo ar.° 582.123, de 11-3-1963
Lanches Teodoro Ltda.
Termo na/ 582.127, de 11-3-1963
rtu'o
FIla — Bras — " Arte Decorativa de
Vidro Ltda.
São Paulo
tele,Cgratelleira

Termo a.' 582.121, de 11-3-1963
Depiaato de Per:o Gonzalet — Busto
Limitada
São Paulo

Clame 50
Impressos
rmo n.° 582.124, de 11-3-1963
Indústria e Comércio de Materiais
Plásticos Sagres Ltda.
São Paulo

SA_Criat

Ind. Brasileira
Para distiuguir, veuttus, OlLa5 blu..
sões, boinas, botas, babadouros casa
cos, coletes, capas, abales, cachecols
calçados, chapéus cintas, combinações
corpinhos; calças, calções, camisas, ca
misetas, camisolas, cueias, ceroulas. cala
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros. casacão, dominós. echarpcs.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Manetas, luvas, ligas, lenços, leques,
antós, meias, orna:liais, tilam-as, mandri3o,
palciUs. pdlas, peaboar.
V2u9as. palavcrts, poaches, peh.r.aas,
polainas, pljranas, punhos, rabe
chambre, sobretudos, susper.:...naas
tuen';, taIlle ata, rw.;=.7.:; e v -2' =::es

EIS—Balt
End. Brasileira
Classe 14
•
Vidro comum, vidro laminado, vidro de
cristal, caos, bandejas, cântaros, cálices, malar ode mesa, jarros, licoreiros,
mantegueiras, pratos, pires. lajeias, vidros par arelógios e XiCaTErS
Têm," n. 9 582.l2. de 11-3-1953
J
r ,N,.id A. Alves
ILLQUINAS

Termo n.° 552.133, de 11-3-1963
Laiaches japara Ltda.
São Paulo

Do ALVES
INDUSTRIA
.0 0103C I Cl
Ci. ts:•,..• -6
Titulo
-aaa n.°
r *,

•;

-de 11-3-1963
•na T,nts.

Cl
Para distinguir: .1 rte
borracha, artefatos de Laracha para
veiculos, artefatos de borracha não incha:S .:a a ot,lras clacacs: ;1_,Tuelas. ar
tolas, ano.rlecodores,
para cadeiras borrachas para aros, batentes de

_BAj_....
11.L
.D:', 3111/.
(•

T

r

B

29

1212,Z

Ciarse 5,3

Térnms as. 5d2.131 c 5S2.132, de

buchas de
l.r.,ent2 de porta,
ba tont .r c'e .r. 'oj..os para suarnadeira:. braç'.cleiaar, bocas, bases para telefoncs. borrachas par . 1 carrinhos industrias, borr:,rha para amortecedores,
ay -• ael-a para rri•.2,eas conhiin
pr :a ar, c1l„r.......a-as de ar. chupetas. card& rr.a•s:...,,,z de borracha, r_abos para
ferramentas, chaveiros, calços de borracha, chapt.s e centros de mesa, cordas de barraca:aia, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borrarn
cha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupidelras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguicha" estrados.
eaponarla de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
f6nnai de borradas, guarnições para
móveis, artaaraações de borracha para
aulaaméveis, gnanições para velenho;
lareheiras para escolares, lâminas de
bo che para ditames, betas de borra-

11-3-1963

Indústria de Calçados e Artela tos de
adv., "C: rb.-..-•r"
Pa aio

Ina.Ctir21E1-21eira,

Classe 50
Impressos
Termo n.° 552.141, de 11-2a1963
Farmácia Drogaeusto Ltda,
São Paulo

inEC51421:ira
Classe 3
0uostãwzias quimicas, redutos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo a.° 582.142, de 11-3-1963
Indústrias Químicas "Mac r.,eod"
Limitada
f.aa Paula

MAC LEOD
Ind. Brasileira.
Classe 46
Amido, nlvelantes, anil, água ce lavadeira, água sualtásia, casa pari assualhos, detergentes, esponjas de aço, fósforos, lixar/3a, lixas, Ia' de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objetos, panos para
polir e para litase.za, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabbes em
geral, aa/aaes era pó, em flocos, saponãcaos. ve .rs c velas a base de
estearina

ríl'UTC.4":"Ir.11
t?,£. BraL,irt,
‘2ls
Arin•aço•.'s e etojos paia dc..las
Tarmo n.° 562.144, de 11-3•19a3
Rcsta.urant ellnidos Lida
fas ão Paulo

Termo n." 552.155, de 113-1963
Nitram' Aclini:is'a'a.cio Predial S.C.
São Paulo

trade, r--50

cofre, buchas de • et:d-, ilizacior buchas,

Termo n.° 582.136, de 11-3-1963
Gráfica Santa Rita Ltda,
So Pardo

RI

T3lerir:Zastin%._
Classe 52
Impressos

LEIB
Bra3iisira

/SUAI.

Tnd.

Terra on.° 552.154, de 11-3-1963
Lancil e.s i•lpaziiaio do Pei r, Ltda.
Paulo

I n-t. '....',r2.f.1-1.11E.-;

Tèrla na." 582 .13 .3, de 11-3-1963
C...i ;lia da Silva
,-;,". P 'uln

Termo n.° 582.1-10, de 11-A-1963
Fornecedora Brasileira de Máquinas
Limitada
São Paulo

Têrmo a.° 552.143, de 11-3-1963
Inciúsia Estojótica Ltda
Paulo

CIass
Impit'ssos

•

Terme It.° 552.125, c l e 11-3-11'63
ri
a..t. ia de Rel. , iger..n •.ji..) P•lis metali,_os para a caalposiç:La
dc Erar, i tc Iltda
t+utas, produtos para niquelar, pratear,
udo
e produtes para diluir tinta,

Bra,3i1v.11.

bainhas de borracha para ri:dans. cochirn
de motor, cl ltmaras de ar, chupetas, cor.
dões massiçoa de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas C centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para cenUo de mesa, calços de borra.cha para máquinas, copos ria borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratas,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas te borracha eco quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
fartaras de borracha. guarnições Para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarações para veículos,
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, paras para bastaras
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas dodal de imeque, e desembraio e isolador, suportes, semi,pneumáticos, suportes de câmbio, sanfona de Partida, saltos, soles e solados
de borracha, cardinas de borracha para
aplicação nos fios telegráficas e telefônicos travadores da porta, tigela-á, tubos,
tampas de borracha para conta-gotas,
tinas de-- borracha para elabaração de
substâncias quimmas

Classe 36
Calçados para homens, senNoras e
Crianças
nana° n.° 582.139, de 11-3-1963
Classe 39
Cerâmica Santa Bárbara Ltda .
Para distinguir: Artefatos de borracha,
São Paur;
borracha, artefatos de borracha para
veicules, artefatos de borracha no inauTA BLB31.11à
duidos em outras clasaes: Arruelas. arInd. Brasileira
golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
Classe 15
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
•r,cleja, bebedouro, cobuchas de lutado, batente de porta. Assadra,
compoteiras, jarras, libatente de chassis, bicos para mamadei- pos. c Ari
'
ras, braçadeiras, bocais, basca pa a te_ cor•: ça. mantegueiras, pa!afouta, borrachas para em.
la'leiras sopeiras
, • -i s
traias, borracha para an
...ares
V:t>05 e xicaras

UNIDOS
1

IND. BRASILEIRA

C:, 41
Produtos alimenticios crus, ou .:oside,
incluindo grãos, cereais, vegeta s, frutas, farinhas, condimentos, mas:as alimentícias, carne, peixe de Lâcle
classe, pizzas e caí
Têrmo n. 5 582.145, de 11-3-1963
Soe. Corr,al.
Itcin
São Pnh
Ohsessineeeasueemeauw-rogiar

I

ARIGAlt
IND. BRASILEIRA
Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos despor ivos e
passatempos. a saber: álbuns pr ra recortar e armar, aviões, autcxa6vels,
aros, argolas, bercinhos. bonecas, bonecos, baralhos de cartas. bolai; para
todos os esportes, brinquedos em forma
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Termo n.° 582.153, de 11-3-1961
taras e trazeiras, grampos, folhas de
metal que envolve as molas e protege Galvanoplastia Santamarense Ltda.
São Paulo
contra o p6 e ferrugem, pinos. excenhacoa para veiculas ,pivô), pinos de
$ ANTAMARENSE
direção, pinos de molas, calotas, peças
para ponta de eixo dianteiro, retentc:.
i.ExamsnxdRA
reg de metal., suportes para vidros, ali.
8cates cortantes, abridores de latas, cor- Aparelhos paraClasse
galvanoplastia,
croma
ta-aratus, canivetes, ferros- cor.
ção e niqueLação
tar capam, facas, facões, foices, lâminas,
navalhas. tesouras, alicates, alavancas.
tarmo n.° 582.154, de 11-34963
arruelas,, arrebitea„ correntes ch.ves de
Olaria- São Peão Lida.
parafuso& chaves de fenda, chave ia,
São. Pauto
geasaa dobradiças, chaves calotas. gra810 PEDRO
des, super-capotas. frisos, .enfeites d
metal. engates., maçanetas, roscas. estri
Linde Brateileir,
boa, fechaduras, inalai para portas
classe 16
parataisos, porcas, travadeiras., trincos
Artigos da classe
matrizes, terminais de matar para bar.»
aa-aras de tensão, ficando expressamente
Termo a.° 582.155, de 1 T-3-1963
excluidas quaisquer artigos que sejam
Sol Construtora e Comercial Ltd-.
partes integrantes de veículos e rad'São Paulo.
quinas
8OL.CONSPR172081
Têm= ita 582.14ela de 11-3-1963
E
COISRCUL.
Rothala Publicidade Laniaa-eNume Comercial
Paulo
São
Tézmo n..° 582.156, de 11-3-1963
RMILAD.
Soa — Construtora. e Comercial Ltda.
S—O
.a2
s%nia.-urasileira
Para dize:aduma Albun& jamais, puha,.
cações em, geral,. programas raclicifania
Classe ro
coa ,programas televlsionadoa, peçaa teaArtigos -da classe
trais e cinematográficas, revistas
tas.' planos e 'outros instrumentos musiTermo na 582.157, de 11-3-1963
Têrmo n.9 582.150, de 11.3-1963
cais de brinquedo, pistolas de atirar
Casa
Orlando. Eletro.Rádio, Lbda,
tamanhas,
Novaauanica Indústria e feesaaaaao
flexas, papagaiop de papel,
S7to
r imitada.
quebra-cabeças em forma. de arma',
São Paula
raquetes. redes de pasca. redes ,para
- Jogos. rodas de roletas. ~eivar de
brinquedo, soldadinhos de chumbo. taboieiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
BRASILÉRA
férreas para brinquedos. %MN& Para
*Crassa
pesca. vagonetes e aepeana
Classe 33
Substancias qttirnicas de uso arr
tamboreters, taras de mesa, trans. C Idas
nal ode Estabelecimento
indústria,
Termo a.° 582446, de 11-3-1963
Termo 31.9 552.15t, da 1.1-3-1963- ' Termos as. 582,158 e 582.159, de
Banco Financial S.A.
Indústria de Artefatos de Granito, Ocrel ' Sociedadel'.-3-1.963
aãç Paulo
Civil de Consultoria
"Gairria." Ltda.
Industriar
Sch
Paulo
° oco ,PTNÂNC/AX.
São Paulo

Te animais, baiões de briaqueda bilhares, brinquedos mecánicos. brinquedos
an forma de instrumentos musicaia,
brinquedos em forma de armar, brin.
quedas de borracha c= ou sem assa
via carrinhos, carrocinhas, caminhaes,
cartas de jogar, chocalhos carterefras
para esporte. cartões - para leito, azai
nhas- de brinquedo casinhas de armar.
cadeiras de br qmdoI carteiras e eu,
velopes com fõlbas para recortar e
armar, calçados para bonecos cordas
para pular., clavinas pura tiro- ao eive,.
copos de dados, caixinhas de meava.
dados: dardos, diseoa darrintris espiogardas de brinquedo, espingardas de
ventá, estaca:tiniras para jogar, magoas
engenhos, de guerra de brinquedo re:
rinhos dp engomar, Ferronanaras pana
criança. osturas de aves e anatais,
figuras para jego da xadrez. fogões e
fogão,i'iru* . de l:tioutiedba. 'ogos
futebol d:'.r..esa..(s beiras oura espui..
ganchos pa• a Oes:r. guisos para cria '•
ças. teres a iscas artificaas
para pisis jogos. de damas jogas - fie
domine Jogos de raquete,: linhas para
pesca, luvas para boa para esgrima
para jogador de soco, máscaras cama.
valescas, mesas de bilhar de campista.
de roleta. de xadrez mobilias de brinquedo. na:amuras. de atemailios domésticos, patins. patinetes, pibes.• petecas.
planquetae ,aara ginástica'. peças de
jogos de damas dominó • xaekeez. pelo-

CASA ORI:ANDO
dela-rádio

Nome Comercial
Termo n.9 582.147. de 11-3-1963
Banco Financial S.A.
Sào Paulo

FINANCIAL
Ind. Brarilei.
Classe 50
Impressos em gerai
térmo na 582.148, de 11-3-1961
Ara Roteia — Indústria • Coméreics
Limitada
São Paulo
AR/ RoSELT
Ind. Brasileira
C/asse ti

Para distinguira Cutelaria,, acessórios st
artefatos de metais para veículos: Arruelas. (atracas. curvas de reforço, eu,
canamentos, ferragens para capuz de
automóveis, ferragens para tetos de cabine de caminhões., levantador per
vidros de carainaões. autocaáveis e para
veictdos em geral, porcas,, peças para
asnortecedores de choques., parafusas especiais. peças para arras de ten.q.,10 tdes.,
minais, neças para freios. p Vaso
especiasi para tegulagan doa treine,
peças para mecanismo de partida, botões
de metal (start) parafusos alopgado
para afixar o motor de partida. peças
de metal que protege e envolve o mo.
tor de partida, peças para molas diana

Ternas a.° 582.160, de 11-3-1963
Yukie
Sao Paulo

•

.p a o 1 ATER

16... 25, 32, 33 e 50
Titulo

r•It

58Z
de 11,3-1963
Limpadora Brasil Ltda..
Sac. Paulo

Urra° a,"

Ind.B§ghezza.'
Classe 46
Detergentes e sabões
•
Termo ma 582.1.63„ de 11-3-1963
Confetgas Liris — Mataria e'
Comérci oLtda.
São Paulo

•

!Indo LIRRilelt07

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
tt roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais., alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, bruaca, boinas., baba.
doures, beavea capacete& cartolas, cara.
puças,- casacão coletes, capas, chalem
cachecoba calcadas, ahapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calçai Ia
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, coeeeroulas. colarinho& cueiros: sala;
casacas,. chinelos domine* acharam
fantasias; fardas para rui litarese cole.
;ama fraldas, galochas, gravatas, gor.
ma, jogos de !ingeria, jaquetas: legues:
luvas, ligas, lenços, manais, melai
martirr mantas, mandrião, cnanddins; pa»
atam, palma mrahoar, pulava, pelariam:,
peugas, pouches, polainas, pijamas: . ma
:lhos, perneiras: quimanos, regulo;
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórias, nadas de banho, sandaliaa
'acatara shorts, sungas: stolax sota
fet.a.s palas, acabava, pulava-. peiérinas,
Termo n,°582.164, de 11.3-1963
Er
Indústria Agro Pecuária São Duas
AND.131RASILEIRA.
Limitada
Classe 4
k.lat:Se 1 b
ortranit
Para
dIstingisin
Os
segoaarae
mateGranito
Liais para. construções e decorações/.
Termo n.° 582.152„ de 11-3-1963 Produto: de base as/Jetica, material.
bolanta contra frio e calor, tijolos.
55!) gthotta,
Mineração Caleiras Indústria.. e
•
In
produtos para tornar inapermeabilbantea
Comércio Ltda.
u argamassas de. cimento. a cal bainha
São Paulo
Classe 4
Uca, tubos para concreto, argila, areia.
IVIadeiras em brisa.
pedregulho., gesso. estuque, chapas iso• CAIE1RA
lantes, piaus para pavimentação. trnano n.9i 582.165, de 11-14963
IND. CRA,SLEIRA
atas, estacas. cal, telas de meta7 perta Sociedade Comercial Umuarama , Ltda
tonstruções, postes de =creta. amenClasse 16,
lca peças ornamentais de cimento we
dasmnuir mai:gaiata para constem. gesso, para tetos e paredes, lamelas de
ções e decorações: Argila, areia, ba- metal madeiras para construções, sol eitentes, balaustres, calhas, cimento, cal, tas para portas, vigamentos e caibras,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos, caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
colunas, caibras, caixilhos,, colunas, cha.. janelas, batentes, colunas, balaustre&
Classe 56
pus pua coberturas, edificações prenda ladrilhos, azulejos, mosaicos,'manilhas,
O
timbre
da
sociedade
a ser aplicado
dadas, estuque, estacas.' esquadrias, for- forros, lambris, frisos, portas, portões
an
papas
de
corm,snondencia
e
ma, gesso. frisos., gxades. janelas, lame- grades, esquadrias, calhas, tubos de
contabilidatle
las de metal laefaleras,. lambris,. luvas de ventilação, luvas de junção, chapas
Junção, laje. lajeotas,, madeiras, para para coberturas., corrimão, estruturai
Termo a." 582.167, de 11-3-1963
construções, material contra frio e. calor,, metalicasa grades aa talem de
Bar Lanches . 59 Ltda.
arame
mosaicos, produtos de base asfálticoa
São Paulo
pua
fomo
armações
para
produtos para tomar angermeabillzantes
acusar:ações
as argamassas de cimenta e cal hidráulica pedregulho, placas para pavimen.
Classe 50
taalo. peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes. parquetes. Serviços integrados de -propaganda,
rismdsTats. BRas =IRA portas, portões. pisoa, papel. para forrar vendagem e promoção de vendas no
campo
dos
produtos
de
consumo
em
casas, soleiras para. portas, tijolos, tuboa
-c
Ciaste lá
de concreto, telhas. tacos. tubos de ven- massa, inclusive pesquisas de mercado
e distribuiçáo de fornecimento de assoai Caeé. - lanches• stmdulches,, wmpadaaa
tilaçaio, vigamentos, veneziaans e
de venda habilitado
anuetea, natas. releio:as em. fera/
vitais

pietvÁautmtcA

S/A.
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Termo n.° 582.168, de 11-3-1963
Dota -- Doceira Dobl Ltda.
São Paulo
•
an

DOBI
IND1ISTRIA BRASILEIRA

Classe 41
•
Açúcar, bomobns, balas, biscoitos, bobchas, chocolates, caramelos, dros. !
pralinés c torrões

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)
tuannis, meias, maillots, mantas, man.
Têrrno n.° 582.178, de 11-3-1963
drião. malhas, paletós, palas, penhoar. Holstein — Kappert, S.A. Indústria
peugas, puloveres, ponches, pclerinas,
de Máquinas
polainas, pijamas, punhos. sobe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
trens, taillaprs, toucas e vestidos
itASCROL.0
na 582.173, de 11-.34963
Fábrica de Tecidos Labor S.A
São Pauis

TC.TMO

In g stria Brasileira

vutlho de 1.963
los, estribos, eixos ,engrenagens, embreagem, freios para veículos, fronteiras para - veículos, feixes de mola, guarniçees para maçanetas. gonzos. grades
ponteiras, hélices, hastes. indicadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motociclos, mancais de veículos motonetas,
pedais, paralamas, partidas, portas laterais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
paineis, parachoques pistões, pecestais, .
reles para businas, reles para faróis, rodas, retentores, reboques, nate: para
veículos, serpentinas, famas. :s de freios, tirantes, terminais para cabas de
baterias, tuchos, varetas de veiculos, varais de veículos, varetas de controle de
atogador e velocípedes e volan:es .

Classe 6
tAquecedores de água de alimentação
f ral.m., máquinas de cortar-trios., bomL.ABOE
I bas de ar, para pneumáticos, bombas !
InaUstria
Brasileira
Teria° na 582 . 169, de 11-3-1963
/ para gasolina, de incêndio e elétricas
'importadora de Bijouterias Jorrais
betoneiras, brocas elatricas, burrinhos e i
ColdbaC so
Limitada
insufladores de ar, buchas quando par.
Para
distinguir:
Aventais,
blusas,
blu.
Guanabara
sões, boinas, botas, babadouros, casa- te de máquinas, caldsiras a vapor, carcos, coletes, capas, chales, cacnecols, buradores. carimbos de irisa°, carneiros
calçados, chapéus, cintas, combinações. hidráulicos, cavadeiras p.i.m., coa.
Tês= n.° 382.181, de 11-3-1)63
coaenhos. calças, calções, camisas, ca- traidores de barna p .i.m., chumaceiras
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal- de mancais de anil-fricção, coletores de Induscobre Ins-aástria de Fios de Cobre
Linatada
ças de senhoras e de crianças, colarinhos, dinamos e motores, compressores,
•
São Paulo
cueiros, casacão, dominós, echarpes, cendensadores, 'eixos quando parte de
Indústria brasileira
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja- máquinas, êmbolos quandoparte de
quetas, luvas, ligas, lenços, leques. máquinas, engenho de serra, engenho
classe 13
'INIUSCOBRE'
Para distinguir: joalheria e artigos de mantéis, meias, tnaillots, mantas, man.. de cana, engrenagens quando parte de
metais preciosos, semi-preciosos e suas drião, malhas, paletós. palas, penhoar 'máquinas, freios quando parte de máTiofhtrju Braaile?.ra
imitações, usados como adornos, pedras peugas, puloveres, ponches, palatinas, quinas, guinchos de [acção, guinchos
preciosas trabalhadas e suas amatções. • polainas, pijamas, punhos, robe de para caçambas .de arrasto, guinchos de I
Classe 11
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abo- chambre, sobretudos, suspensórios, sou. transporte a:éreo, geradores a gasolina.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Cabos e lios de cobr saa
guindastes, limpadores de cano p.1 .m.,
toaduras, alfinetes de gravatas fiaelas
braceletes, medalhas, berloques, correnmáquinas de imprimir. lubrificadores
Termo n.9 582.174, de 11-3-1963
Termo na 582 .182, de 11-3-1%3
tes, estojos para aoias e argolas
quando parte de máquinas a vapor;
Fábrica de Tecidos Labor S.A.
João Coviello
máquinas
de
lavar
roupa.
máquinas
de
São Paulo
Termo n.9 582.171, de 11-3-1963
asa
costura, máulnas de furar radial e hoMyrurgia S.A.
rizontal,
máquinas
para
o
fabrico
e
' FABRICA DE
Espanha
OPTICA E RE3,0J,uArs.La
TECI4v,
acabamento de latas e outros reciplera
LABOR S/A
ses metálicos, máquinas borracheiras e
SON6R)
máquinas testeis, máquinas de tirar
Paulo-Capital
Sao
.—
cortiça, máquinas de limpar e afiar
facas. molas para máquinas, máquinas
C L.1
Têrmo n.° 582.175, de 11-3-1963
frigorificas, máquinas de rotular, marituio
-Indústria de Roupas para Esporte
telos a vapor, máquinas a nós nâo
Voley Ltda.
C'tsse 4R
agrícolas, motores de combustão inter.
Termo na 582.183 de 11-3-1963
Psian
Para distinguir: Sabonetes sõlidos, lína , elétricos e a gás, motores para bi- Sociedade Comércio São Pistilos:Uai°
quidos, pó creme, blocos e bolas, sacicletas e motocicletas, pentes quando
Crasso Ltda.
báo em pasta e era barras, sabão em
VOLET-TU
parte de máquinas, penteadores de
bastões para barba cremes para o
indústria Braelleirkk teres, rolas para estradas, serras mecárosto e barba, pinturas em liquido, pió
nicas, serras hidráulicas, serras de fita.
ou concretas para coloração dos lablus.
CARR AP AT
tórnos mecânicos, tôrnos de revólver.
Glasse
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
/ndilstria
Brasile42\
tôrno
sautomáticos,
tórnos
verticais
pomadas fixadoras para bigode, cosme- Para diatinguir. Aventais. blusas, Mu..
sões, boinas, botas, babadouros, casa- turbinas, tubulações para caldeiras, ve•
ticos. brilhantinas liquidas e concretas. cos, coastes, capas, abales, cachecols, las de ingnição para motores, válvulas
I
...../dSSe
aguas de colonia- e de toilette, pó de calçados, chapéus, cintas, combinações,
Presilhas, grampos e fivelas p ua,
e
ventiladores,
quando
parte
de
arroz, comprimidos e em tabletes, tin- corpinhos, calças, calções, camisas: camáquinas
Termos as. 582.184 à 582•187, de
turas para cabelo. dentifrício em pó. misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
11-3-1,963
liquido, concretos e em pasta, sabões ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Termo n.° 582.179, de 11-3-1963
Parzan • • '" ' P Lima
dentifrícios, essencias, talco perfumado. cut iros, casacão, dominós, echarpes. Prema Preservação de Madeiras S.A'.
}Saem:, para amaelesamanas da pele, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaSão Paulo
shampoo liquido. pó ou concreto, tani- quetas, luvas, ligas. lenços, leques,
•
R V
cos e vigores para cabelo e pele, depi tnautós, meias,- maillots, mantas. suam.
'A
C
PREMAS 5 á .
laa r os em ilquisio. pó ou concretos, driâo, malhas, paletós, palas, penhoar.
aticlUstria
IndUtria
Brasileira
pomadas. vernizes, tabletes, lapis, pas- peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
tas, líquidos e esmaltes para limpesa polainas, pijamas, punhos. robe de
Ciarse 1
das unhas, águas de qui p a. sachets para chatnt.re, sobretudos. suspensórios, sou.
Pó para preparação de paredes para svlaquic a.% e suas partes
perfumar quarto, em paselaas, tabletes
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
fins industriais: máquinas de pree.sao.
pinturas
e em pó, prearados {aluídos, em pó e
máquinas operatrizes. motores e SUAS
Termo n.9 582.176, de 11-3-1963
pautadas para evitar o suor, vaselina
partes, peças para automóveis nãc in582.180,
de
11-3-1963
Termo
n.9
Cigernatográfica
Centenário
panhia
Com
perfumada. sais para banho cluid9s em outras classas Alavansas.
Mecânica "Séria" Ltila
São Paulo
alternadores. máquinas arnassaddras,
Termo n.° 582.172, de 11-3-1963
máquinas amassadeiras barro e conNor-Coe Textil Ltda.
C/NE VILA RICA
creto, máquinas de abrir chavetas. ma`Zão Paulo
5
t
It.
IA
8-ao Paulo-CaDital
i:minas alindaras para ferrarnertas. máquinas para arqueação de •labalaaens,
Classe 33
Para dlstinguli AmorteLeuores, autepa- anéis de esferas para rolamentos e néis
ZDAINTL
Titulo
ros, auto-caminhões, alavanía' alavan• dos motores autolubrificadores. anéis
indUstria Braail eira
cas de cambio. alavancas de creios,-aros, obturadores. aparelhos para mistura de
Termo n.• 582.177, de 11-3-1963
automóveis, breques, barras de freio combustíveis de motores e explosão,
Bendix Home Appliances do Brasil braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba• ané is de segmentos, bielas. bomba, de
Classe 36
S.A. Indústria e Comércio
laustres, barras de tração, barras de di a rcomprimido, bombas lubrificantes
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
. São Paulo •
reçào, braçadeiras, e suportes do cano bombas de circulação bombas de com.
s5es, boinas, botas, babadouros, casa*
de escapamento, cubos de veículos cha- bustiveis para motores, bombas ,are
cos. coletes, capas, abales. cachecols,
pas circulares, carroserias, chassis, car óleo. burrinhos. bombas de água e ga
calçados. chapéus. cintas, combinações. ,,.L A R -I N A
cassas, caixas para artnaçes, cotovelos solina para automóveis, blocos de mo
corpinhos, calças. calções, camisas, ca- Indústria Brasileira
carburadores, correntes de distribuição tares. bombas hidráulicas, bombas sen
misetas, camisolas. cuelas. ceroulas. calcoroas, capotas caixas d ecambio, ca. tritugas rotativas, de deslocamentos e
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
bos, caminhes, samintionetes, carros a pistão. blocos centritugadores, In Jus
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
Class? 6
• ("'' • • .• (5 e
des. Criais para li quidas e pós. desnatadel
.n .. 1to. dire:
fraldas, galochas, gravatas, gorros. ia' &Cãs:palhas de lavar roupa
engwes para veicu ras, hemogenizadores, máquinas bruni
Rodas, luvas, ligas, lenços, legues,

retRANGO»
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- doras, , caldeiras,, compressores. cilindros,
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material plástico para automóveis, escoaTermo n.° 582.191, de 11-3-63
portts-carimbos porta-canetas, descansr
cambio& cabeçotes maquilam' adapta. dores, de pratos, estojos para óculos; ladistria Ribeiropretana de Calçados para lápis e canetas, réguas, tastrumen- •
'
Ltda.
das _na ^ construção e conservação de bicai, filtros de esponja, fita isolante,
tos de escrever e de desenhos, porta.
Sio •Paulo
estrada, máquinas de costura, máquinas filmes virgens, fôrmas para doces, fii.
cartas, porta-blocos, prensas, prendado.
res de papéis ganchos percevjos, comcentrifugas, máquinas para clarear, cla- ais, garfos, goma de almácega, goma
passos, máquinas para escrever, cal.
rificar, refinar, misturar e purificar para chapeleiros, gaarnições de celuItIBEIROPRETAIA
,
calar e somar, máquinas para grampear!
fluidos e pós máquinas compressora& tolde para arreios, guarnições de mandastria
Braai1eirsa.2
grampos e ganchos para escritórios,
máquinas ,classiScadoras, máquinas ca- terial plástico para automóveis; jarros;
tira-linha, fusins, godets, sinetes, argui.
tadoras. máquinas de centrar, máquinas matnegueiras; palitos de pena, peliculas
fichários, enapotecas, carrinhos . pare
para cortar, carburadores. carter de em- (virgem) de celuloide, 'penachos para
, . Classe 36
máquinas de escrever e cofres -si
breagem. cariar de motor, cubos de arreios, porta-palitos de material piás
placas de embreagem, caixas de lubri- tico, prendedores de roupas. puxadores Para distinguir: Calçados em geral: Al'Termo
n.° 582.196, de 11-3.63
ficação, diferencial, distribuidores • de para móveis, pires, pratos, pás, pul. percatas, botas botinas, botinas, chiSociete Guerlain
seiras
para
relógios;
rebites,
resinas,
renelos,
galochas,
polainas,
erneiras,
sangasolina, dispositivos de aarannue, máFrança
• al
dálias, sapatos, sapatos desportivos,
quinas desempalhadoras, máquinas de- sinas de asbestos, de pinho, recipientes,
saidinhas,
rolos
de
imprensa
(massa
tamancos
bulhadoaas. descascadoras s espumadeirase embreagens. engraxadores, centri- para fabricá-los), saleiros, solas d
Termos ns . 582.192 e 582 .193, de
e cortiça, suportes. suportes para
fugas, máquinas easacadoras, elevado- corda
É- HANT D' AROMES
11-3-63
venezianas, tipos para impressão grá.
ras, esmeris exaustores para forjas. en- fica de matéria plástica, tijelas, tubos,
Benevil Noivas Ltda
genhos de cana. espremedeiras para
São Paute
vasos, vasilhames, xícaras
manteiga, engrenagens, engrenagens
Classe 31
Classe 48
para mancais. engrenagens para eterna- Lonis de Seio, gacheta, anéis de
BENEVIL
Para distinguir artigos de toucador e
leira, engrenagens de comando das dação, bujões, Carburador, bujões.
perfumarias em geral: Almiscar tg *a
Xndtistria.Brati10.m.1 de
.-valvulas, eixos de transmissão, direção, cabeçote, bujões de cárter, bujões de
beleza. água facial, água de lavanda
engrenagens diferencial, canaletas, correias de transelevadores hidráulicos,
água de colônia, arminhos, água de
_.lasse 3o
' multiplicadoras, guindastes, guindaste missão, mangueiras, tampões, tubulaquina, água de rosas, água de eliazea
para caminhão. /rezas, máquinas para ções para vedação, vedadores, arruelas. Para distinguir: Aventais, blusas blu. mas, amónia perfumada, liquida, em
abes,
boinas,
botas,
babadouros,
casa
furar, geradores, guinchos de rosca buchas, canaletas, correias de filtro,
em pedras, para banho, brilhantinaall
. sem fim, guinchos de segurança; guin- cordões de porta-mala e das partes dos cos, coletes, capas, chatas, cachecols, bandolinas, batons. cosméticos para o.
calçados,
chapéus,
cintas,
combinações
chos de transporte aéreo, gazeiticadores automóveis, correias de ventilador, felcabelo, pestanas, cílios e bigodessi
de liquidas tombustiveis, geradores 'de tro dos vidros das portas, das rodas e corpinho& calças, calções, camisas, ca crayons. cremes para a pele, carm:nt
mIsetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
eletricidade, juntas universais para con- dos cubos, feltro dos viras das portas, ças de senhoras e de crianças, colarinhos, cheiros em pastilhas, em tabietes, ein'•
dutos dágua de motores e máquinas. feltro para retentores, lonas dso patins cueiros, casacão, dominós, echarpes, lentilhas, em trociscos e em pfiulas,
a frio e a quente para aço e outros dos freios, mangueiras, mangueiras fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja- cremes para barbear, cremes dental'
metais,. lançadeiras, máquinas de lavar dos freios, do eixo trazeiro, do cárter, quetas, /uvas, ligas, lenços, leques, depilatórios, desodorantes. dissolventes:
extrzros estojos de perfumes,
roupa e pratos, máquinas batedeiras.
do radiador e do filtro de ar
maneis, meias, emalais, mantas, tnan. essências.
creme para limpeza da pele, e para base
mancais para brocas, motores elétricos,
driao. malhas, paletós, palas, penhoar.
Termos as, 582.188 e 582.189, 4,e
máquinas operatrizes. tiaaquinas mistupeugas, puloveres, ponches, - pelerinas, de pó de arroz, esmaltes -para unhas,
•
11-3-63
radoraa de barro e de concreto, mápolainas, pijamas, punhos, robe de escõvas para dentes, cabelo, roupas,
Madeireira Barnabá Ltda
quinas borracheiras ^ e etexteis, máquichambre, sobretudo‘s, suspensórios, sou. dias e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana. 'aios e bigodes, fivelas parati'•
São Paulo •
nas frigorificas, moinhões para cereais,
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
a cabelo, glicerina perfumada para uso
máquinas para malharia, suadeiras, máClasse 37
de toucador, grampos para o cabelo,
EARNABti
quinas para movimento de terra máRoupas brancas, para cama e mesa: geléia de petróleo perfumada, lápis
quinas . de • rotular, martelos a vapor,
Acolchoados para camas, colchas, co- para maquilagem, lança-perfumes,
motores. de .combustao, interna, elétricos
Classe 4
cões, liquidas dentifricios, em pasta, enig
e a gás, motores -para bicic letas e mo- Para distinguir: Madeiras em bruto ou bertores, esfregões, fronhas, guardanasabão, em creme, em elixir e em pi5,0
pos,'
jogos
bordados,
jogos
de
toalhas,
parcialmente
trabalhadas
tocicletas: multiplicadores, molas para
liquidas para 'ondulação, perrnanentede
lançais,
mantas
para
camas,
panos
para
Classe
16
máquinas, molas para válvulas, maca.lixas para unhas. bique, óleos- para qa,
coa hidráulicos, magnatas de igniçLà, Para distinguir: Materiais para cons- cosinha e panos de pratos. toalhas de
cabelo, pasta e pós para dentes. pneus
mandris. pedais de alavanca i • cle em- truções e decorações: Argamassas, urgi- rosto, e banho, toalhas de mesa: toa- mes, petróleo ara uso de toucadora(
lhas
para
jantar,
toalhas
para
chá
e
la,
areia,azulejos,
batentes,
balaustres,
usus
sem
planetárias
de
para
l
breagens. •
pastas e p6 para aS unhas. on-ponset
, fim e de rodas, pentes quando parte blocos de cimento, blocos para pavi- café, toalhas para banquetas, guarni- para • pó de arroz papéis perfurnadosao
ções
para
cama
e
mesa
toalhinhas
mentação,
calhas,
cimento,
cal,
cré.
de máquinas, rolos para estradas e iam
carminados, e com p6 de arroz., penteou,
(cobre pão)
pressa°, pistões de motores.' pinhões, chapas i;olantes. caibras, caixilhos. copomadas perfumadas para o embeleza-0,
- prensam máquinas pulas rizaaoras. plai- lunas. chapas para coberturas, caixas
mento da enes, pon-pons, pó de arrua
Terra on.° 582.194, de 11-3-63
d'águO.
caixas
de
descarga,
para
lixo,
nas de mesa, placa para tornos. polias,
as'
Organivesta S. A.
nrino n:9 582.197, de 11-3-63 'iu
redutores. rolamentos, silenciosos. seg.' edificações precnoldadas, estuque, emulS
Guanabara
são
de
base
asfáltico,
estacas.
esquaCassio Muniz S. A. — Importação e fl
mentos de pistão, serras anecanicas, serComércio
É,
ras hidráulicas, serras de fita, máqui- drias, , forros, frisos, gesso, grades. ja- 0.‘
nelas. estruturas metálicas para comeru.
São Paulo
na secadoras. máquinas para serra má. çases,
lamelas de metal, ladrilhos, lam' quinas salgadeiras paia mauteiga, tea- bris, luvas de junção, !ages lageotas.
res, turbinas, tercedeiraa. máquinas para matçrial isolante contra frio e calo!,
Nome comercial
tecidos e tapeçarias. má quinas para manilhas, massas .para revestimentos de
Indústria de tecidos, teaouras rotativas. paredes. madeirás para construções, moTêrmo ne 582.195, de 11-3-63
máquinas para soldar, tõrnos mecSuicns. saicos, produtos de base asfaltai, pro.
Veb Buromaschinenaverk Sommerd
tõrnos de revólver, máquinas urdidei- d.utos para totaaar meabilizantes
Alemanha
ras, tuchos de válvulas. váivulas de a sargamassas de cimenta e cal hidráumotores. vibraquins, vetas de ignição lica, pedregulho, pr dates betuminosos
para motores. eentoinaas. maquinas
rea meabilizantes Iluuidos os sob 'Nuventiladoras e ventiladores-- como parte tras faixais para revestanentus e autres
de máquinas
usos nas construções. -peraanas, placas
. Classe 12
para pavimentação, peças ornamentais
Metal comum, não incluídos em outras de cimento ou gesso para tetos e pareClasse 17
classes: Alfinetes, alfinetes de , seguran- des, papel para forrar casas, massas Para distinguir: Artigos, máquinas e
ça, agulhas, argolas, botões, colchetes, anti-ruidos Para uso nas sonstruções. Instalações para escritórios em geral. Absorventes, Classe /
acetona, ácidos. acataias,
dedais, "fivelas e fechos corrediços, gar- parqueies, portas, -portões, pisos. so- Papel carbono, stencil, separadores
agentes quimicos para o tratamento e
ras, grifas de metal para enfeites de leiras para portas, tijolos, tubos de com.- para arquivos, arquivos para corresponcoloraçáo de fibras, tecidos. couros e
vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas creio, telhas, tacos, tubos de ventilação, &nela, pastas para escritórios com
reluta-st; água rem álcool, albumina,
tanques de cimento, vigas, vigamentos, fechos de metal, almofadas para ca. ¡minium,
e presilhas
alumen, alvaiade a ej antes In,
certas,
venezianas
Classe 28
riambas e para tinta, abridores de cartas, dusalais, alumínio em pó. lv
amonlacm3a
Argolas. açucareiros, bandejas,' bacias
berços para mata-borrão, canetas para anti-incrustantes, anti-oxidantes.
Térmo n.' 582.190, de 11-3-63
enttd .)4
cabos para ferramentas e utensílios, caidesenhos,
cortadores
de
•
papel.
carita.
corrosivos, anti-detonantem azotato!, .,
lachistria de Bebidas Milan' kl. A.
xas para acondicionamento de alimentos.
badores, tintas para escrever, borracha. água . acidulada para acumuladores, a,
São Paulo
molhadoras, gomadores. coladores. ces. água oxigenada para fins industriais, ,,
chapas, cera para remendões, cesta para
pio de matéria plástica, colas para entos para papéis e correspondência, esbanhos para galvanização, betai
INDÚSTRIA L HEE/ I14á quadros, desenhadores, datadores com aniónizi;
cadernador. copos de matéria plástica,
sódio, de potássio; cal virgem. carvões, e
1" UNI S/A.
minas, furadores, máquinas de, apetre- carbonatos, estalizadores, celulose. chita
coadores, ta:xas de material plástica'
chos para apontar lápis lápis, canetas, pai fotográficas, composições estintoret s •
para baterias, cestinhas. cruzetas: des.:
lapiseiras, parta tinteiros, porta Jápis. de Incendi° doto, cornedvos, promator,
censos para pratos; estojos., enfeites de
Nane comercial
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corantes, creosotos; descorautes.
crustantes, dissolventes; emulsões lato'
gráficas. enxofre. éter. esmaltes, estearatos; fenol, filmes sensibilizantes para
fotografias, fixadores, fluidos para
freios, formol, fosfatos industriais, tosforos Industriais. fluoretos, !undante*
para solda; galvanizadores, griatina para
fotografias e pinturas, criz, glicerina; hidrato& hidrosulfitos; magnésio, .mercú•
rio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para pin•
fura, óleo de linhaça; produtos quimiCOS. para impressão, potassa industrial.
papéis emulsionáveis, para t. fotografia,
papéis de turnesol, papéis heliográficos
e : heliocopista, peliculas sensiveis.
péla para fotografias e análises de laboratório. pigmentos, potassa, pós metálicos para e composição de tintas, preparações para fotografias. prpdutos para
niquelar, pratear e cromar, produtos
pára diluir tintas, prussiatos; reativos,
removedores. reveladores; sabão nauta
sais, silicilatos, secantes, sensibilizantes,
silicatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros. tecids.,
fibras celulose, barcos e veiculos, talco
Industrial, thiner, vernizes; zarcão

bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em líquido, pó
ou concretas para coloração dos lábios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidas e em tabletes. tintura sf para cabelo, dentifrício em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
destifricios, essencias, talco perfumado,
iSgtia; para ens i lesamen:4 da pele.
shaapoo liquid ), pó. ou con-scro, sônicos e vigores .'ia cabelu e pele, -ispimtóricis em iiaukin pó ou concretos.
pomadas, vernizes,. tabletes, lapis. pastas, líquidos e' esmaltes para limpesa
das unhas, águas de quela, saehets para
perfumar quarto, em pastilhas, tahletes
pó e
e eia pó, prearados liwPdos
rotradas para evitar o suor, iaselina
perfumada. sais para banho
Tânmo n.° 582.202, de 11-3-63
Indústria e Comércio de Biscoitos
Campeão Ltda.
Minas Gerais

Termo n.° 582.198, de 11-3-63
Laboratórios Farmacêuticos Vicente
Amatousafarma S. A.
São Paulo

Classe 41
Artigos da clama,.
Termo n.° 582.203, de 11-3-63
Organização Mineira de Máquinas
Minas Gerais
Classe 3
/ndicaçãs, no tratamento do iinpaludismo
Termo n.° 582.199, de i 1-3-63
São Paulo Alpargatas S. A.

eveáana
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Temo n.° 582.200, de 11-3-63
Bicicletas Monark S. A.
são Paulo

DnaTa_ Dupía
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aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone I
cos, baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes. brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
cai forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para Vita casinhas de brinquedo, casinhas de armar,'
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fõlhas para recortas e7
armar, calçados para bonecos, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
copos de dados, caixinhas de inúiiica.
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ler
rinhos ie engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para jógo de xadrez, fogões e
togãoz n3as de 1 , mquedos, jogos de
futebol de mesa, roelheiras tiara esporte
ganchos para oesca, guisos para crianças, na ce-a s io--ês, iscas artificia',
paia pasca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas aara
pesca, luvas para box, para esgrima
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobílias de brinquedo. miniaturas de utenslos domésticos, patins. patinetes, piões, petecas,
planquetas para ginástica, peças de
jogos de damas dominó e xadrez, pelotas. pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas.
quebra-cabeças em forma de armas
raquetes, redes da pasca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver cle
brinquedo,' soldadinhos de chumbo. taboieiros para jogos, -tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus.
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias
férreas para brinquedos. varas para
pesca. vagonetes e zepelins
Termo n.° 582.206, de 11-3-63
Etna Plásticos Ltda.
:São Paulo

Nome comercial
Termo n. 9 582.204, de 11-3-63
Comércio e Indústria Irmãos Barbosa
Ciirbrasa
S'. A.
Minas Gerais

Termo n.° 582.208, de 11.3-63
Brascandia Com. e Ind. de Máquina
e Equipamentos Ltda.
São Paulo

•

IND. 13RASILEIRP
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e prrtes da
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânl.
cas, motores elétricos, alternadoies,
ratnentas e placas para tornos, gera.
dores para correate continua e altera
nada,- plainas, máquinas de furar e cena
trar tornos mecânicos, prensas tasca:da
cas, máquinas amassadeiras, misturado.
mas e distribuidoras de concreto e
barro, máquinas compressoras, -águia
nas adaptadas na construção e conservação de estradas, mineração, carta de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevado-a, máquinas desempalhadoras, descasc adoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, puir
verizadoras fruas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas. tupias, máquMas de
abrir chavetas, cnarteletes, ventiadores,
exaustores para forjas bombas cantil.
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, sa/.
deixas e turbinas, injetores para cal.
deiras, válvulas e transportadores aua
tonsáticos de alta e balsa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas opera.
trizes, rotativas ou cortadoras pesa usi.
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de teces; teares. urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, toro edeiras,
ineadeiras, rolos e roletas, brunidorel
paar cereais, máquinas para 'abrias:
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dinainos e
receptáculos
Tertno n.° 582.209, de. 11-:1-63
Fábrica Nacional de Coletores Ltda,
São Paulo

IRBAzEXTRA
, ind. bras
Classe 48
Artigos da classe

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 582.205, de 11-3-63
Classe 49
Comércio e Indústria Irmãos Barbosa
Para distinguir; Brinquedos e passatemCiirbrasa
S. A.
pos a saber: jogos, artigos desportivos e
Minas Gerais
Classe .21
passatempo& a saber: álbuns para re Bicicletas. motocicletas, motociclos, mocortar e armar. aviões. automóveis
noiclos, motonetas, triciclos, velociTermo n.° 582.207, de 11-3-63
pedes e vespa
COMERCIO E INWSTRIA
Brascandia Comércio e Indústria de
Têm; a. 9 582.29L. de :1-3-63
M4uinas e EquipameraSs Ltda.
Charles of the Ritz, Inc.
-IRMÃOS BARBOSA S/A,
São Paulo
Estados Unidos da América
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CHARADE
Classe 43
Para distinguir: Sabonetes sólidos, ticlitIdos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras. sabão em
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Classe 6
Para distinguir motores e coleiores
elétricos
Termo n.° 582.210, de 11-3-63
Fábrica Nacional de Coletores Ltda.
São Paulo
Classe 8
Para distinguir artigos elétrico:: Tomadas, soquetes. plugs. espelhas de
plásticas para eletricidade, fios elétri.
chaves elétricas, interruptores, chaves
de tomadas, fusiveis, pinos para tomadas e campainhas elétricas

