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DEPARTAMENTO NACIONAL DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 3 de junho de 1963
Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n. 4.048. de 29-12-61 e mais
dez dias, para eventuais juntadas
de recurso, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias, na forma
do parágrafo único do artigo 134
do Código da Propriedade Industrial.
Restauração de Privilégio de
Invenção:
o

Têrmos:
N . 100. f44 — Aperfeiçorianentos
introduzidos em moinhos a martelo para cereais — Requerente:
José Fabri. — Concedo a restauração.
N . 104.383 — Dispositivo para
a alteração de sentido de rotação
em máquinas de lavar roupa e outras --- Requerente: Hajime Makiuchi. — Concedo a restauração.
N. 108.883 — Aparelho para
efetuai contato entre um fluido e
um Sólido granular -:-'Requerente:
N.V , de Bataafsche Petroleum
Maatschappij. — arrt00410 a restauração:, -,
_
o

o

o

REVISTA DA PROPRWIADE
INDUSTRIAL
110.287 —
no fabrico continuo de vidraças a
partir de uma fita de vidro — Requerente: Societé Anonyme De,9
Manufactures Des Glaces Et Produns Chimiques de. Saint-Gobain,
Chauny & Cirey. — Concedo a
restauração.
N. 113.599 — Bomba eiconomisadora de gasolina — Requerentes:- Arthur de Castro e Francisco
Montenegro. — Concedo a restauração.
N. 115.781 — Cenário Móvel —
Requerente: Nelson Macury Grado. — Concedo a restauração.
N. 117.854 — Máquina para
descascar cana de açucar — Requerente: ligo Zuffl. — Concedo a
restauração.
Modelo de Utilidade Restaurados:
Aperfeiçoamento

Portaria
217, de 7-11-1963 •
O Ministro de Estado de Industrie e do Comércio, tendo em vista
o que consta do processo número
DNPI 47.965-62, resolve de acôrdo
com o disposto no artigo 4. , do
Decreto-Lei n.° 8.933, de 26 de janeiro de 1946, conceder autorização ao advogado Oswaldo Almeida
Mello. Filho, para desempenhar a
função de Agente de Propriedade
Industrial.
A.ss, Octdvio Augusto Dias Carneiro, Ministro da Indústria e Comércio.

-SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 1963

o

o

o

N. 90.821 — Nôvo modèlo de
pulseira plástica para relógio —
Requerente: Eloy Lustosa. Concedo a restauração.
N . 100.555 — Embalagem de
cinco paineis — Requerente: RIgesa S.A Celulose, papel e embalagens. — Concedo a restauração
N. 88.211 — Um nôvo de rolha dotada de capa pi revestimento Auxiliar — Requerente:
Armando Peerlongo & Cia. Ltda
— Concedo a restauração
o

o

i

i

s

Rio, 3 de Junho de 1963

Diversos
de invenção: Processo para a faEsrolko S. A. — no pedia() de rebricação de novos antibióticos. gistro da — Recompensa Industrial
termo 103.950. — Anote-se a de- — processo número 21.723 de 1958
sistência e arquive-se o processo — Mantenho a exigência. Torne-se
Exigências:
Têrmos:

N.°
053 — Antônio Augu.eto
Corrêa — Apresente a procuração
bem como a terceira via do relario.os.
tóN
134.735 — José Rodolpho
Amorim. — Pague a taxa de desarquivarnento.
N.° 125.865 — Kalman Fenyvest
- Aprezente relatórios em forma
legal, contendo, no final, o resumo especificamente com clareza.
os pontos característicos da invenção.
Diversos:
Tèrmos:
N.° 134.129 — Saint-Clair Nitreira Senna. — Concedo o desarquivarnento.
N. 129.038 — Ancora Cia. de
Indústria e Comércio. — Concedo
a restauração.
• N. 115.520 —
Jaime Vtlarrubta
Santaeulaila. — Concedo o desarquivam en to .
N. 107.750 — Robert Gottfried
Preseel. — Concedo o desarquivamento.
N.° 96.297 — Guaitiero Budini.
— Concedo o desarquIvamento.
140 .

o

o

o

Desistênc a de Processos:May And Baker Limited. — DeAVISO
clara a desistência do pedido de
privilégio de invenção: Processo
Geral do Departade preparação de novos acilami- O Diretór
Nacional da Propriedade
nofenois, têrmo 117.145. — Ano- mento
Industrial notifica os Inventores
te-se a desistênc a e arquive-se que apresentaram amostras ou
O processo.
de suas invenções, e cujos
Sandoz S.A. — Declara a desis- modèlos
processos
estejam definitivamente
de
tência do pedido de privilégio
invenção — Novos corantes moi- resolvidos (arquivados, indeferidos
ou patenteado), a fim de recebe
cos quaternár o , seu processo de
as referidas amostras ou mofabricação e suas aplicações. têr- rem
mo 110.092. — Anote-se a desis- delcie, dentro do prazo improrrogável de trinta (30) dias, contatênneia e arquive-se o processo
Union Carbide Corporation — dos da data deste Aviso.
Declara a desistência do pedido de Vencido 'aquele prazo, as amosprivilégio de invenção — Nemati- tras ou modêlos não procurados.
cida. têrmo 112.702. — Anote-Se serão retiradas 'do Arquivo e cona desistência e arquive-se o pro- siderados abandonad09
cesso.
. em .3 de ,junho de 1963
Ciba Sociéte Anonyme Ciba Ale; DNPI,
Clóvis COsti liocinguos,
Asa.
a
de-.
tiengesellschaft — Declara
da nrIallIcto Diretor , geral.
abitêmila do pedido
•
z
;
i

EXPEDIEN'IE DO DIRETOR
GERAL

necessária a &Apresentação de um documento originário da autoridade que
outorgou as medalhas, bem como uma
fotografia das mesmas, de modo a se
poder saber quais coincidem com es
medalhas expostas nos pedidos de registro em andamento neste Dep.trta.
mento,
Fabrique d'Horlogerie Precimax
S. A. -7- no pedido de apostila na
marca número 223.164 — Ao Serviço
de Expedição e Informação para fazer no certificado a apostila, tal como
sugere a Divisão Jurídica.
Gestetner Limited — no pedido do
apostila na marca 221.180 — Ao Ser.
viço de Expedição e Informação para
fazer e apostila, tal como sugere
Divisão Jurídica,
Termo 337.518 — Arthur Franoisc:a Peduto — Prossiga-se ficando sem
efeito o despacho que arquivou o pro.
cesso, em face das informações.
Notificações

É convidado Indústria Quimio..
.Farmaceutioa Schering S. A. a comparecer a este Departamento, a fins
de prestar esclarecimentos sObre o registro internacional n. o 87.451 no Ver.
mo 101.950 — marca: Recto-Photo
— de D. N. -Pereira as Cia. Ltda.
• convidado Gutemberg José N tr.
bosa a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da
taxa final do . termo 462.323 marca
Tania Gutemberg,
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Rio, 3 de Junho de 1963
Notificaçáo
- Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da LM
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez di ie
— para eventuais juntadas de recur.
do mesmo não se tendo valido
aos , e
nenhum interessado, ficam notificado,
os requerentes abaixo mencionados as
n este Departamento
fim de efetuarem o pagam-nato d,o
tara .fin.91 concernente ã eapedi,:flo
dos rznpecti vos certificados dentrn do
prazo le sessenta dias — sai forma
•
'
.
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4iinho de 1955

'--- As Repartições Públicas
- As gtepartições Públicas
deverão rerpeter o • expediente
cingir-se-ão às assinaturas.
anuais ren‘vadas até 28 do
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
fevereiro de cada ano e (14
Jornaisj diáriamente, até às
0•116 TOON **RAI.
iniciadas, em qualquer época.
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes. .
quando deverão fazê-lo até As
- A finv de possibilitar ff !a1
~PM
90
iii*VIÇO
na
rimain.sçaia•
entawor as *biela na saanzala
11430 horas. .
MURILO
FERREIRA
ALVES
massa
de valores acompanhaFLORIAM)
GUIMARÃES
- As reclamações pertinen)
dos
de
esclarecimentos quanto
tem à matéria retribuída, nos
à
sua.
aplicação,
solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros oa ouri,ssães, deatem 'IPS interessados prefeeaÇÂO
verão ser formulada i por esrencialmente cheque ou, Veie
94n104. paNefl~e, dar ospemlbenew daDophirelmon~
crito, à Seção de Redação, das
110~Iorea1 da eraerg e mure InduMnial da lhardmtlkolo
postal, emitidos a , favor do
9 às 17,30 horas. máximo
os. ffillélearhu Corrobroée•
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a saida dos
alierieseade Departarneata, sle imprensa Naeleesal
de
imprensa Nacional.
E
órgãos oficiais.
- Os suplementos às edi-- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
eies de: órgãos oficiais só ire
dactilografados e. autenticados,
fumegarão aos ~inanias gize
ressalvadas, por quem de . di- • Bsrurnsnora rumo-Lata
FUNCIONÁMOS
os solicitarem no ato da ai pireito, rasuras e emendas.
Capital e Interior: ,
notara.
Capitai
e
Interior:
F
' Excetuadas as para e
Semestre . . . Cr$ 000,00 Senzeitre . . . Cr$
É50,00 - O funcisnário pieblico i'dexterior, que serao sempre Ano
,
Cri
1.200,IN Ano . • •
. CPS à00.00 dera!, para fazer jus ao dl:aanuais, as assinaturas poder-1
canto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condirão no ato da assica, por seis meses ou uni* ano. Ano
Cr$ 1.000,00 nahrra.,
Cii 1.3e003
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada eseniplai
poderão ter suspensa: . sem parte superict do enderéço vão continuidade no recebimento atrasada das- órgãos oficiaiz
aviso prévio.
impressos o número do talão dos jornais, devem- os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
Para facilitar aos assmantes de registro, o- Illaár e a ano em tes prouidenotar a respectiva do de . Cr$' 0,5(Y; se da mesma
a verificação do prazo; dd vali- que findará.
renovação com antecedérzcia ano, e de Cr; 1,60,, por moa
dade d-s suas assinaturas, na A fim deetritar saindo de mínima, de trinta (30), dias. decorrido-.
•

EXPEDIENTE
•

do parágrafo único do ailign 134 do
112.679 - Dentamid Dental
Ltda.' --- Cumpra a exigência,.
Código da Propriedade Industrial.
N.° 112.852 - Kiyoshi Kawamoto
Privilégio de InvençÃo Deferido
- Cumpra a exigência.
Termo. 111-144 - Contrôle de
N.°. 112.873 - Rolend Boiteux aquecimento . por resistência - reque- Cumpra a exigência.
rente La Soudure Electrique LenN.° 112.898 - Henrique Rivieri
- Cumpra a exigência.
' ffuelun •
N.° 112.939 - Moplast Moldagem
Modelo Industriar Detendo
de Plásticos Ltda. - Cumpra a exiTermo 132.405 - Modelo- de co- gem:ia.
'netor Elétrico - requerente; AMP
N.° 114.282 - Livraria Castor
Incorporated.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 118.538 - Radio Corporation
Exigeneras
of America - Cumpra a exigência.
Móveis Aço Fiel S. A. - opoente
N.° 121.168 - Robert Allen Co.
do termo 114.246, - modelo, de uti- vingtort, Jr. - Benjamin Keck Daulidade - Mantenho exigência.
benspeck - Rex Eugene Dickey Indústria de Parafusos Mapri S.A. e - Eduardo Michael Yacko - opoente do termo 103.50'z - pri- Cumpram a exigência.
vilégio de invenção - Cumpra a aXin
N.° 113.826 - Durval estação de
gência.
Almeida - Cumpra e exigência.
• N.° 117.758 - Elza Campos de
Sousa - Cumpre; a exigência.
• Têrrnoe.
N.° 91.826 -- Maura, Longe ••n•• • N.° 119.279 - Metalúrgica Troves
S. A. - Cumpra a exigência.
Cumpra- • exigência.
N.° 121.983 - Sendas S. A. N.° 93.406 - Antonio Sorrentino
Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.0 104.291 - Joel Franco Bacl- N.,* 137.913 - Eixo Research and
Engineering Company - Cumpra a
/otti - Cumpra • exigência.
•
Estacas Franki Ltda. - opoente do exigência.
termo 97.252 - privilegio de invenN° 137.969 -- Alexandre Banção - Mantenho e exigência.
deira
Cumpra a exigência.
N.° 109.249 - Luigi Bagnulo --N.° 137.971 - Elpidio Tibucheaki
Mantenho a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 109.401 Inrebra Indús-- /4.0 137.980 -- Meca -- Auto Pe.
tria de Relógios do- Brasil Ltda. - vis Ltda. - Cumpra a exigência.
Tome cophecimento do perecer ticN.° 137.981 - Gunter Westphal
nico.
- Alberto Valter Silva - Esaú
N.°: 109.503 -- 'Victor Palladino -- beiro Borges - Joaquim Gonçalves
Sacramento - Cumpra , a exigência.
Cumpra a Galgando.
N.° 138.378.Acyr B Girão Np 112.272 -a- , ChaSÁ. Pfizer & Co. Cumpre
a exigência.
Cumpra a . exigência;
N.° 138.385 - Fred Linsker
Cell? •,,NÇ O 111.349 ,
Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
Adalberto. Ilajma• ' • N.° '138.390- Carlos Masip Ferir
N.° .112.589 .
Cumpre • exigência.'
banet
ay --ft Cumpri a exigência.
•,
1;
.
,
•
.•

Ns° 138.399 - Francesco Basin •
Mario Pancotto - Cumpram a exig 'è riNc.ioa.
138.401, - Nissim Ser Israel
- Parviz Ebrarpour` - Roberto Gel:
ler Paris - Cumpra a exigência.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS

Ma, 3 de Junho de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de ta.
N.° 138.402 - Anita Fumie,. Sano
previsto paio artigo 14 da Lei
- Choichi Okamoto - Cumpram e curso
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
exigência.
- para eventuais juntadas de recurN,0 138.404 - Ferdinando Benucci. sos, e do mesmo não se tendo vslido
e Remo Lovisolo - Cumpram a exi- nenhuns interessado, ficam notificodoz
gência.
os requerente& abaixo. mencianades a
N.° 138.412 -. Indústrias de • Cal- comparecer a. este Departamento a
çados Solatex Ltda. - Cumpra a exi- fim de efetuarem o pagamento de
gência.
taxa final concernente à expedição
Ma 138.483 - Signa! Manufactu- doe respectivos certificados dentro. do
ring- Co. - Cumpra • exigência.
prazo ,de sessenta dias - na ferias
N,.° 121.974 - E. L du Pont de da parágrafo.. único. do artigo 134 do
Nemoure and Company - Cumpra a Código da Propriedade Industrial.
exigência.
Marcas Deferidas
N.° 118.745 - Shelsley (Proprie'N.° 346.894
Whitin --- Within
tary) Limited - Cumpra a exige/ida.
Machina Works - cL 6.
N.° 394.374 - Majer Woir Sznifer
lkt,° 118.81f - Soo:Will ManufatuIndústria Comercio Cultura • Distriring Company - Cumpra a exigência. buições de Inatrumentaa Musicais :raiar
N.° 118.854 - Eiji Munelusta • Wolf Sznifer Ltda. - cl. 9 - com
Date - Cumpra a exigência.
exclusão de estojos para instrumentos
NP 118.858 - Gebruder Bubler musicais.
- Cumpra a exigência.
N.° 396.153 - Progrêfica e PlásN° 120.118 - Central Aguirre tica Prográfica e Plástica ComérSugar- Company -- Cumpra a exigen- cio e Indústria Ltda. - el. 6 - com
exclusão, de aparelhos corta-frioir,, cor
cia.
N.° 120.214 - Barbwerke Hoechst tinas. automáticas • linotipo.
Aktiengesellschaft Vorm. Meister LuN.° 396.164 - /dispo! - Mopol
cius lis Briming - Cumpra a exigia- Ind. e Com.. Ltda. - cl. 26.
eia,
.
• N.° 396.491 - Arteja - Ind. •
N.° 120.343 - Farbwerke Hoechst Com.- Artepapef Jabaguara Ltda. Airtiengesellachaft Voraz. Mister' Lu- cl. 28.
ciuw & Bruning - Cumpra' a exigên,Raru‘ - Comercio
•.N.° 3905.865
eia.
.
der Pneus izaru Ltda. ! et 39.
N.° 120.354 - Alfled Chemical :N.0. 404.795 - Tamigraf - TaCorporation - Cumpra a exigência. migra? Impressora. de Planos Ltda. N.0 120.485 - 'lhe American- Su- cl. 50 - corri clq novos exemplares
gar Refining Company
Cumpra a excluiu dif-aa as wipressõea em matais,
'
•
' ,•• VidrOS`; ' Papel.
•
I
r, •
• I
-•
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' N.° 404.977 -- Vencedor -- In- 586.295- 586.296 - 586.297 --

' tria d. Máquinas Santa Terezinha
tda. •- ai. 50 -.excluindo-se enve.
cariacu comerciais e de visitas.
roapes,
NP 405.013 - Morumbi - Fran-

•iaco Bornal Rico - cl. 48 - exaluindo-se adornos para cabelo.
N.° 405.117 - Passos - tnd. oráboa Paseo' Ltda. - rd. 38 - ao=
miclusio de mai:Aborri° e guardana,pos
N.° 405.238 -- Cláudio - Cláudio
Auto Peças Ltda. - ,cl. 21 - com
exclusão de alavancas de câmbio.,
N.° 405.485 - Badu - Badu Artefatos de Borracha Ltda. - cl. 39
.-- com exclusão de capachos e luvas
Impermeáveis de borracha.
N.o 405.631 - Pyrobrae - Adoif
Marcus - ch 14 -- com exclusão de
mangas de vidro para lampaires, mangas de vidro neutro ou alcalinos para
lampe8es, vidraças e candelabros.
N.° 406.178 - Cetryl -- Sociétá
Rhodiaceta - cl. 23.
N.o 406.179 - Cetryl - Société
Rhodiaceta - cl. 36.
N.° 406.183 - Sinoovix - Inchiatrial Oftalmioa S. A. - cl. 3.
N.° 406.185 - Fenicolvix - Industrial Oftalmica S. A. -- ci. 3.
N.° 406.201 - KeyIon - S. A.
Coronificio Gávea - el. 23.
N.° 406.202 - Keykon - S. A.
Cotonificio Gávea - cl. 36.
N.° 406.235 - Dois Traços Verdes
•-• Robert Boach GMBH - d. 16.
NP 406.237 - Três Traços Verdes
..- Robert Bosch GMBH - cl. 15.
N.° 406.238 - Dois Anéis Verdes
r- Robert Bosch GMBH - cl. 6
,..- excluindo-se indicação suas partes
Integrantes.
N.° 406.379 - Etna - Name és
Almeida Ltda. - cl. 36.
- N.° 406.381 - Cachito - Name
& Almeida Ltda. - cl. 36.
N.° 406.384 - Diário do Rio ciacl, 32,
ro - Davina David
NP 406.673 - Delicieuse - ProOtos industriais e Agrícolas Hare°
Ltda. - cf. 48.
N.° 406.675 - Passarela - Renato de Souza Freitas - cl. 32.
N.° 406.681 - Steriorama - Indústrias Elétricas, e Musicais Fábrica
bdeon S. A. - cl. 8.
Sinal de Propaganda Deferido
N.° 356.215 - BLMG - Banco
da Lavoura de Minas Gerais S. A.
..-- cl, 33 - -art. 121.
Insígnia Deferida
N.° 57.732 - Copou - Copen
Comp. Paulista de Energia Nuclear
- cl. 33 - art. 114.
Diversos

586.298 -586.299 - Perfume• Cl.
nelândia Ltda. - Satisfaça (migamda.
N.° 586.424 - Petroq,uiatica Indústria e Comércio Ltda. - Sat./dna
exigência.
Ne. 586.429 - 586.450 - Potroguindem Indústria e Crocaérdo Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° $86.456 - Hunt Manufacturing' Co. - Satisfaça ezig0n4ia.
N.° 586.600 - leprêsa Fáitta.
Manhã S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 586.681 - Lanman 8s Xemp
Barclay e, Co. Incerporated Satisfaça exigência.
N.° 586.683 - George Butler' fic
Co. Lirnited - SatiSfaça exigência.
N.° 586.684 • --- tistillerla F.111
Ramazzottl SPA - Satisfaça exigência.
N.° 586.740 --- Indústria • Comércio Luiz XV 3. A. - Satisfaça exigência.
N.° 586.799 - Laboratório Torras
S. A. - Satisfaça exigência.
NP 586.844 - Perfumaria San
Dar S. A. - Satisfaça exigência.
N.0 586.898 - Edit6ra Legislação
Federal Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 587.037 - Indústrias Coimbra
de Ferragens S. A. - Satisfaça ext.
gência.
N.° 587.070 - The Beta Ami Co.
- Satisfaça exigência.
N.° 587.082 - D'Olne Cia. de Te.
eidos Aurora - Satisfaça exigência.
Na. 587.083 - 587.084 - D'01ne Cia. de Tecidos Aurora - Satisfaça exigência.
N.° 587.151 - Edifiz Sociedade
de Engenharia Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 455.447 - Panificadora Comercial Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 580.947 - Joaquim Fonsace
Filho Comércio e Indústria S. A. Satisfaça exigência.
N.° 587.182 - Rádio Eldorado
S. A. - Satisfaça exigência.
NP 587.210 - Cooperativa- Virácola Aurora Ltda. - Satisfaça exigência.
eral Inc.
N.° 587.237 .- RKO Gen
- Satisfaça exigência.
Diversos
N.° 586.026 - Casa das Lonas
Lida: - Aguarde-se.
NP 586.027 - Faulhabar its
mão Ltda. - Aguarde-se,
N.° 586.028 - Chatin Latia Felipe
- Aguarde-se.
N.° 586.382 - Sotto Maior S. A.
Aguarde-se.
Tecidos e Armarinho

N. 394.342 - Malhães & Jafer
Ltd\ - Prossiga-se como indicado
pela seção, •
N.° 419.200 - Gabriel VaIentini
- p rossiga-se -excluindo fornos.
N.° 419 646 - São Paulo 'Alpargatas S. A. - Prossiga-se como inditndo. -pela anão.
N.° 435.470 - Saltpfer Comércio
e Importação Ltda. - Prossiga-se com
os exemplares excluindo sovelas.
. EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PROnROGAÇÕES
Dia 3 de Junho de 1963
Exigências
. NP 583.208
Fáb. de Tegidos
Carioba S. A. - Satisfaça,axtgência.
Na,' 586.289
536.290 - 586.291
586 292 • -- 586.293 - '586 ..294 -

Na. 586.666 - 586.667 - 586.668
- montelima Comércio e Indústria
de Materiais Agricolar S. A. - Nada
há que deferir uma vez que o reg.
181,035 está em vigor até 24-1-966.
N.° 536.804 --• Eletro Mecânica
Arma Ltda. - Aguarde-se.
N.o 586.806 - Indústria de Pra.
dutos Químicos Aba Ltda. - Aguarde-se.
N.o 586,807 - Cadal Cia. Induetrial de S-a-bão e Adubos - Aguardese
NP' 586.808 -- ,Cadal Cia. Indus•
trial de Sabão e Adubos Aguarde;
se.
N.° 586.825 - Alberto Hersterg
Aguarde-te.
N. 0 586.891 - Casa Gania S. A.
Ind. e Comércio de Vidrar; - Aguar
de-se.

N.° 561.376 - Cerámioa Sul Anais:rioana S. 4.. - Aguardesee.
N.° 568.533 - Civilsan Engenharia
Civil e Sanitária S.. A. - Aguardaras. .
N.0 570.452 - Watteau A. Ia.
çlystrtal Comercial Financiara 'e Imobluaaja - Aguarde-se.
NP 370..732 - Carfurtioa Sul Anua
ricana S. A. - Aguarda-te.
NP 570.736 - Fabrique das Montra, Vuloan et_ Studio 3. A.
Aguarde-se.
NP 571.447 - Mario Subida Oiaio
e Dado de Mello Barros - Aguar
de-se.
Na. 571.577 -- 571.578 -- Caa.
União dos Refinadores Açúcar e Café
- Aguarde-se.
N.° 573.129 - Endo Laboratories
Inc. - Aguarde-se.
N.° 573.984 - Fábrica de Tachas
L. Weise S. A. - Aguarda-se.
N.° 576,286 - Banjamin Premia.
ger - Aguarde-se.
N.0 576.629 - Martini 8s Rossi
SPA
Aguarde-ee. •
N.° 576.631 - Macmatt 3. A, Aguarde-se.
N.o 577.170 - Webccn Iac. Aguarde-se.
• N.° 577.657
Studebaker ColP
- Aguarde-se.
NP 583.510 - Campeão da Ave.
nida Ltda. - Aguarde-se.
N.° 583.569 - Socony Mobil
Aguarde-se.
Co. Inc,
Prorrogação , de Marcaa
N.° 586.839 - Cadaltox
Cadal
Cia. "Industrial de Sabão e Adubos
- cl. 2 - Prorrogue-se o registro.
N.° 437.947 - Telatuten - Luitpolo Werke Chemisch Pharmazeutisch
Fabrik cl. 3 - Prorrogue-se o te.
gistro.
N.° 437.948 - Otheon - LuitpoId Werke Cherniach Pharmazeutisch
Fabrik - cl. 3 - Prorrogue-se o registro.
,
NP 450.820 - Spuman Lui " t.
pold Werke Chemisch Pharmazeutisch
Fabrik - cl. 3 - Prorrogue-se o registro com vigência até 6-5-70.
N.° 454.573 - Espuman - Luit.
pold Werke Chemisch Pharmazeutisch
Fabrik - cl. 3 - Prorrogue-se o registro com vigência até 20-11-70.
NP 461.767 Sanimou8Se Lultpold Werke Chemisell, Pharmazeutische Fabrik - Clasge

Junho de 1963 1999
ca - Cl"sse 40. - Prorrogue-se"
o registro.
NP 586.051 - Cruzeiro - (lia.
Fiat Luz do Fosforos de Seguranea - Classe 46
Prorrogue-se
O registro.
N. o 586.055 - Asroagyr Laborat5rios rfaidassarri S. A. Classe 3 - Prorrogue - Se o registro retificando - se a data para 4 - 5.
de 195).
N. o 586.056 Iirtl.:3rgyr -

Laboratório Baldassarri 8. A. Classe 3 - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 4
de maio do 1953.
N. o 588.004 - Cook Calcado Bordallo - Classe 36 -•-•
Prorrogue-se o registro.
N. o . 586.086 - Aluminito Alumínio do Brasil S. A. - Classe 38 - p rorrogue-se o registro.
N. o 586.224 - O Ponto da Vista - . Daniel Diniz da Fonseca -Classe 32. - Prorrogue-se o registro.
N.° 586.226 - Mant Rico - Indústria Química Mantiqueira S.
A. - Classe 18 .- Prorrogue-se
o registro.
N.o 58( 2 9 7 - 111ant Espo - Indústria Química Mantiqueira S.
A. - Classe 18 - Prorrone -se
o registro.
NP 586. 9 69 - Crinnr ,ar tio

Laleuf - Les Laboratolres La.
lauf S. A. - Classe 3 - Pror-

ro g ue-se o registro.
N.o 586.270 - Trinitrine Ca-

feinee Dubois Los Laborateires Laleuf S. A. - Casse 3 Prorrogue-se o registro.
N. o 586.273 - Vicking - Perfumes Malibu Ltda. - Classe 48
- Pr Orrog-ue-se o registro.
N o n g a..nnt - Praktie - N. V.
Philipps Elog liampentahrikenClasse. 10 - Prorrogue - se o registro.
NP 586.302 - S p arklets - The
British Oxigen Co Limited Classe 12 - Pr orrogue-se o registro.
N.o 586.103 - Inchrine
Tn10xa - Classe 48 - Prorrogue se
o reei:Rim-1,
NP 586.1'.05 - Avant Tu rPIG

Imbroselano Hermanos S.R.L.

Classe 43 -- Peneeocea_ea o
regiqtro.
- Prorrogou-se o registro Mn
N. o 586.308 - White riamo -prazo de vi e• ència até 18-1-1971. Helena i luhinstein Produtos de

N.° 585.991
°
- Cicero - Cia.
de Cigarros Souza Cruz - Classe
n.o 44 - Prorrogue-se o registro
N. o 585.992 - Glipper eia.
dp • Cigarros Souza Cruz - Classe
n.b 44 - Prorrogue-se o registro.
N.° 585.993 - Melphi - Cia.
dp Cigarroc Souza Cruz - Classe
n.° 44 - Prorrogue-se o registro.
NP 585.994 - Arizona - Cia.
rios Souza Cruz - Classe
n,° ii - Prorrogue-se o registro.
N. o 586.029 - Cmnfecções
landes - Chino Leão Felipe g.Gitsatsrso.e 36 - Prorrpgue-se o re-

N.o 586.017 - Atlas Filme Arthur José Gomes Barboza Class, 8 - Prorrogue-se o registro.
•
N. o r.8:;.019
Fosforos de Senuranra - Cia. Fiat Lu'r
Fosforos de &guano. --Classe 46
Prorrogue - se o registro.
N.° 586.650 - Trevo •-• Cia.
Fiat Luis de F'osforos de Sc gur a n -

Beleza S. A. - Classe 58 Prorro gue-se o registro.
N. o 580.349 Steele's - The
Columbus Dental Manufacturing
Co. - Classe 10 - Prorrogue-sei
o regis tro.
N.0 586.350 - T.ne - Luxo S.
A. Artefatos de Couro - Classe
n. o- P r o rrogue-se o registro.
N. o 586.352.- Fenwal - Fenwal Incorporated - Classe 8 Pr o rrogue-se o registro.
NP 586.353 - Thermoswitch
- Pena-ai Incor p orated - Classe
n.o 8 - Pro rro gue-se o registro.
• NP 584.363 - Exaetontls T.ahorafórins Farmacéuticos Fometonus S. A. - Glasse 3 - Prorro g ue-se o reg istro
.
NP 586.384 E:ratotrioin Lab. Far macAutiebs Fametus 8.
A. - Classe 3 - Pr orrogue-se o
re g istro.
•
NP 586.3845 - Exatopas Far martutieos &mins S. A. Classe 3 - Prorrogue-s. o ~
a -tro.

•
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Ne 586.886 - Perfuluaria Brilharia
N.° 586.558 - Ilighflex - The N.9 586.673 -- Maroto - Manufa- dos Labofarnia - Classe 1 - ProrB. F. GoOdrich Co. - ellaSi4e 31 tura Araken de Cigarros S. A. -- roeue-se o registro como marca ge- te - Laboratório Alvim 1: Freitas dlon
ia :ice.
ciedade Anônima - Classe 48
Classe 33 - Pror.cgne;-se .
- Prorrogue-se o registro.
N. 586.682 - Bohl - General Re- •I N ' 586.772 - Preposton - S. A. Prorrogue-se o 'registro.
N.° 586.7575 - Wohaeo - fractories
Co. - Classe 16 _ Pror- •histautos Terapêuticos Reunidos LaN. 9 586.940 - International Th e olor Wolfgane• Rece ei' - rogue-se o registro.
bofarma - Classe 3 - Prorrogue-se ternational Harvcste R. Co. - CG.
Classe 1 - Prorrogue-se o regiS- N.9. 586.735 - Enianil - Estabele- o registro.
7 - Prorrogue-se o registro.
t .
cimento Nacional Indústria de Anili- , N.9 586.773 -- Stopton SocieNe 587.042 - capitava - Captiava
N.° 5845.59i - Verdix - Lab. nas S. A. - Eilla - Classe 1 - Idade Anónima Institutos Terapêuti- S. A. Agricola e Industrial - Cias.
de Meias Verifaine Ltda. - olae- Prorrogue-se o registro..
cos Reunidoa Labofarma - Classe 3 se 41 - Prorrogue-se o registro.
N. 587.043 - D. Pedro - Iad.
ee 36 - Prorrogue-se o registro. Ne 586.744 - Fiel - Móveis de 1- Prorrogue-se o registro.
Aço Fiel S. A. - Classe 10 - Pror- I N. 9 586.788 - Brasil Post - Edite- de Meias Dom PeJto Ltda. -- CUIM
N.° 586.595 - Maristela - Ci- rogue-se
o registro.
Dona Leopoldina Ltda. - Classe 36 - Prorrogue-se o registro.
nematografia Maristela Ltda. - I. ' N. 586.748
- Artista - Músicos .1 ra
Ne 587.044 - Fest - Impostadara
32
- Prorrogue-se o registro.
Classe 8 - Prorrogue-se o regie- e Instrumentais Casa Mason S. A.
N.° 587.044 - Fast - ImportadoI
tro.
-Classe
9 - Prorroieue-se o regia- , Ne 586.800 Peach Milk - Ind. ra Pellegrino S. A. - Classe 48
tro.
N.° 586.1503 - Canastra - ChoYork S. A. Produtos Químicos Ci- Prorrogue-se o registro.
colates Fizioli S. A. - Classe 41 I N. 586.749 - Sarava - 'Chocola- rúrgicos - Clame 48 - ProrrogueN.° 587.057 - Stlil - Stiil S. A.
tes Dizioli S. A. - Classe 41 - Proa- se o registro.
Sociedade Técnica de Instalações In- Prorrogue-se o registro.
!t rogue-se
o
registro.
Ne
586.801
Roeecler
C.
A.
dustriais - Classe 11 - ProrrogleN. 586.e03 - Canastra - Chocolates Dizioli S. A. - Classe 41 - Pror- I N.9 586.752 - Aquasfalt - Prema Moinho iaaritista Indústrias Gerais - se o registro.
N. 587.063 - Futurista
f Preservação de Madeira S. A. - Classe 48 - Prorrogue-se o registro.
Perta..
rogue-se o registro.
N. 536.803 - Santista - Socieda- maria Lopes Indústria e Come:010
N.9 536.604 - Produtor - Argos Classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N. 586.753 - Tartaruga - Fiação de Anônima Moinho Santista Indús- Sociedade Anônima - Classe 48
Industrial S. A. - Cl. 23- ProrI, e Tece:agem S. João S. A. Fiateee trias Gerais - Classe 46 - Pror-. Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
N.9 587.065 - Nanica - Kibon 150s
N.9 5e6.6G5 - Luar - Indústria e , - Classe 23 - Prorrogue-se o re- rogue-se o registro.
ciedasie Anônima Indústrias Alimenta.
Comércio Farid Soubhia Ltda. - i gistro.
Ne
58e.e10
Sodico
Cristalizado
N. 9 586.757 - Soporal - LaboratóCl. 46 - Prorrogue-se o registro.
- Corpolicion de Ventas de Sante y cias - Classe 41 - Prorrogue-se O
Ne 586.608 - Fô ha da Tarde - rio Geyer S. A. - Classe 3 - Pror- Yoao de Chile - Classe 1 - Pror- registro.
Ne 587.066 - Chieftain - Tecuto.
Empréesa Relha da Manhã S. A. - -eiee--, e o registro.
o registro sem dirito ao uso seh
N.9 586.761 - Bien Jolie - Ben- rogue-se
Products Co. - Classe 8 -Classe 32 - Prorrogue-se o registro.
exclusivo da expressão sodico crista- Prorrogue-se
o registro.
N. 9 586.612 - Odalisca - Choco- jamin et Johnes Incorporated - Clas- lizado.
N.9 537.067 - Varidasa - Amelia
late. Dizioli S. A. - Cl, 41 - Pror- se 36 - Prorrogue-se o registro.
N.9
583.826
Hepatoxin
OswalN.9 586.762 - Mycig,uent - The
Cyanamid Co. - Classe 3
rogue-se o registro.
•r:s?;ro - Classe 2 - Prorrogue- can
Prorrogue-se o registro.
N.9 586.619 - Sargento - Argos Upjohn Co. - Claese 3 - Prorrogue- se o registro.
Na 587.06a - L. M. - Mearei/
Industrial S. A. - Classe 23 - Pror- se o registro, com averbação de con- Ne 586.830 - Quina Petróleo trato de exploraçáo a favor de ITpjohn Perfumaria San Dar S. A. - Clas- Edison Co. - Classe 11 - Prorroguerogue-se o registro.
se o registro, retificando-se a data
N.9 586.620 - Setta - Fab. de Li- Produtos Farmacêuticos Ltda.
48 •- Prorrogue-se o registro.
Ne 586.768 - Crernocetamida - seNe
para 25-7-53.
nhas Setta S. A. - Classe 22 586.
831
Eniagel
EstabeleInstituto Terapêutico Pan Org c cimento Nacional Industrial de AniProrrogue-se o registro.
N. 587.069 - L. M. McGrins
Sociedade Anônima - Classe
Unas S. A. - Enia - Classe 1 - Edison Co. - Classe 8 - ProrrogueN. 586621 - Foice - Indústria Prorrogue-se o registro.
se o registro, retificando-se a data
de Ferramentas Agrico:as Foice S. A.
N. 536.769 - Bevitona _ S. A. Prorrogue-se o registro.
para 25-7-53.
- Classe 11 - Prerroeue-se o regis- Institutos Terapêuticos Reunidos LaNe 586.859 - Saba - Saha SchCoca*
N. 537.076 - Dedekiller
tro considerando-se creno distinta a I bofarma - Classe 3 - Prorrogue-se warzwalder Apparate Bau Anstalt I Irmãos
Técnica e Comercial S. A.
forma do conjunto renresentado no , o registro.
Auguet Schwersor G. M. B. H. --2 - Prorrogue-se o registro.
clichê sem qualquer direito ao uso N.9 586.770 - Fa.gonterio - Sacie- Ciar:e 40 - Prorrogue-se o registro. Classe
N.9 587.097 - bege - Edson de
exclusivo da palavra Foice e respec- dade Anônima Institutos TerapêutiN.° 586.883 -= Creme Brilhante - Souza - Classe 42 - Prorroguetiva figura.
co ., P- 7 -• . 's Lebo ? arme - Classe 3 Laboratório Alvini & Freitas Sociedao registro.
Ne 586.624 - Sandoli - Pianos ,- Prorrogue-se o registro.
de Anônima - Classe 48 Prorro587.101 - Dianth - Firmeniele
Brasil S. A. - Classe 9 - Prorrogue- j N.9 586.771 - I. T. Purissim.us - gue-se o registro, retificando-se a da- etN.9
Cie. - Casse 1 - Prorrogue-se O
se o registro.
S. A. Institutos Terapêuticos Reuni- i ta para 13-9-53.
registro.
NI 586.625 Putz - Soc. IndusN., 587.102 - Jasmanthia trial de Borracha Elaetic S. A. anenich et Cia. - Classe 1 - PrCa'n
Classe 36 - Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
N.9 536.629 - Marialva - Distila587.103 - Parmantheme ria Marialva Ltda. - Classe 41 Phenenich et Cie. - Classe 1 ."
Prorrcgue-se o registro.
Prorrogue-se o registam..
N. 586.830 - Putz - Soc. IndusN.° 587.194 - Vetoriais - Firmestrial de Borracha Elaetie S. A. nich et Cie. - Classe 1 - ProrroClasse 39 - Prorrogue-se o registro.
gue-se o registro.
SÔBRE
Ne 536.631 - Capol - Cia. AcuN.° 587.105 - Wardia - Firmemuladores Prest O Lite - Classe
aia et Cie. - Clakse 1 - Prorrogue- Prorrogue-se o registro.
se O reeee-o.
Ne 586.639 - Metalite Norton
Ne 587.146 - Medol Co. -Cleer se 46 - Prorrogue-se o
Pca - son Lin4Ird -- Classe 3 - Pro -registre.
rogue -se o registra.
51:6. 040 - Nestler - Albert
N. , 587.164 - Joter - MetalúrNestler A. O. - e- Classe 17 _ Prorgica Joter Ltda. - Classe 6 - Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
Ne 479.601 - Clark - J. & P.
R.
N., 586.642 Irgaphor - J. gueCoats Limited - Classe 22 - ProrGeigy S. A. - Classe 1 - Prorro
rogue-se o regi stro, como indicado
ee o registro.
pela seção.
N. 586.647 - Chemische Werke
Coa-.4
N.9 490.30'7 - Havauttos
Bus Aktlengeseilsch art - Vertinol
Penne & Cia. - Classe 44 - ProaProrrogue-se
o
regis1
Classe
rogue-se o registro.
tro.
Ne 490.308 - Inglezes Cosea
N. 566.648 - Vestyron - ChemisDIVULGAÇÃO N.° 881
Penne. & Cia. - Classe 44 - Prorehe Werke Huls Aktiengesellsch aft rogue-se o registro.
Classe 1 - Prorrogue-se o reeletro.
N. 495.502 - Ebanol - B. T.
N. 586.661 - Utervita - Joaquim
eitt Indústria Química 5, A. - Cl.
de
VoseouAlves de Araujo Pereira
46. - Prorrogue-se o registro.
eellas - Classe 3 - . Prorrogue- se o
N." 505.493 - Vick - Richardson
p
Cr$
120,00
aegIstro.
Merrell Inc. - Classe 3 - FromN.9 5811.062 - Luetonico - Joaquim
gue-se o resistro, com averbação de
Alves de Aradas Pereira de Vasconcontrato de exploração a favor de
Senos - Classe 3 - Prorrogue- se o
VI& Chemical Inc.
registro.
N. 523.152 - A. de Luze & Pils -Colombina - Mantaik VENDA:
N.9 566.669
A. da Luze & Pias. - Classe 42 -A. ra abaken de CigarrosoS.
Prorrogue-se o registro.
registro.
e a> 44 - prorrogue-se
Xe 549.887 - Tex - Schutz & Cie.
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Innocente - MannLanhada- - Cleeie 45 Prorreguesaa ame sae
se o registro;
gatura ,Araken de Cigarros 11: A. Agência I: Ministério da Fazenda
Classe 44 - Prorrogue-se o registre.
Ne 554.767 - Ufano - Fábrica de
NanaisCalSadás ‘Carcovedo Ltda. - c,asse
N. 586.871 - volante
. AJ
36 - Prorrogue-ss o registro recife.
tura' Aralten . de Cigarroso8.registro.
Atende-se a' pedidos peio Serviço de Reernbõlso,. Postal ,
eando-Sê a data para 16-4-53.
Classe 38 - Prorrogue-se'
58i'.883 a-1- o' ene • Cytera - Irs
'
Na '186;672 D. I. •-a, ¥aullfaa
77
leertbeide ll' ' e. txport adora Mete LiOnla .Araken.. de Cigarros i seasa5
t1
j i .• 1.1!!
Classe 38 -- Pr prrogne -se• a k

LEGISLAÇÃO DELEGADA

ABASTECIMENTO

E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRICOLA, INCLUSIVE
PREÇOS MÍNIMOS

reço:

5exta4eira 7
tintada - Classe , 8.- Prorrogue-ao
o registro.
N.9 563.22 - Aperital - oázano
Ltd. - Classe 42 - Prorrogue-se õ
registro. .
Na 563.835 - Maternidade o
fenda - Legião Brasileira de
tência - Comissão Estadual de Sflo
Classe 32.
Paulo
N.° 583.982 - Alves' - Carboake
ro Indústrias Químicas Ltda. - Classe 2 - Prorrogue-se o registro.
N ,' 584.270 - N. S. da Penha de
França - Venerável Irmandade e

N. S. da Penha de França - Classe 13 - Prorrogue-se o registro.
NP 568.434 - Salto Grande Armando Scorsoni - Classe 42 Prorrogue-ae o registro,
N. 569.299 - Teliep - Manoel
Alexandre Pellet - Classe 11 - Prorrogue-se o registro.
N. 570.087 - Artistex - AramifiCio Vidal S. A. - Classe 11 - Prorrogue-se o registro.
NP 570.448 - Champs Elyssees Labc:atárlos Cientifico Champselysees Ltda. - Classe 46 - Prorroguese o registro.
N. 9 570.449 - Champselysees Laboratdrlos Científico Champsellysees Ltda. - Classe 48 - Prorroguese o registro.
Na 570.737 - Analisa - Confecções AneMsa .Modas Infantis Limitada - Classe 36 - Prorrogue-se o
registro.
NP 570.747 - Mundo Agrícola Marcelo Barbleilini Amadei a- Classe 32 - Prorrogue-se o registro.
N.9 580.968 - Ultralactico - IresLuto Julmico Campinas S. A. C lasse 3 - Prorrogue-se o registro.
IV 581.989 - Biodina - Lab. Farrnaautico Vicente Amato Usafarma
Sociedade Anónima - Cittese 3 Prorrogue-se o registro.
N. 581.928 - Marnioraria Rolha
Ltda. - Marmoraria Roma Ltda. Prorrogue-se o registro (nome • comercial) .
Krbras
Na 582.214 - Kibras
çiedade Anônima Êasoulantes - 01.
- Prorrogue-se o registro.
Kibras - Kibras'
N9 582.215
(dedada Anónima Basculantes - 01.
21, - Prorrogue-se o regislro.
N.V . 582.251 - Pharmacia Santos -

A. M. Santos & Cia. - Classe 3 48 - 10 - Prontos .."e-se o registro
(Titulo de Estabelecimento).
N.o ,582.265 - Htdrofugal -

permeabilizadora Retratou& Limit a
- Classe 18 - Prorrogue-se o reg aro.
NP 582.879 - J. M. Paillard Classe 17 de Societe Attonyme dee
Anciens EtabUssements J. W. Padlard - Prorrogue-se retif1cand9-4e a
data para 4 de fevereiro de 1853.
NP 583.345 - Cepyl _ Classe 3
de - De Faria & Cie.. Ltda. - Prorrogue-se o registro.
NP 583.383 -- Labareda - Classe
47 de Indústria e Come* Dislate. e'
Raymundo da Fonte L . - Prbrrogue-se o registro.
N. 9 583.497 - Sabiá .- Classe 3
de a tiohnson & Johnson - Prorroguese o registro, coza averbe4o de dpntrato de exploração a favOY da: Oja.
Johnson & Johnson do Brasil, Pro

aos Cirúrgloos. N. 563.486 - Boas Festas - Clame
42 - de Adega do Sertão Ltda. Prorrogue-se o registro.
N. 558.43) - Emblemática - 01.
39 de: The Firestone Tire di Rubber
Company - Prorrogue - se o registro,
com, avertiação de contrato de exploração a favor de Indústria de Pnunvaticos Fireatone S. A.
N." 558.919 - Coticura Classe 3
de Perra Corporation -Prorroguese o rogistra.
573.106 - Lirio Classe. 46
de E. a* erreira .& Filho,; Indústria e
Cerrarei° S.; A.. - ,Prorrogue-se o
retro.

• DIARIÓ OFICIÀL (SeçÏo!iti) . .
, PR01tR0O4ÇA0 D2 INAL'
N.9 576.367 - Emblemática. - Oi.
DE PROPAGANDA
22 de Dons Mieg re Caa. pe6"a.
rogue-se o regiltro e averbação die
NP
586.087
Oola Cole. - 'kW
contrato de exp.oraoão om nome da Coca Oola Ø.Q --01.
43 - ProrrogOleCia. Brasileira de Linhas para 04er se o registro.
N.9 584.467 - Uddeholm - diasN. 9586.622 - O.
il S. 4. ria e InoorporadoariM.
se 11 de Uddeholm do Bras
Oito ?'teiábég
Comércio e Indústria - Prorrogue- á.A. - Classes: 16, 33 -- Prorogae-

se o registrq.
NP 586.578 - Wolaaco - 018,888 46
de Theodor Wolfgang- Hacker Prorrogue-se o registro.
NP 536.641 - Nestler - Classe 8
- Albert Nestler A. Cl. - Prorrogue-se •o registro.
N. 586.643 - Irgapirin - Classe
3 de J. R. Geigy S. A. Prorroguese o registro, averbando-se o oontrato de exploração a favor de Gelay
do Brasil S. A. - Produtos Quiricos.
NP 587.166 - A Escola Modêlo Classe 32 - de Casa Publicadora
Brasileira - Prorrogue-ae o registro.
N.9 587.167 _ Agromotor,- Classe
de Agromotor Distribuidora de Motoras para transporte e Agricultura
Sociedade Anônima - Prorrogue-se
o registro.
Na 587.168 - Aaromotor - Classe 21 de Agremoaor Distribuidora de
Motores para Tamsporte e Agricultura S. A. - Prorrogue-se o registro.
NP 587.172 - _.cia ConacienCI. 3
cio -Lob.
- Prorrogue-se o registro.
NP 587.173 - Nerobiol - Pariu-.
Doaria, Lopes Indústria e Comércio
S.A. - Cl. 3 - Prorrogue-se o registro.
ci.9 587.179 - Trycomiciu - Lab.
Tricomicine, Ltda. - Cl. 48 -a Prorrogue-ce o registro.
NP 587.187 - Pindorarna - Standard Electriva a.A. - CI. 8 - Prorrogue-se o registro.
N.9 587.188 - Indômito - Standard
Eleotrica S.A. - Cl. 8 Prorroguese o registro.
NP 587.189 - Mareurka - Standard
Blectrica S.A. - Cl. 8.- Prorrogue-

se o registro.

PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO
DE PROPAGANDA

Jut;hc: de 1963 '2001
N." 88.254 - Usabra (1Repre.entoe
çõee) S.A. e Petrus H. J. Valia.
bregt.
N. o 89.182 - Irmãos Pereira Dia*
Limitada.
21.° 90.999 - Frederico Gaivão

Nati.
N.' 91.317 - Kuniji Sate.

N.° 92.377 - Irmãos Schwarz
mitada.
N. o 103.467 - N. V. Philips Oto,
eilampenfabrieken.
N. 105.447 - Ernst Meyer.
N. 107.674 - Venâncio Nevam
&tez.
N.° 106,974 - Joaquim Coutinho
da NObrega.
N.° 108.302
Manuel, J ulio M4o
lheiros de Sobras.
N.° 108.899 - Moysés dos Santa
- José Francisco, Ltiques o Antônio
Bastida.
N.° 111.110 - Emiti° Miguel
Swiech e Situou Barenboim. •
N.° 111.377 - Gernot Grimmer e
Walter St.urrn.
N.° 112.158 Societé Anonyme.
N.° 114.502 - Fred E .1 Lorch.
N.° 114;558
Dunlop Rubbei
N.° 119.728 - Ciba Societé Ano,
N. o 119.729 - Ciba Societé Anony.
Company Limite&
nyme
Ctba Aktiengselischaft.
me _ Ciba Actengselischaft,
N.° 71.814
Bord na Mona.
N.° 83.912 - José Soares de Rezende.
N.° 88.948 - Mario Folpini,
N.° 91.978 - Charles Jacques Jenne.
, N.° 92.726 - Vidraria Catedrei
mitada.
N. o . 92.853 - Importadora e Ausafar Técnica de Agricultura, Comércio e bdtistria Atoe Ltda.
N.° 92.868 - Gunther Hillnuann.
N. 93.212 - José Caceie &filen.
N.° 95.283 - Anibal Pinto de Sati n
za.
N.° 95.152 - Nyiro Peter.
N.° 95.019 - S.A. Triunplio Mer-

NP 586854 - O Sabonete Regina
ums maravilha - Perfumaria Lopee
Indústria e Comércio S.A. - dlaNee
48 - Prorrogue-se o ..regLatrp.
PRORROGAÇÃO DE NOME
COMERCIAL
N. 9 586.085 - Lohmenn & aia. 14mitada - Lolunann & dia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
N.9 452.760 - Cia. Construtora
Brasileira de Estradas - Cia. Coitatrutora Brasileira de Estradas. Prorrogue-se o reeistro.
NP 457.707 - Comercial e Importadora Los Andes S.A. - Comercial
e Importadora Los Andes S.A. Prorrogue-se o registro.
NP 566.980 - La.boratórlas Griffth
do Brasil S.A. - Lab. Oriffth do
Brasil S.A, - Prorrogue-se o registro.
N.9 588.618 - Lipoquímica Ltda. Lipoquimica Ltda. - Prorrogue-se o
registro.
NP 586.739 - Bordados Paris S.A.
Indústria e Comércio - Bordados Pa - •
ris S.A. Inditstria, e Oomércio Prorrogue-se o registro.
N. 9 586.754 - Emprêsa de Ônibus
Pássaro Marrou S.A. - Emprasa de
Ónibus Pássaro Ivlarron S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.9 587.038 - Casa Beruardo Ltda.
- Casa Bernardo Ltda. - Proroguese o registro.
• PRORROGAÇÃO DE TITULO
DE ESTABF,LECIMENTO
NP 325.418 - Empório das Tintas
- Empório das Tintas S.A. Comércio e Importação - c1a..ses :1, 17, 38
He o registro.
N.° 381.190 - Standard Eléctrica. - Prorrogu,e-re o registro.
N.9 455.205 - Casa Vermelha S.A. - p rorrogue-se o registro.
Palácio encantado dos calçadas N.9 587.191 - Vizir - Standard O
Villaça & Cia. Ltda. - Cl. 36
CI. 8 - Prorrogue- -W.Prorrogur
Electrioe. S.A.
- r..'e o registro.
se o registro.
N.° 452.73 - Senador 'Hotel - cantil e Industrial.
NP 581.192 Adaggio - Standard Senador
N. 0 98.264 - 'Farbwerke Hoechst
Ltda. - Cl. 33, 41,
lectrica S.A. - Cl. 8 - Prorro- 42, 43 - Hotel
Prorrogue-se o registro.
Aktiengsellschaft Vorrn Meister Lugue-se o registro.
N.o 586.011 - Edifício Alhambra - chis ês Bruning.
N.9 587.193 - Supreme - Standard Condomínio do Edifício Alhambre. N.° 98.316 - Alberto Mario Gen-Illeotrica S.A. - CI. 8 - Prorrogue- 0/. 33 - Prorrogue-se o registro.
nari.
se o registro.
NP 587.194 - Watts - Standard NP 586.349 - Casa Barnblni N.° 300.930 - Carlos Darcy
& Irmão - Classes 36, 37
Eleotrica S.A. -- 01. 8 - Prorrogue:. -Zilbarkan
Prorrogue-se
o.
registro.
es o registro.
N.° • 101.283.- Aminadav Palatnik
N.9 588.623 - Laticínios AraçatuN. 587.19§ - ataocarina - Irmãos
e Abraham Palatinik.
Viegas - 01. 42 - Prorrogue - se o ba. - Alves Azevedo 134. Comércio
N.° 101912 - Nobuo Fuilta.
e Indústria - Classes 41 - Prorroregistro.
guee.se o registro.
N.° 102.711 - N. V. Fthiiip l OtoNP 587.224 - Vila Senil - Lab.
NP 586.637 - Restaurante São eilampenfabrieken.
Falmadeutaao Rachard Ltda. - 01. Frnaciseo - Salvador Tett - CasN. o 104.087 - Jiromasa Suga.
3 - Prorrogue-ee regletro.
aca: 41, 42, 43 - Prorrogue-se o reN.° 104.401 - Indústria de Alar.
NP 587 .38 - Theeidoi - Pexlae gistro.
-se NP 586.747 - Quinzena B,ranca - mos-Protetor Ltda.
Davis C. - Cl. 3 - Prorrogue
o registro.
N.° 105.409 - Augusto Mendes.
Casa Letteke S.A. Roupas de
Mese, e Banho - Classes, 25, 36,
N.° 105.362 - Silvio Vecitl.
- Prorrogue-se o registro..
pRo ptRocuçÃo DE FRASE
N.° 105.470 - Antônio Cunha Frei13DS PROPAGANDA
N. 0 587.170 - Casa Carias Games re.
N.° 106.637 -- Alexandre TossiSoc. Campineira de Represeniãquem
1.902588.271 - Produto* york
çóes Ltda. - Classes: 17, 8 - Pror- torio.
e, onrifia - Ind. "fork S.A. rogue-se
0011
oregistro.
N.° 107.121 - José Lourenço , RoProdueos slakúrgioos - Glosam: 3 - N.9 586,228 - Fábrica Benetex 8 - 10 - 38 - 38 - 43. - Pror- Benetex S.A. Beneficiamento de Ma- cha.
rogue-se o registro.
. N.° 107.150 - Cibs Societé Anot4ries Primas Textete - Classes, 28, tes-me
Ciba Aktlengsellschaft.
N.9 596.478 - Se q povo prefere 23, 24 - Prorrogue-se o registre.
NP 588.202 - Publioldade Archote
o Guaraná Frate1.11 Vitih 1)214,
N.° 107.239 - Tecnotestit S.A.
- Mario A. Cesarino
Clame M
contrariar o povo - Prateai Vika
dostria e Comércio S.A. - Cl. 48 - Prorrogue-se o registro.
Acessórios Texteie
- Prorrogue-se o regietro.
N.° 107.658 - Vitus Enoitai.
NP 586.628 - Servior para apro- Expediente do Serviço de Recepção "N.
107.688 - Roberto de Barros.
de
Inforinaçfto
.
e
ExpediçÃo
ximar - Acessórios São João S.A.
N.° o8.440 - Erich Hensel.
trnportaçlSo 'e Comércio - Classes:
Rio, 3 de ' junho de 1943
N.° 109.066 - Wladmir Radtke.
39 - 47. 1 - 17 - 21 - 31
N.°109.2614 - Natalino da SilveiProrrogue-se o registro..
Arquivamento de liree;$4403
,
.
ra Brito Filho.
. N. 9586.734 - Dora - obrit, pruria
Termos:
,
N.° 109.439 - Galante Francesco.
da jóia fantasia - King Indústria
N.° ;.09.906 - jos4 Monteiro Freee Comércio S.A. - Glosem 11, 12.
N.° 72.227 - Rodei( Stades.,
- Prorrogue-se o registro.
pa Junior.
N. 81.357 - (Slim Ntabitara
•

we
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N.° 109.911 - British Telecom.
N.° 389.583, - Marca blasstx
N.o 409.173 - Marca Piseveja De Aefamarel: Indústria e Comercio Li- De Manoel Dona de Carvalho.
municaticuas Research Limited.
N.° 109.949 - Bridsh Telecom- mitada,
409.306 - Marca Cánsolaçáo,
, N.c 389.598 - Marca Frapi munications. Research Limitada
- D6 Lustres Consolação Ltda.
N. o 110.472 - Prospera Rebecchi. .Fragoso Pires, Comercia
Indústria
N.° 151.275 - Marca Titan - De
N.° 112.846 - R.caeri Squessona Limitada.
Indústria. Metalúrgica Titan Ltda,
Filho e- Crispim Fernandes dos Santos.. N.° 392.431 - Marca Embrio Seu
N.° Z55.106, - Titulo -.- Grau CIrN.° . 112.895 - António Garcia -- De Laboratórios Farmacêuticos CO
- De Antolizi Garcia.
Garcia.
Na° 255.107 - 255..109 - Título
ExactusS.A.
N.° 113.157'- Vorwerke
Co.
Gran Circo Shangrilá - De AnteN .° 398.a89 : - Marca Colax - Re- N.° 114.628- WilUaralC.. Stameta
lias • Garcia.
querente
Colas
Brasileira
Tintas
e
Junior,
N.° 363.885 - Marca Jacarandá
Cedas Urinada.
N.° 3a.d.0a5 - Titulo - Simpatia - De Garcia 6 Amaral Limitada.Arquivem-se os processos.
N.° 381.549 - Marca P.P. das Máauiraas - De Marques, Padala
De O.P. l'esquizas e Publicações SoE:xpediente do Serviço de Expedição. 8s. Cia. Limitada:
N. G 398.t184 - Marca Sesup - De ciedade Anônima.
Informação e Recepça-cr
Sesup Soc. de Engenharia Serviços de' N.° 388.220 - Marca Emblemática
Utilidades Pública Limitada.
- De José Estanislau. Pereira.
Rio, 3 de junho de 1961
N.° 398.388 - Marca - Ancora N. o 396.381 - Marca - Polivaginal
Notificações:
De Tra:upa. te Ancara Ltda.
- De Cano Erba S.P.A.,
São convidados os requare.ntes. abai_398.482 - Insígnia Redipar N..° 396,911 - Marca Titular .
Na°
xo mencionados a coraparecar a ate
De Rep.-eseMação e Diatribuição de De Lanches Titular Ltda.
Depaatarnento, a fira te eia:alaram o -Frui:lutas Aaamentícios Regionais Redi- N..° 397.065 - Marca 5.0 .S. pagamento da taxa, final dos seguintee par Limitada. ,
De- Agencia de Transportes .
processos:
.- Marca Veríssimus N.° 397.184 - Marca Hi-Fi
De Distribuidora Perna Lates e Erva- De Laboratório Veríssimus Ltda.
Termos:
N. o 398.657 -. Marca Jozato - naria Ltda.
N ..° 1o3:933 - Marca Uitralux - De Joaato
Comissária de Despacho naria Limitada.
De Damas Pistilli
N..° 311.065.- Marca Coimbra - Limitada ,..
N. o 397.271 - Marca eine Dobai
De A.. J.. Morais 8s. Cia..- RepubliN.° 398..681 - Marca Kokun - - De Heli Otávio Galvão de Moura
De Másarni Tagater.
cado.
Lacerda.
N.° 398.720 - Nome comercial.-N.° 397.443 - Marca Gostosão 14. .° 172.946" - alaras. ar_ a ;gana De Rotaprint Argentina. S.R.L.
Materiais -e Equipamentos Industriais De Manoel Dias do Amaral.
N.° 303.298 - iat c,z- Da S.A. - De Materiais e Equipamentos
N.° 397.582 - Marca Salvavicraa
*
Industriais S.A.
Manja Zivkovic.
- De Vitrais Carvalheiro Ltda.
N.° 398.768 - Títuin ConservadoN.° 368.559 - Marca Caracd
N.° 398.053 - Marca Pegafix De Cia. Cervejaria Caraca.
ra Brasilux. - De Conservador Etrasi.- De Siegfied Eikmeier e Frederico GeN.° 274.852 - Quinta de Caldas lura Limitada.
orges
- De Casa Fonseca Duarte (Cereais)
N.° 398.798 - Titulo - Liris MoN.° 398.412 - Marca Raclipar das e. a dnir Seaiorato - De Adnir
Limitada.
De Representação a Distribuição de
N.° 219.756 - Marca Noves - Sagiorato.
Produtos Mimentícios Regionais- ReLe C. F. Boehringer 8s Soehne G.M. N. o 398.805 - Marca Kids e More dipar Limitada.
E. h.
De Lapidação Exportação e ImporN,° 398.511 - Título- - Casa PauN. o 231.432 - Título
- E imita I tação Kids e Mor; Ltda.,
- - - alo Al
tora - De Luiz Pastora.
N.° 265.412 - Marca SS. - Eike
•• De Lc;as Esquisita Limitada.
Juan Alexandria ,Seefeld
Certo.'
Walff Sedela e FI:ederico Banque !
Seefeld..
N.° 271.250 , - Hipasterol - Mar-,
ca - Da Chimie Atomistique„
N.° 284.312 - Titulo - Fábrica
N
de Calçado'S Bale - De Molinari et
Heluey Limitada.
N.° 287.504 - Marca Três DiaDisp5e aibre a siruacjky jurídica
mantes - De Casa Toa= Limitada.
da mulher rasada
N.° 292.783 - Marca Rcyar De Mesbla S.A.
N. o 468.431 - Titulo - Automóvel Clube de- Brasília (A• C- B • 0. ) De Autorr.Ovel Clube de: Braúna.

LEI

.°

Arquivamento de processos
Ficam os processos arquivados por
ordem do Sr. Diretor do Serviço de

4.1 21 DE 27-8-1962

DIVULGAÇÃO N. 877

Informação. Expedição a Retepçans.

Naca 398.511 - Marca Casa Pasto.
De Luiz Pastore.
Na° 398.559 - Marca. Brastota. De Pão Batista. Paixão.
N.° 398.571 - Marca Indu ,. bre*
- De Niana Buen0.13iandão.
N.° 398.601 - Título Nobre Ronald' de Carvalao. - De Nobre S.A.
Comércio e Indústria.
N.° 398-.603, - Marca Tia(' - De
Tial Tentil Indastriaa de Algodão e Linho Limitada.,
De
N.° 398..604 - Marca Lubo
Artefatos de Borracha Lubo Lta.
N.° 398,65L - Marca Martins 'Jona
tas- De Farmácia e Drogaria Mar
tias Fontes ,irriitada.
N..° 398.725 --Marca Sezio
De
Mecanográfica . Seria-. Ltda.
N.° 398.888 - 'Insígnia , Turkhan
e Turkaarr Conaertos. e- Lavagem da•
Tapetes Persar e Orientais: Ltda. Arquivem-se os processos.
re

NOTICIAM:
Oposições

João Oiolocov - Opoente do termo n. 9 90.852. - Modélo de uai: dade de Esquadrias: Metálicas, Birnc.0
Savip.o, S.A.
S.A. Fábricas Orion - Oposiçáo
ao termo n.9 102.320 - Modélo de
utilidade . de . Alejandro . Gabas e Nikolai Adiar.
Accumulatoren: Pabrik Aktiengfsel. 1schaft - Oposição ao térmo núme.
ro 111.004 - Privilégio de invençâO
de The Electric Storage Battery Com.
PazY•
Terrnomec6.nica„. São Paulo: - Oposição ao termo n. 9 117.256 - Privilégio de Invenção de Pirtht Sterang,
'Inc.
Kllinar. Indústria e Comércio de
Artefatos de Bora.cha Ltda. - Cipo.
sição ao tênna n. 9 117.298 - ?vivi'légio , de invenção de Johoshua Naufeld e Nathan Goldsbmidt.
S.As. Costume Carioca - Oposiçãe
,ao termo, n.9 -117.29& - Privilegie, de
invenção, de Jehosium Neufeld . e Nathan Godaltandt.
Indústrias Villaras- S.A. - Oposição ao termo 21.9 117.699 - Privilégio de incenção . de Inventio A.G.
Indústria. de Arames Cleide
.- Oposição ao . termo n.9 117.814,
Privilégio de invenção de Pelten. 4
GuinPaume Carlswerke Eisen 'Jnd
Stabf Aktiengesellscbaft..
Mauro ~ano de Bueno - Oposição ao têrmo n. 9" 132.88T - Modalo industrial de Berzuini Matteacci
Ltda.
Metro Indústria • Walita S.A. Oposição ao tkilTIO n• 9 135.805 Modêle industrial de Johanm Glaciasturbar:

Termos:
N.° 170.992 -- Marca Mercearyl De Indústria Química Ary Ltder.
N.° 255.108 - Titulo
Gran
cu Shangailá - De Antall], Parda.
N.° 423.838 - Marca Tor'otor De Torotor S.A.
N.° 361.382 - Marca Presidente
- De Alcides Morais. E, Cia.
N. 0 384.419 - Marca Alam Mar
- De Bar Alem Mar Ltda.
N.° 385.477 - Marca Oasis - De
Oswaldo Hohrich,„
N.° 387.804 - Marca Isola Bella
- De Valera Perimes do Brasil Sociedade Ananim*.
N.° 389.531 - Marca Tic - Da
Saenger, Strassburget Ltda.
N.°-389.551. - Marca Santa Helena - Da Cooperativa Vitivinicola, Em.
boaba Ltda.

Junho de 1953

Ernesto Rotschild. S.A. Inditaria

Preço: Cr$ 25.00

A VENDA.
Seção de Vendas : Av. Rodrigueã, Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Mende4e a pedidos pelo Serviço de Reembõlao restai
•

'

e Comércio - Oposição 9,o termo mlmera 88.127' - Modelo de- utilichde
• Hanania Gaspi- e Saiu- Leiman.
ICeramik Ltda. - O posição ao- Ul
-mo.
u.9 110,737: - Privilégio de invenção . de Vesuvius Crucible- Garripany.
Siderúrgica. J. L,. Alipderti
- Oposição ao. Ulmo , n.9 133.98C . Modélo industrial: de Umberto Yengiovannt.
' Aço Toraima S. A. - Oposição ao
.têxmo n. 9 133.990 - Modelo inclus: talai de Umberto Pongiovanni.
; Siderúrgica' Barra aNnasa. S.A, ¡ Oposição- ao têrmo, n.9 133.990 dêlo Industrial .de Uniberto
Alfredo Mathiss3 , - Oposição ao %rano, ai,„9? 133400 ,
Medeio Ineue,
ap. ¡Rzpber BongiOvanni..
•
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bro está disposta sob um ângulo tal,
e se move com uma velocidade tal, que
a componente do movimento relativo,
TERMO N.° 106.628
entre o membro e o meio destinado a
mover a obra, será substancialmente
De 12 de novembro de 1958
transversal à direção do movimento da
Requerente: Union Carbide Corpo- obra. — Um total de 9 pontos.
ra tion .
Local: Estados Unidos da, América.
TERMO N.° 109.927
Titula: Processa para a coagulação
De 23 de abril de [959
'de sólidos.
Requerente:
Chemische: Werke litils
Lo — Um processo para coagulaçãode selides mut sistema mie compreene Aktiengeselischaft, firma industrial e coz
de mineral argloso em suspensão- num mercial alemã, estabelecida em Mexi, Ale:
meio liquido, caracterizado por adi- manha.
Ponto característico de: eProcesso de
cionar, ao meio liquido, urna quantidar
de coaguiante de poli (óxido, de etile.- acabamento de Propileno• de baixa presno) que tento uma viscosidade redu,- são» (Privilégio de Invenção),
zida de LO a 75,0. — Seguem-se os
Ponto- Característico
pontos de 2 a 16.
Processo de acabamento de poliprapneu°. de baixa pressão obtido por poliTERMO N." 94..587
merizaçãa de propileno em. presença-de
diluentes inertes, com auxílio- de cataliDe`7 de junho de 1957
sadores mistos segundo: Professor: Ziegler, catalisadores estes, particularmenRequerente: Bristol Laboratories
te, de compostos organo metálicos e
Syracuse — Estade de Nova York hidreto metálicos de elementos dos gruEstado Unidos da América do Norte. pos .I. até III do sistema periódico. —
Ponto característico: "Processo. para de um lado — e tricloreto de intik)
preparar flavo antibiótico" — Privilé- — de outro lado — caracterizado pelo
fato de se separar à temperaturas mais
gio de lo-vençâo.
elevadas o polipropileno da suspensão
1.0 — Processo para preparar Ovo que' se forma na polimerização em meio
produto antibiótico, caracterizado pelo de diluente inerte, eventual lavagem com
fato de se fazer reagir tetaciclilue ou diluente fresco, só então liberação, de
um de seus sais Ce 'adição de ácido modo Conhecido, dos restos do catalisaou metálicos, com ácida hexametaleisi6.. dor e acabamento.
rico, ou um de seus sa:s trienais não
tóxicos, e de se recuperar o complexo
de hexametafosfato-metálico e teimeiTERMO N.° 110.506
clima, assim produzido. •-• Um total
de 6 pontos.
De- 20 de maio de 1959
Requerente: Grete Lemke, nascida
.Plesnies, Detmold-Heiligenkirche_n, AlerERMC1 N.° 108.582
manha.
Pontos característicos de eProcesso
De 19 de fevereiro de 1959
para a obtenção de urna alimentação para
Depositante: A. B. Dick Company, -lactentes, crianças e enfermos» (Privilégio de Invenção)
sociedade norteamerirana.
Pontos Característicos de: «Base Fo1.°) Processo para a obtenção de
toquimica de Matriz (Steticilit, e pro- uma alimehtação, à base de leite de vaca,
cesso para sua fabricação) (Privilégio para lactentes, crianças e enfermos, pela
de Invenção) .
diluição do leite de vaca na proporção
1.°) Matriz-stencil fotoquimica, ca- de, aproximadamente, 2: 3 com um liracterizada pelo fato de ser provido quido aquoso, caracterizado pelo fato de
um tecido-base de matriz-stencil, rendo se precipitar, antes da diluição, o cáluma camada continua de um material cio sem perturbação substancial das deImpermeável pela tinta, formado de uin mais proporções salinas, de possuir, o
colóide protéiccs contendo um agente filtrado diluído na proporção de, aproo qual reage com um complexa de ha- ximadamente 2:3, tal como sucede com
logeneto de prata para formar uma o leite de mulher, a propriedade de coaImagem de prata dispersa na canudo. guiar ao penetrar no estômago do laccoloiciali mecLante o que um tratamento tente e . de se dissolver novamente, a
subseqüente com um corrosivo ácido inenssa coagulada, ao ser atingido um
causa a degradação. e remoção do co- índice pi-! de 4,8 até 3,5. Um total de
16ide nas áreas providas de, imagens. 2 pontos.
— Um total de 14 pontos.
Privilégio de Invenção

TERMO N.° 109.799 .
•
De lb de abril de 1959
Requerente — John Coyne. norteamericano, técnico, residente em Peabody, Massachussets, Estados Unidos da
América do Norte.
.
Pontos Característicos de; eAparelho para aplicação de revestimentos peliculares» (Privilégio de Invenção).
1.°) Aparelh0 para esfregar um revestimenta pelicular sóbre urna superffr
cie de uma peça-obra plana, tal como
couro, cujo aparelho é do tipo que
inclui meios para mover a obra em relação ao dito aaprelho, bem como, no
mínimo, usa membro- aplicador ou esfregador móvel, disposto sob um ângulo
à direção da movimenta dá obra, caracterizado pelo fato de que o dito mem-

TERMO N.° 11(7.701
De 26 de maio. de 1959
Requerente: Rockwell-Standárd Cor,•
poration.
Local: Estados tinidas dá América.
Titulo: Sistema de comutação de canais múltiplos a alta velocidade para
sinais de baixa amplitude.
L°) Sistema de comutação de canais
múltiplos a alta velocidade para sinais
de baixa amplitude caracterizado por
um dispositivo respondente à condição
tendo lima impedem-era-elétrica que veria de aceedo com a variação da referida condição situada em cada uma das
referidas numerosas 'fontes, meios ligando um dos referidos dispositivaerespondentes à condição em' =da circuito
da ponte, meloa para produzir uma aérie de sinais de controle tendo uma
,

predeterminada relação de repetição com
sinais sucessivos ocorrendo em terminais de saída separadas, meios de ligação de uns diversos dos referidos terminais de. saída separados a una diversos dos referidos circuitos da ponte separados para excitar seletivamente referidos circuitos da ponte em uma segrienr
cia predeterminada com pulsações. de
amplitude controlada, meios indicadores
para produzir uma indicação que varia
com a amplitude de pulsações. Individuais
de entrada, e meios de circuito para
ligar terminais de saída de cada um
dos referidos circuitos da- ponte a teuminais comuns de entrada nos referidos
meios indicadores para produzir de unia
maneira sucessiva indicações da condição variável em cada uma das referidas fontes. Seguem-se os pontoo de
2 a 6.
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alongado tenda uma forma.. em seça.
transversa, para formar a abertura te.
ceptorat de válvula desejada, na citada
parcas lateral, senda 0- citado pino 10'cales& na parte do molde da citada
adjacente à cavidade de moldagem e
móvel ao longo e seu eixo longitudinal,
numa linha, substancialmente perpen- •
dicular, à. citada parede lateral do pneumático, a urna distância suficiente para
atravessar, totalmente, a. citada parede
lateral; dispositivos atuantes para umerir o, eirada pino na, citada. parede' Iatemi, sendo os citados dispositivos
atuantes,. substancialmente, removidos
da parte de molde da citada prensa;
dispositivos' que ligam. os citados dispositivos atuantes e a citado pino, para
efetuar o movimento do citada pino
pela trabalho dos citados dispositivos
atuantes; e dispositivos submetidos ao
mecanismo de contrôle da citada prensa, para energetizar os citados dispositivos atuantes, para inserir o citado
TERMO N.° 110'. 706
pino através da citada parede lateral.
De 26 de maio de 1959
num tempo. pré-determinado, durante a
Requerente; The. Goodyear Tire 6 vulcanização do citado pneumático,
para formar uma abertura nele. SeRubber C.ornpany.
Local: Estados Unidos da América. guem os pontos de na. 2 a IO.
Titulo: Anti-Oxidantes para Borracha não Vulcanizada.
TERMO N. 111.696
1. Uma borracha sintética oxidável
não vulcanizada caracterizada por conDe 13 de julho- de 1959
ter, como °acidente, uma quantidade antiFarbenfabrikent Bayer Aktiengeseloxidante de, pelo menos,. uni ácida or- Ischaft
República Federal Alemã .
gânico tendo propriedades anti-oxidanPonto característico da invenção de
tes. — Seguem-se os pontos de 2 a 17. 'Processo para. a obtenção de Cloretos de Acidas Nitro-Aril-Amido-Fotilii•
- Privilégio de invenção.
TERMO N.° 111.649
Processo para a obtenção, de cloretos
de 10 de julho de 1959
de ácidos. nitro-aril-amido-fosfóricos,
Requerente: CIBA Société Anonyme, caracterizado pelo- fato de se dissolverem clareio* de- ácidos aril-amido-fosBasiléia, Suíça.
Ponto característico: '*Processo de fôricon. a ligixa temperatura, em ácido
tingimento de massas orgânicas, çapa- nítrico concentrado e de se precipitazes de serem fiadas, com corantes or- rem. a seguir; a partir da solução. por
de água, os cloretos de áridos
gânicos iasoleveis em água» Privilé- meia
nitro-aril-a m ido -fo /fénicos.
gio de invenção).
1,°) Processo de tingimento de massas fiáveis, caracterizado pelo fato de
TERMO N.° 112.717
se empregar Como pigmento pirazolDe
21 de agOsta de 1959
entronas isentas de grupos solubilisantes em água. Um total de 7. ponto
Depositante: Wheelabrator Corporation — Mishawaka, Indiana — Estados Unidos da América do Norte.
TERMO N.° 111.695
t Pontos característicos de: Processo
Privilee dispositivo de polimento
De .... de julho de 1959
gio de invenção.
André Barbosa G Companhia Ltd- t 1 Processo para polimento das
tada — Rio de Janeiro.
superfícies de peças, caracterizado polo .
Pontos característicos da invenção de .arremessa de bolas de um material re«Original cercado de proteção de cri- siliente contra a superfície da obra,
anças» — (Privilégio de Modelo de
-com um movimento combinado, linear
e de rotação positiva, e peie aplicação
1.°) Original cercado de proteção de de um agente de polimento à supercrianças, caracterizado pelo fato de ser fície da obra durante seu contei-o c.)rtt
constituido por dois aros rijos osuper- as- bolas rotativas, mediante o que a
postos em distância conveniente e en- superfície da obra é polida. Um total
treligados por uma tela que os envolve de 19 pontos.
em todo o contorno e neles se fixa a
qual, extendendo-se por baixo do aro •
Inferior, é ai ajustada e fixada em • um
TERMO N.° 112". 762
anel rijo '2ormanda o fundo da ceceada.
De
24 de agasta. de 1959
Um total de 4 pontos.
~,••n••nn••n
United States -Steel Corporation
Estados Unidos da América.
TERMO N.° 112.692
Titulo: Dispositivo para medir uma
dimensão linear de artigos em moviDe 20' de agasto de 1959
Privilégio de invenção.
The Goodyear Tire 6 Rubber Core- mento
11 -- Um dispositivo para medir uniaEstados: Unidos da Amérita. dimensão
pany
linear de artigos em moviTitulo: Processo e aparelha para menta, tendo' margens opostas transvers
moldar artigos dilatávehr — Privilégio sair direção do movimento, o dito'
de invenção.
dispositiva sendo caracterizado por
I Aparelho para Moldar uma. compreender arranjos para produzir um
abertura receptora de válvula na pie- traça visiver, conforme u a margem
rede lateral de um pneumático, enquan- transversal de cada artigo caminha uma
to o citado pneumática está na prenso distancia. pre-determinada, e arranjos'
de vulcanização, caracterizado por para produzir um pica visível no elite •
compreender, em combinação, um
conforme, • outra margem pers. traço,
.
. pino
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TERMO N i 118.203
• Versal do artigo passa por um ponto
Pré-determinado, a posiçãa' do dito
De '28 de março de 1960
pico, com relação ao dito traço sendo
Depositante: Wella A. G. -firma
Vaia indicação da clanen.são entre suas
thargcns transversais. Sguem os pon.- alemã, estabelecida em Darmstadtt. —
Alemanha.
tos ns. 2 a 10.
Pontos característicos de: Processo
de oudulação permarente, resprectiva
TERMO N° 115.668
mente, alisamento do cabelo. (Privilégio de invenção) .
De 17 de dezembro de 1959
1 — Processo de ondulação permaRequerente: Goodrich-Gult Chead- acate, respectivamente, alisamento dos
irais, Inc.
cabelos, caracterizado pelo fato de
Local: Estados 1.1Mdos da América. umedecer os cabelos com soluções
Titulo: Processo de palimerizar ha aquosas, contendo água. e/ou ureia, de
drocarbonetos Butadien:cus — 1, 3.
mercapto compostos ou - compostos or1 — Una proc:ssa para produzir po- gânicos de enxofre capazes de formalíramos e eu-polímeros de hidrocarbo- rem mercapto compostos, cujo valor
Otos butadiênicos-1, 3 manameroa por' pH é inferior, igual ou superior a 7,
contacto de um ou mais hidrocarbone- preferivelmente inferior ou igual a 7,
tos butadiênicos-1, 3 monarnetro.s, se sc. e adicionar antes, diante ou depois
iauizer em conjunto com um ou niais do enrolamento sôbre o enrolador ou
bidrocarbonetos olime:izaveis, num do tratamento alisador, urras ou subsPuta de hidrocarboneto, com um cata- tâncias contendo arca se ou enrolalizador ativo, preparado por conibMa- dos, com papel, tecido de algodão ou
- Pão de um tri-hidéocarbil-alianinio e &rralares, cortado em . pedaços e imum Ltra-halogeneto de titânio, carac- pregnado com soluções de preparados de
terizado elo citado mio conter u'a uraese. — Um total de 16 ontos.
Omina e, se se quizer, um éter não do. limerizável como ativador e modificaTERMO N 9--- 89.388
dores .de catalizador. — Seguernse es
ontos de 2 a 7.
De 20 de setembro de 1956
Requerente: Oskar Renner — Estada da Guanabara
TERMO 1\19 116.285 •
Titulo: Fluxo volatil. para soldagem
De 18 de janeiro de 1960
-- Privilégio de invenção.
General Foods Cororation.
Publicado com incorreções no 13oEstados Unidos da Amér.ca.
kern do dia 16-2-1962.
Titula: Processo para tratar cióco e
1 — Fluxo volátil para soldagem
produto comestível.
de metais caracterizado por uma com1 — O processa para preparar um binação halogenada de liquidos orgâproduto .cle caco comestivel caraCeri- nicos e inorgan:cos volatilizáveis entre
zacia par unia vida em armazenagem 20° e 70'' formados cio sito» pela reação
aumentada, que consiste enaa.colocar a do alcool metirco etílico ou alcool propolpa da superfície interna do endos- •pile° butilico com composição de boro
perma do caco em contacto com cál- 'por exemPlo boro metilico tetra cloreto
silicio forfori entre 20% 60% que
cio e di-oxido de enxofre. — Seguemsumetida a temperatura elevada adquiae as pontos de as. 2 a 8.
rem propriedades de fluxo. — Uma total
de 2 pontos.
TERMO N° 116.333
l'ERM(; Ni 111.197,
De 19 de janeiro de 1960
De 18 de junho de 1959
Requerente: Bryce L. Parsons, Firebaugla Califô nia, Estados Unidos
Regue:ente: José de Matos Cantara
da América do Norte.
go — São Paulo,
Ponto oaracteríst:co: "Segadeira
Título: Nóvo processo de calcinapara ceiva agrícola, manutenção rodo- ção de meterias primas para refratáviária, e outros fins. (Privilégio de rios — Privilágio de invenção.
invenção) ,
1 — Nóvo processo de calcinação
1 — Urna construção de segadeida de matérias primas para refratários.
'do tipo das que utilizam um par de caracterizada par compreender inicialbarras ceifadoras juxtapostas, cada mente a operação de calcinação do
qual dotada de dentes e acionada para material, até eliminação dos voláteis
movavento recipocante, construção 08- e obtenção de máxima porosidade para
sa, caracterizada pela fato das barras o mesmo, quando então a dita operaceifadoras serem não-paralelas, e in- ção é interrompida, após o que o maclinadas uma em relaçâo à outra, de terial é desintegrado ou amido, danmanrira que os dentes de uma barra do-se-lhes forma por um dos processos
estabelecem contato com os da outra usuais da inditstria cerâmica: a seguirbarra, sendo que as duas barras diger- os produtos formadou são então calciem uma da outra à retaguarda dos nados, a temperatura mais elevada. —
Uni total de 3 pontos.
denteai. — Uni total de 7 pontos.
TERMO N' 117.482
De 26 de fevereiro de 1960
' Requerente: .Farbenfabriken Baker
Uru mgeselischaft, Sociedade Alemã.
,Panos característicos de produzir ésteres tiono-fosfóaicos e composições
praga'c'das contendo tais ésteres".
— Processo de produzir ésteres
tiona;loafônicos,
caracterizado
pela
i'eafin de tiol-outiono-tiol-forfonetos
ppm N-halõgeno-metil-berizazimidos. —
Um total de 3 , 1:inatos.

TERMO Ni 111.702
De 27 de fevereiro , de 19/9
Titulo: Nóvo cabide anti escorregadio ao alto das asas do amo — Modelo de utilidade. •
Requerente: ligo Lombardi — São
Paulo.
.
' Neana cabide anti-escorregadio ao
alio das asas do arco em que o are°
constitutivo dos braços do cabide é caraterizado por ter ao alto, recortas,
vincos ou pequenos canais cruzados
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em quaisquer inclinações, ou paralelos entre si, transversaes ao arco. —
Um total de 2 pontos.
TERMO N9111.701
De 28 de fevereiro de 1959,
Requerente: Adolfo Perez Ilzarbe
Sadaba/ — São Paulo,

TERMO N.° 111.639
De 10 de julho de 1959
Requerente: Magri Lls Ghelleçá/ —
São Paulo.
Título: Novas • disposições construtivas em máquina para picarcana- e
outras forregens — Modelo de Utilidade.
tivas em máquina para picar cana e
1. 0 — "Novas disposições construoutras forragens", dotada de caixa
aproximadamente cilíndrica, no interior da qual se encontra disco de ferro acionado por eixo, caracterizadas
pelo fato de que sabre tal disco se
encontram fixadas preferivelmente
duas facas. com possibilidade de regulagem através de parafusos de fixação, facas essas que apresentam gume
recurvado no sentido de rotação da
máquina. — Um total de 4 pontos.

Composição Química destinada ao Tratamento de solados de
calçados em geral — Privilé'gio de
Invenção.
, .
1 9 ) Composição cluimica • destinada
ao tratamento de solados de calçados
em geral, caracterizada pelo fato de
consistir na adição de 3,12 kg de
linoleato 'de manganês, com teor em
manganês de 8% ou, quantidade correspondente a oturo teor qualquer, a
100 Kg de óleo de linhaça, com ê:-te
aquecido a 120°C, sendo que após res• TERMO N.° 111.652
friado o conjunto são adicionados 20 Kg
De 10 de julho de 1959
de aguarrás e 20Kg de nitrobénzol, sendo que o _produto final impregna os soRequerente: Minnesota Mining
lados pot-imersão destes naquele, ou por And Manufacturing Company — Esaplicação do produto através de pincel tados Unidos da América.
ou similar. Um total de 2 pontos.
Título; Tetra polmero para o lado
adesivo posterior de baixa adesão para fitas adesivas por pressão — PriTERMO N 9 111.710
vigégio de invenção.
•
Uma fita adesiva enrolada em forDe 16 de março de 1959
ma de rôlo, caracterizada por comRequerente António Onesio Martins preender um revestimento de apo:a
flexível em um lado com um adesi— São Paulo.
vo que cola normalmente por pre:,Titulo: Nay° tipo de carimbo mul- são. e' no outro lado com um adesivo
tiplo com ou sem sapata de encaixar para o' lado posterior de baixa ade— Mod.:lo de Utilidade.
sividade, caracterizado porque o acié• 1 9 ) Novo tipo de carimba multiplo alvo para o lado posterior é de uns
com os sem sapata de • encaixe ca- tetra-polímero feito de uma mistura
racterizado por ter uma mesa ou monamera com as percentagens, em
base cora um pino-suporte no centro, pôso. de 51% acrilato de cota-decila,
onde, se articula uma alavanca com 9°6 de ácido acrílico, 29% de acrilomola de retõrno a qual pressiona nitrila e 11% de acrileto de metila.
qualquer u mdos diversos carimbos
montados em um disco giratório na
TERMO N.° 111.654
base Inferior do aludido pino central
e, a vontade, colocado sob a ação
De 10 de julho de 1951
da referida alavanca. — Um total
Requerente: Alfredo George Cohen
de 3 pontos.
e Paul Weiss — Estados Unidos da
América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em chaTERMO N.° 111.728
péus de sol de seções rígidas,
pias dobráveis
Privilégio de InDe 6 de março de 1939
venção.
Requerente: Guaraey Garcia Ca1.0 — Uma cobertura de chapéu
margo -- São Paulo.
de sol, caracterizada pelo fato de
Título: Navo tipo de berço com compreender uma pluralidade de setriplica conversão. — Modêlo de ções rígidas independentes, cada uma
das ditas seções convergindo para o
Utilidade.
centro da cobertura e coletivamente
formando um fechamento completo da
Pontos oaracteristioos
cobertura, bem como pelo fato das
1.0
Um processo para preparar bordas laterais adjacentes das refericompostos oom atividade estimulante das seções terem elementos que se
do sistema nervoso central, caracteri- engajam miituamente, de modo a acozado pelo fato de que urna 8-clororne- plarem, de maneira móvel, ditas seções, a•fim de permitir o movimento
til-7-Metoxi-cromona substi tolda
oondenseda, em um solvente, com da citada cobertura de chapéu de •ol.
uma ensina secundária, na relação para posição distendida e fechada.
molar de— 1:2, fervendo em refluxo — Um total de 14 pontos.
ou em uma autoclave; a mistura .4
reação. devidamente 'resfriada e filTERMO N.° 111.669
trada; é concentrada até saca sob váouo; o resíduo é tomado em áfua e a
De 13 de julho de 1939
porção não dissolvida é extraída por
Requerente: Siierma R. Barnett —
meio de una solvente; o extrato é lavado com uma solução saturada de Estados Unidos da América.
Título; Aperfeiçoamentos em e recloreto de sódio, secado sabre sulfato
de sódio erddrci e misturado com áci- lacionados com recipientes para a
do clorídricos alcóolico em excesso; o descaíga rápida de líquidos —
.
extrato é concentrado até séco sob vtlégio de Invenção.
vácuo e o resíduo 6 recristalizado em
Descrita que foi a presente invenum solvente.. — Um toei/ de 9 pon- ção • e a maneira pele qual a incensa
toe.
pode 'ser aplicada na prática, declara,

7
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No reivindicar com direito, exclusivo
, 4e propriedade.- da inventor: — USO
eotal de 9 pontoe.

TERMO N. 0 111.68(1
De 13 de jujlho de 1959
Requerente: American Machine
& Foundry Company — Estados
Unidos da América.
Titulo: Máquina para fabricar
cigarros providos com boquilha
filtro — Privilégio de invenção.
1. 0 — ll'a máquina, para fazer
cigarros* providos com uma boquilha de filtro, incluindo um dispoAltivo destinado a mover uma,
corrente de comprimentos cortados de uma. haste de cigarro ou
cigarros, espaçados, em direção- a
Uma zona de montagem; dispositivos destinados a moverem fluxos de componentes auxiliares do
cigarro provido de boquilha para
a zona de 'montagem; um dispo.
altivo destinado a reunir os componentes auxiliares -e os cigarros
s. fim de formar cigarros com
ponta provida de filtro, caracterizada pelo fato de compreender
elementos destinados a observar
os fluxos de cigarros e de componentes auxiliares, bem como
elementos destinados a deter o
movimento de todos os fluxos
quando uma deficiéncia é detectada em um dos fluxos. Um total de 13 pontos.
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TERMO N. o 112.399
De 7 de agosto de 1959
Requerente: Britisb-Amerioan
Tobacco Company Limited —
glaterra. •
Titulo: Aperfeiçoamentos relativos a filtros para fumapa de
Tabaco — Privilégio de invenção.
1.0 Um filtro para. fumaça de
tabaco, caracterizado por incorporar farinha de bataco, proveniente, da fólha, haste e ou de tabacõ reconstituído, adicionados
ou aplicados em um material
filtrante de fumaça convencional
— Um total de 14 pontos.

TERMO 'N.° 113.085
De 8 de outubro de 1959
Requerente: Jeao Jorge — São
Paulo.
PriTitulo: Tomada e segurança
vilégio de Invenção.
1.° "Tomada de segurantre", 'tarar:
tenzada pelo tato de ser constituída de

wet '

TSR3/1.0 IT.9 115..962.
1
Depositado 'em. 4 de janeiro de 190
Requerente: amapetel Indústria dxs
Máquinas e Peças para Tratores Ltda.-,
Sito Paulo.
Titulo:- "Novas disposições Nin.s n ru..
tivas aplicadas a- balcões frigoríficos
associados a ,sorvetchas expressas" —
Modélo de utilidade.
1a9 "Novas disposições conatrleivaa
aplicadas a balcões frigoríficos rasoe
dados ,a sorveteiras expressas", eome
preendendo balcão frigoriaco• para bebidas e ou alimentos, balcão kis::: soaa
lidaria com. corpo de sorveteira me.
pressa, caracterizadas pelo faro do

corpo isolante em forma de cilindro
&o aberto superiormente por passagem
de bordas irregulares, estando dispostos
Imito lis paredes internas- contatos eletrificados. sendo que à citada abertura
superior corresponde tampa mtertras su. que urna válvula disposta na etina.
licitada por mola e atravessada par 'mação de circulação do fluido refrl.
haste central vertical fixa à tomada, gerador liquefeito, permite a passa.
apoiando-se a tampa por sob as bordas gem do- mesmo para a balcão ou sorsalientes da abertura do corpo princi- veteira, atingindo os respectivos cone
retornando por canalizapal, Et qual corresponde plug com cone geladores,
TERMO N. o 112.452
única ao conjunto motor-eome
tetos laterais acordes com as, reentrara ção
pressor. ITrn total de 2' pontas.
De 11 de agasto de 1959
cias da passagem, os quais por gira
Requerente: Chafi Simão -- part.ial do plug ficais retidos soS. as
saliências mencionadas ilm total de. 2
TERMO N.° 116.259
São Paulo.
De IS de janeiro de 1960
Titiulo: Novas disposições cons- Pontas_
trutivas em. comedouros para
Requerente: Leflic 5.1ackenzie Va.
aves — Modelo de utilidade.
lentine e Brian Frederiok Sagar —
. TERMO N.° 113.925
Inglaterra,
1.0 ) Novas disposições construTítulo: Aperfeiçoamentos sobre ou
De 12' de outubro de 1959
tivas em comedouros para aves
relativos ao tratamento de materiais
confeccionados em alumínio ou
Requerente: João jorge
Sá° Celulósicos ou peroteinicos — Privioutro material conveniente, ca- Paulo.
légio de invenção, 1
•
1.9 — Um processo para a
racterizadas pelo fato de aimTitulo:
Nova
dispo,açao
cousindwa
cação química de materiais
preenderem dois recipientes, o
para
união
de
refletor
a
soquete
—
cos
ou proteinivos, caracterizado por,
inferior circular, com boca de
compreender o tratamento da eAumaior diáraetra e com cordão vol- Modelo de Utilidade.
lose ou de um dericado de eatulase
I.° "Nova disposição construtiva contendo grupos likhuila
tada para o exterior em suas bordas, enauante crue /Junto ao fun- para união de refletor a sormete" ca- ou uma proteína. com uni agente 11.s da divina solama e uni ca.'
do as paredes laterais, permitem racterizada pelo fato de ser previsto beradin
talizador alcalino ou potencialmente
a passagem e- retenção das bordes flange no soquete, em 'sua Uca, o alcalino,
em condições tais que a redo -segundo _recipiente, colocado qual apresenta saliências, entre oe ação tenha.
lugar entre a divina sul.
emborco de e que se apresenta na quais se situam outros recortes meno- fona, e a celulose, derivado- de celuloTERMO N. 0 111.694
forma de eóne. dotado de plurall- res, aos quais, por sua vez, correspon- se ou. proteína. — Una total de 13
De 13 de julho . de 1959
dade de abertura junto a base dem nervuras exixtentes nas salienriae pontos.
do flange. Obre o qual o pera luva
-Um total de 2 pontos.
Requerente: José Casimira Rorosotieãvel no mesmo. Um intni d
* e2
Ttrt211 O N. 117.82o
drfeues — 85o Paulo.
ponto.
Título: Salto Misto para calçaDep. em 211 de outubro de e9,9
TERMO N.° 112.453 .
•
dos — Modêlo de utilidade.
De 7 de agasto de 1959
Requerentes: Humberto de 5 --usa
1. 0 ) Solado, mista para calça.
TERMO N.° 115.540
Carvalho • e waldomiro Zavalon: —
Requerente: Gixafi Simão — 35o
dos, caracterizado pelo fato de
São, Paulo..
De ti ele dezembro de 1959
apresentar salto de plástica ou, Paulo.
Título: "Navo aparelho gazeifleador
Titulo:
Bebedouro
ou
comedouro
para refrigerantes .' — Modêlo dê ut1.
Recmerente:
Urda?
Campeio
-similar, em sua parte infero-posalacre.
para
cães
e
outros
animais
—
nas Gerais.
terior, recorte contra o qual é fi1.9 — "Mv° aparelha gazeifizador
Titulo: Plaina cirsular roteava sane para
xada pequena peça em. mela-lua. de Utilidade.
refrigerantesa constituieo de
comedouro
para
0
"Bebedouro
ou.
navalha
—
Modelo
de
Litaidae/!:
1.
esta preferivelmente confecciocompressor de- ar Con
vencionalinente
e
outros
animais",
confeccionada
plaina
circular
sem
navaãra
1.°
Uma
cáes
nada em borracha de alta qualiligado sx) conjunto. e caracterizado
ou outro material que também se pode denotuninar
.
em
alumínio
plástico
por possuir como depósito de liquido
dade. UM total de 2 pontos.
qualquer conveniente, caractereendo frezadora de superficie caracterizada um recipiente capaz de suportar pres.
se
apresentar
com
forma
pelo, fato de
Por uma lamina eisetada ou serra de sões substancia/mente. elevitees. Um
tronco-cone, cujo diametro cresce mais fita presa era um volante ou polia. total de 3 pontoe
TERMO N. o- 112.029
rãpidamente
na parte inferior do con- que tem o movimento de rotação com•
De 24 de julho de 1959 - . junto,
cela base ê 'miada de coras° pondo-se de uma mesa circular ene
TERMO N. 9 118.126
Requerentes: Libbey owens Ford revestida por anel de borracha ou si- serve de apoio ao material coei o qual
Dep. tm 27 de janeiro de 1960 I
Glass Cor/mame — Estados Uni- milar, enquanto que a parte superior se faz o trabalho dr apfainamento (Fig.
se apresenta com concavidade em senii- 1, letra A.) . Um total de 4. pontoo.
daa da América.
Requerente: Hans Johann Ir-,..leclrich
• Titulo: Forno para fusãa de vi- esfera . Um total, de 2 pontos.
Wacker — São Paulo.
Titulo: Aparelho para esterilizar
dro e processo para atenuar o
bn9 115.903
sucos" — Privilégio de. invenção,
ereta, de vaanees enernalvos ron1.° — "Aparelha para esteriliza?,
Depositada. cai 29- de dezembro
, TERMO N.(' 113.016,
tra as Juntas do anaterial, refrasucos", constituído de caldeira e de. „
I de 1959
•
tária.
priviléttio de invencão.
1959
de
De 3 de setembro
pódio; caracterizado pelo fato, da cal.
uskis e deira possuir tubulação interna coRequerentes: Valdis
• Fon tst“.1 1to n norttn-r'
Requerente: Toão TC)1 a e — São Arturs Ja.nkauskis
Un Paulo.
1 , o *Torno, para fusão do vidro
murecante com a fornalha; Pel o fatal
e peneasen para atenuar n efeito
Pontos- caracteraticos de: "Proces- da tema superior da caldeire' sen
para
a
fabricação
'ritukt: Proeesso
so mecanizado de- descascanwnto de constituída por- depósito de suco: pelo
de vatiores correeterow contra as
forma cisnica., banana e outros frutos com casca fato do depósito-tampa, ter infe.:ior.
• juntas, da material refratário: de peças metálicas_ de
destacável"- — Privilégio. de Invenção. mente outro depósito ou ellmara da
PreviIégio- de revenelo
sendo a- dito processo raferente- as
aquecimento, ambos eeta.nqucs oMe'
atintaa ffe, uma parede de sombra 1.6 "Processo para a fabrica-ção. de 1.9) "Profusão mecanizado, de- das- tereomunicantes pois meio de velvult6
cascamento de bataana e outros, frunq nnorin .n rTa dem 1 rie do um
contrõle manual externo, e á mart4
peças alongadas metilicas de forma. tcs- com casca destacável", compreen- da
essa mergulhada- na água da cealsitarif
forno de fo são de -vidro. o lute- 'cdnica", caracterizado . pelo Fato de ema dendo a seleção, prévia doa frutos, e .e.que-eoestd
ama pluralidade •de l aros
•
rin a ree i é mantido á ama 'Mera na Passagens em lananedor far- .caracteriza.-se. pela, seqüência. das ope- iecõess ou aroloneamentas
infeiores,'
de
proceder-se
rações
a
um
corte
lon.presflo maior mie a a tainsfériea. mador da guleo..eni mela.c.aità.. chapas
também depósitos, de. suco.% .conalgue
nela
.
o
.nness.
gitudinal'
dó
fruto,
em.
duas
metades;
pl
t!,/
'eciario
metálicas alongadas traPezoldáis na Por qualquer meio; pele fato • deste 'rendo, praças. esneasses; pelo fato dan
eneeaseeen
mergulharem intimamentd
um ftelea
'triangulares. , ''sendo 'que duas:, jieças . as elemento' cortante' pbder 'ser 'conatt- PrójõeSes
me sob nreee g o' na ltifterfar ;Nen da 'sim tratadas `aary' retniidas por saldai ao tuldo Poa uma facaavibratiria.' Ou! 'O- ito interieir' da ''etIldoir • de fornia.
receberem calor Intenso; 'pelo' late)
(411,‘
Rot anyytivn e rerrealsen -, longo dai Io' rdas. langitúdidaia. 'Senda ratória. ou-, em. forma de- Mai cortara. da
ligacflosdo- .flendsito-tampa se ase;
ter o ,fl feilin . iTéntró érn t/trt' tia.À poateriorreenle' le4ados os 't6laaí pot te sem bee,„ situridam por
zer com as extremidades livre dais
nrrtW" rtriasSAA " wvt.Ç;,,,,
reri
'placas abauladas,: e admitida no interitir transversalmente em relaçaxa a. estei- projecões em forma de placa Por inel3
meros igual k tireeleaa dentro do da peça liquido sob pressZa. Um tota: ra sem fim transportadora.- rent total de' tubulação controlada pela ja rei,d
de 3 pontos.
vindicada válvula; e finalmente
forno. — Um total dee pontos. de 3 Domei*
,
I* A

letemolb;
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.
• TâRMO • N9 122.268
farto da câmara- il.:eriçar de aqueci_mento possuir ' tubulação pa.ssfonte
De 27 de agõsfo de 1960
- pelo oorpo , da caldeira,. - dotada de
válvula de salda, de sucoi- ..Urn total
Requerente: Alfredo Dolabella Porde 2 ;:•ontos.•
tela Filho •— 'Estado da Guanabara.
- Titulo: Sistema Popular de CoPropriedade de Imóveis em forma de
TERMO N 9, 119.047
Sociedade Annôlina Privilégio de
Depositado em: 30 de abril de Invenção.
1°) Sistema popular de co-proprie1960.
dade de imóveis, em forma de socieRequerente: Mecânica „Esfera Li- dade anônima, caracterizado por conmitada — ' São Paulo.
sistir na sido-divisão da propriedade
Titulo: «Nova disposição constru- do imóvel em ações, — Um total
tiva para a regula•Jem ou orientafflo de pontos
de 2 pontos
mie projetores ou similares".
1°) Nova ,disposição construtiva
para regulagem ou orientação de proTERMO N9 128.843
jetores ou similares, caracterizada peDe
2 cle maio de 1961
lo fato de consistir na aplicação de
três • parafusos' de regulagem nos
Requerente: Siman Saad — Estado
extremos dos lado; e no vértice- de da Guanabara.
•
ânguloreto formado por tais lados,
Titulo: Freio de emergência para
dos quais um se encontra na hori- veículos — Modèlo de Utilidade.
zontal, podendo ser idêntica ou não
1 9 ) Um novo =dão de freio de
as distâncias entre os citados parafu- emerg/ncia para veículos careteráado
sos. — Um total de 2' pontos.
por consistir em uni conjunto formado por um -bloco dotado de uma entrada e três saídas de ar saídas estas
que são controladas por uni macho
TERMO. N° 120.658
reversor que é dotado de um r'asco,
Depositado em: 28 " de junho de e um canalete por macio dos quais o
ar é controlado no momento em que
1960.
o freio é aplicado. — Um total de
Requerente: Peterco Comércio • e 4 pontos.
Inclástria de Eletricidade Limitada,
— São Paulo.
TCRIvi0 N° 129.2G2
Titulo: Nova disposição construtiDe 16 de inalo de 1981
va em soquetes and-vibratórios.
Symington Wayne Cor1 9 ) Nova disposição construtiva Requerente:
— Estados Unidos da Amériem soquetes anti-vibratórios,, apresen- poration
ca.
tando corpo fixo dotado de abertura
Nôvo modêlo de bomba de
circular, na qual parcial_rento se en- gasolina — Modelo industrial.
Clichê publicado em 6. de março de
caixa soquete propriamente dito, caracterizada pelo fato de - que entre o
mencionado corpo e o soquete se - encontram interca/adas duas molas situadas em posições diametralmente
opostas, enquanto que o soquete
móvel se apresenta com duas cavi..
dadas, nas quais se - encontram encaixados os receptáculos correspondentes

â tomada, peças essas em "U" moro.;
, com os ramos aproximados
entre si, junto aos topo; dos . mesmos,.
sendo que contra as bases de tais
receptáculos se encontra disposta placa, de maior extensão , que a abertura
circular da parte fixa do conjunto.
— Um total de 2 pontos.
TERMO 1‘1 9 121.228
Depositado em: 14 de julho de

1960.

•

Requerente: Mecânica Esfera -Limitada -- São Paulo. Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
relativos a entradas para caixas de
ligações elétricas.
• 1°) Aperfeiçoamentos em ou relativos a entradas para caixas de ligações * elétricas, caixas essas; que
apresentam em correspondéncia às
aberturas de entrada de.„ condutores,
projeção ,tubular externa solidária
' • com a caixa, com rosca interna, a
qual se • adapta o condutor portador
dos fios, caracterizados, pelo fato de
que a rosca • chi projeção termina'cru
reentrancla circular exirtente junto
ao terminal interno da" passagem, além
da qual se encontra, orlando o topo
interno da pas.agenm, estrangulamento
Com bordas • perfeitamente arrredondadas. — Um total de 2 4pontos,'

1963.
l o — Nó`vo modêio de bomba de ga.,;.

solina caracterizado por compreender
uma seção superior substancialmente retangular, e unia- parte frontal
que inclui uma seção substancialmenta retangular onde estão localizados
o indicador da quantidade de-gasolina fornecida e o indicador do respectivo preço e mais dois indicadores a
referida seção superior sendo fixa sôbre' uma seção inferior de configuração substancialmente retangular em.
forma de um pedestal. Uns total de
dois pontos.
Te.RMO N 9 131.034
De 20 de julho de 1981
Requerente: Anocca Companhia de
Indústria e Comércio — São Paulo
— capitai.
Título: Nova configuração em solado anti-derrapante destinado a sandália., chinelo e outros °alçados.
Clichê publicado em 24 de setembro
de 1962.
1 0 — Nova configuração em solado
anti-derrapante destinado a sandália,
chileno -e outros calçados, caracterizado por, na zona da planta do pé, a
partir do relêvo marginal (8) olivalventa, possui projeções (3) (7) para zona central rebaixado, orientadas para o centro e curtas, de modo
• cercarem, no centro da planta, relevos em forma de C, decrescentes
para os lados do grupo, sendo que, no
salto, a partir de projeções inclinadas datenats, que terminam aos lados de relevo curto-isolado (12), ao
centro e na longitudinal, há dois outros relevos, um central (11), em forma de T, com a parte superior curva,
asilado, e outro, subsequente (a), com
a fornsa, de tenaz aberta, cujo cabo
(10)' termina flo r
do calcanhar. Total do 3 PO41,5:m.'

èeçã.ci

TkIR.M0 N° 131.035
de 1961
De 20 de julho
•
Requerente: Ancora Companhia de
Indústria e Comércio — São Paulo
—Capital.
Titulo: Nôvo modelo de solado antiderrapante próprio de sandália, e outros calçadas.
Clichâ publicado era 24 de setembro
de 1962.
Nôvo modelo de solado antiderrapante próprio de sandália e outros calçados, caracterizado por ser
formado por aelèvo marginal (12),
em tôda a extensão, que, na planta
do pé, se liga, de um lado a outro:
por relevos (13), curvos num sentido
e em linhas quebradas e mistas, no
outro, como tuna malha de vãos irregulares (14), ou rebaixos trapezoidal e triangulares e desiguala, que se
repetem, guardadas as proporções no
salto r13-14), com meia zona lisa na
zona do arco do pé. Total de 2 pontos.
M't,M0 N o 131.240
Dy... 28 de julho de /961
Requerente: Ancora Companhia, de
Indústria e Comércio — São Paulo —
Capital.
Titulo: Nôvo modelo de chinelo
— Modélo industrial.
Cliché publicado ema 24 de setembro de 1962.
l o — Uma nova configuração de
solado anti-derrapante destinado a
chinelos e outros calçados, caracterizado pelo fato da que, no campo rebaixado correspondente à planta do
Pé, há ressaltos tronco-cônicos,
guisa de bicos (5), dispostos em Unhas cruzadas, de números variáveis,
havendo iguais ressaltos (6) na zona
do calcanhar, ou salto, estes ligados
entre si por relevos paralelos transversais, dois a dois, de um dos quais
parte relévo curvo e longo, que percorre a zona do arco do pé e termina
a um lado, Um total de 2 ponto*
TéiR1110 No 132.836
De 31 de. julho de 1901
Req uerente: João Baptista Dora —
São Paulo.
Titulo: Um nôvo apaxelho Para dirigir antena de televisão. — Modálo
de utilidade.
1° — Nôvo tipo de aparelho para
dirigir antena de televisão, oonstituldo por um conjunto de peças, as quais
funcionam automatioanres4e entre si
oaracaerizado paio Man de possuir
uma engrenagens que ao ser movia
montada pela alavanca tais girar. a
antena centralizando na estação desejada. this total de 5 pontoe.
TibRIVIO No 18.3.400

De 10 de outubro de 1N1
Requerente: Anoons. Companhia de
In destria e comércio — $ã.o Paulo.
Titulo: Novo modelo de sandália
para crianças — Modèlo industrial.
19 — Nova configuração em solado
anti-derrapante destinado a sandálias de crianças e outros calçados, caracterizado pelo fato de que, no rebaixo correspondente à planta do pé,
prinsui te ,ks relevos, no Interior da
cercadura marginal ressaltada,
angular obtuso, perto do refôrço
biqueira, e dois em forma de hemgonos irregulares, como retângulos
quebrados, estica lados maiores asai.°
em concordância com o primeiro relevo simples, sendo que a zona correspondente ao arco do pé comporta
outro relevo hexagonal iroegular, com
dois lados maiores curvilineos reentrante, dispostos longitudinalmente,
e os dois lados menores de cada IA).po se apresentam em ângulos obtusos
(56in as aberturas desVp.tadas, , um
deles completando a 1iir,a do sane,

'Junho de-1933
com segmentos transversais na' mestria linha, e estando o campo rebaixado Interno do salto provido de outro relevo angular obtuso, que 'vai
de um lado e outro e tem o vértice voltado para o refôrço extremo da
calcanheira. Uni total de 2 pontos.'
TiltRMO 119 133.452
De 16 de outubro de 1961
ReqUerente: Ancora Com,panhia, de
Indústria e Comércio — Suo Paulo.
Nôvo modelo de sandália,
para crianças — Modelo industrial.
Clichê publicado em 31 de dezembro de 1962.
1° — Nova configuração em solado
anti-derrapante de sandália-de relanças e outros calçados, oaracherzada pelo fato de o negro solado aatitimapante se constituir em estrias
longitudinais nos extremos da biqaelra e da calcanheira, linhas quebradas,
opostas, em zigue-zague, no campo
central, formando losanaos, em série, interceptados os dois extremos,
na planta do pé, e confiando Óleo frisas longitudinais e paralelos (10), decrescentes para os lados, e estando
eles contidos em duas faixas laterais
de frisos transversais e paralelos (9),
de tamanhos concordantes com os
lados dos losangos, configuração casa que se repete no salto (11), guardadas ao proporções. — Um total de
dois pontos.
TDRIVIO N 9 133.550
De 10 de outubro de 1961
Requerente: Toyo Boseki Kablubiki 'Colcha e Nowa "Kogyo Kabushiki
Kaiaha — Japão.
Título: Aperfeiçoamentos ema dee carrogadorea automáticos — PrivilSgio
de invenção.
lo — Aperfeiçoamentos em desoarregadares automáticos, comproanámdo uns aparelho associado com
descarregador automático para trE.baUsar com bobinas cheias removidas
pelo descarregador automático, giwo
por grupo dos ringues. earatterbado
por compreender sim dispositivo para
receber as bobinas cheias descarregadas em relação lado a lado, arranjo
para tranwportar as bobinas assim recebidas em direção e para baixo de
um esteio vertica l , e arranjo para levantar e transferir as obtusa paia o
dito estojo em relação empilhada e
lado a lado. — Um total de sete pontos.
•

TKR14IO N9 134.805
De 14 de setembro de 1901
Requerente: Nichita Comine, — Sito
Paulo.
Titulo: serra hidráulica automáti0a.
•
19 — Serra hidráulica automática,

caracterizada pelo fato da sua baile
de lztl000s reuniveis entre ai por neto
de parafusos ou outro sistema conveniente qualquer. sendo que -um deles apresenta repartições Interna; de
II
recepção de cavacos de operação
depósito de óleo para a refriger
da lálnina de serra, através de -unia
bomba centrifuga instalada lateralmente ao referido bloco, — IPm total de 8 pontos.
_•
VIRMO N° 141.901
De 6 de agôsto de 1902
Requerente: Lista Recame Ltda. —
Estado da Guanabara.
Titulo: Carteira de lixas Para
unhas. — Modelo de utilidade.
— Nova carteira de, lixas
unhas, caracterizado por ser d( Ira!!
da a*bre si mesma e oontendo rte,
estrutural ser constitulçla por um-par
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peste interior um painel de lixa, com
as lixaa para unhas propriamente dltu recortadas e embutidas no dite
painel. — Uni total de 2 pontos.
TERMO 1/. 9 147.353
De 4 de maas) de• 1953
Privilégio de InVenção: eN6vo conjunto de peças para a montagem de
objetos diversos".
Trol S.A. Indústria e Comércio —
• São Paulo.
9 n•••44 N45vo conjunta de peças para
a montagem de objetos diversos, tais
como brinquedos, para rins diletantes,
ou então painéis e paredes divisórias, para, uso decorativd e utilitário
na construção civil e outrad, caracterizado por compreender essencialmen. te quatro peças diferentes, a primeira das quais sendo formada por uni
bloco prismático, de grande base quadrada e altura reduzida, e tendo uma
esteita aba periférica contornante, a
meia altura, de tôda a sua • super:,
ride lateral, aba esta inteiramente
lisa ou então provida de pequenas
saliências semi-cilíndricas, dispostas
a intervalos em ambas as suas faces,
e o dito bloco podendo ser sólido ou
, então vasado, néste último caso ten.
do uma das bases aberta, e ainda
• provido de pequenas saliências ening° das faces internas de suas paredricas de encaixe, distribuidas ao lone
des laterais. Seguem mais ) pontos
,14

CaraCter15t1C09,

Junho de 1963 2007,

as Mesmas dimensões da primeira
TERMO N. 111.782
- TÉR.1)40 112.441
parte tubular arqueada. em posição
De VI de julho de 1959
sare a mola em espiral, expondo
De 11 dei agastei de 1959
substancialmente duas porções iguais Requerente: ' Bioferm CorporaRequerente;
Cecillo. Ugerte - Ara
da referida mola entre as extremidades adjacentes da primeira e da tion - Estados Unidos da Améri- gentina.
segunda parte tubular. U mtotal da ca.
Maquina Empoadeira Ese pontos.
Título: Preparação de um in- pecialmente para Plantações. — Pra,
seticida microbial - Privilégio de vil eeio de Invenção.
Pontos característicos,
Invenção.
TelatMO N.e 110.801
1.
— Maquina ernpoadeira, eepeDe 29 de maio de 1959
1. 0 Em um processo de'rermenMalmente para. plantações ou fuialltação
para
preparar
inseticidas
Requerente: The Quaker Oats
dades semelhantes, caracterizada peCompany — Estados Unidos de, Amé- microbiais em uni meio do fer- lo fato de compreender um carro de
rica.
mentação. líquido aquoso contenprovido de uni eixo com duas
Titulo: Processo para perpaxar uma do hidrato do carbono fermenta- tração,porta.ntea
de locomoção e monfarinha dem1ih pre-cozida e produ vel e nitrogênio assimilável, por rodas
tado em um Pesado: ao qual o refetos dela — Privilégio de invenção
em posição,
19
Uni processo para odu'di meio de um microrganismo pro- rido eixo está dispoato
central de maneira
unia farinha de milho branca; -pré- dutor de inseticida do tipo que substancialmente
girável, em cubo apresencozida, estável 'ao armazenamento, a esporula e também forma cristais livremente
uma engrenagem engranzada
partir de milho substancialmente des- o aperfeiçoamento , caracterizado atando
• um mecanismo multiplicador vincascado e substancialmente desgermia maceração do dito milho em água, por consistir em realizar a fer- culado a um, ventilador cujo bocal
aspiração esta conectado ao cone
nado, caracterizado por compreender mentação sob condições de ae- de
inferior de descarga de uma
em uma temperatura .na faixa de 77 ração submersa, em um • meio duto
a 1009C, por uma período de tempo ajustável, de tal modo que o hi- tremonha para p:odutos pulverizai],
na faixa de 3 horas a 1/2 hora; re- drato de carbono fennentável e o tes, estando o mencionado cubo limoção da água livre e secagem das nitrogenlo disponível piara o de- vremente girável provido, nas suas
partículas resultantes para uni teo; senvolvimento são exadridos não extremidades, de correspondentes jogos opostos de dentes inclinados a0
de Umidade de, não menos- que 30%
em peso; e trituração e ulterior se- mais do que 6 horas um depois modo de roda de catraca, e estando
cagem das partículas molhadas e pua do outro, após o começo da espo- dispostos no eixo, eia frente a ambas
as extremidades do • cubo livremente
cialmente sendas, para um teor de miarão. - Um total . de 1 .
girávei, .adequaaos cubos complemenumidade de não mais de 15% em tos.
Pés° e um tamanho de partícula de •
tares de jogos de dentes correrpone
dentes aos dentes de eatraca do men.
menos de 20 "mesh"; uni total de 4
pontos.
cionado cubo livremente giravel; assim como um par de molas dando
N. o 112.343
de encontro aos referidos cubos coniplementares, por unia extremidade, •
De 6 de agósto de 1959
TERMO N. o 111.715
de encontro a adeadados esbarros
1
Requerente: Polenghl, Indús- providos no eixo, pela outra Cairelai.
DSP. em 17. de março de 1959. tria Brasileira do Produtos Ali- dade, estando os citados cubos comPatente de Modelo de utilida- mentícia, - 13ertollt-Galbani S. iplementares solidarizados, em rotade.
A. - São Paulo.
ções, com o eixo, porém de maneira
livremente deslocável no mesmo, e
Titulo: Novo tipo de despolda- ITitulo: Nova caixa para acon- estando
a roda dentada fixa, do redor e desmucilizados para Café. dicionamento de queijo - Privilé- i ferido cubo
central livremente girtteRequerente: José Mestres - gio de invenção.
t ver, engranzada a. um pinhão que
S. Paulo - Capital.
forma parte de uma engrenagem
1. 0 ) Neivo tipo de cif.,spoldador ! 1. 0 Nova caixa para o acondi- multiplicadora engranzada a -nitro
!
e desmucilizador para café, ca- cionamento de . queijo,-caracteri- ,pinho, e sendo &te por sua vez sooutra engrenagem mula
racterizado essencialmente, por zada por ser conátituída por um tildado comque
engranza com um pi
compreender um chassis ou estru- corpo retangular de cantos arre- til:eirado:a
da roda de palhetas cio citado
tura externa cilindrica cuja par- dondados, dotado de alojamentos ventilador, — Um total de 4 pontos,-nhão
te inferior, de forma tronconica cilíndricos providos Inferiormené assentada e fixa sare a fonte ' te de orifícios - Um total de 3
motora do aparelho (motor elé- pontes.
TERMO 112.749

TieRMO Na, 100.2E6
Lie 7 de fevereiro de 1958
Depositante: Max Baermann —
Alemanha.
Pontos caraeterfstioos de: etrne's
permanentes flexíveis ou resilientes"
— Privilégio de invenção,
— Imã mantenedor permanente, destinado a ser atraído a, Um
membro magneticamente atralvel que
consiste em uma mistura de um aglutinante plástico flexível não inagnée
tico com partículas de um material
magn ético permanente, cujas partículas apresentam um tstnanho inferior a 0,3mm, Sendo dispersas, `espaçadas =as das outras, em todo c
aglutinante, o qual preenche 03 interstícios entre as partículas em questão, caracterizado pelo fato de qu trico com caixa de câmbio) pelo
De 24 de a,gesto de Iene
o dito material magnético tem unia fato ainda da citada estrutura,
TERMO N, 0 112.397
permeabilidade da ordem das mat e ter montada concentricamente em
Requerente: Indústria e Comercie -riasmgnétcodeóxfr- menor diâmetro e observando, o
"Baeta-Mond S.A. — São Paulo.
bário, e uma coereividade no míni- mesmo
De 7 de agersto de 1959
formato cilindrico e tronTitulo: Processo de Pabricaçao de
mo tão elevada como e, dès.ses materiais; o dito imã, apresenta no mi- ;conico, o corpo interno do apare- Requerente: Recordati Labora- Estimulante Micro-Bioldgico da Nu.,
nium uma superfície contínua geral- lho,.*dentro do qual é ceiocado o tório Farmacológico S. P. A. - tricão dos Animais.
Invenção.
mente plana, sendo as partículas, café e água, em proporções vará- Itália.
•
como um grupa ,Imantadas perma- veis, sendo um e outro, o chassis
Processo de fabricação do estame
nentemente de maneira a apresenta- e o referido corpo, fechados por ' Título: :Processo para preparar !ante micro-biológico da nutrição doe
rem ho mínimo uni par de poios magcompostos coni atividade estimul animais,- caracterizado por ser com.
néticos na aludida superfície, cada uma tampa -superior, pelo fato lante sôbre o sistemanervoso posto
das seguintes bactérias e nine
ainda
do
corpo
interno,
que
é
qual de
de polaridade magnética oposta
inve
nção..
gas:
-Bacterium
lectis", Aspergillua
central
—_Privilégio
outro, sendo qtte o eixo de mag- provido em quase tóda a extenBlastomicetis,
Rhizapus.
Mucors.
0
1.
netização dos ditos polas estende-se são de sua superfície, de orifícios I
Um processo para perarar
e multiplicados nos meia
para fora da aludida superfície, -e para a passagem dos grãos de compostos com atividade estimu- mentados
de cultura sob ação de Pal índice a
15 pontos.
earpendicular à mesma. Um total de ;café despoldados, ter instalado na lante do sistema nervoso central, secados e moídos, substancialment4
'parte inferior de seu cone, uma caracterizado pelo fato , de que como descrito no relatório.
•

grelha ou prateleira perfurada re- I uma a-clorometil-7-metoxi-cromo-

1'ERS/10 N.9 104.554
' movível; pelo fato ainda de sob na substituída é condensada, em
TERMO 112.919
'esta prateleira, na 'região dcr , co- um solvente, com unia amina seDe 19 de ageato de 1958
De
31
de agasta de 193e
onde não há orifícios dispor- cundária, na relação molar de
Requerente: Edmund A. Jones — ne,
1:2,
fervendo
em
refluxo
ou
em
se
uma
hélice
ou
recurso
semeRequerente:
Crown Zellerbach Core
Estados Unidos da América,
Titulo: Uni acessório de borracha lhante, para agitar o líquido cen- :uma autoclave a mistura de rea- poratiorri— Estados Unidos da Amée
para aplicar e reter sólare o colo do trada no eixo motor, que é pas- ção, devidamente resfriada e M- rica.
útero medleações terapeuticas — Pri- sante através das bases d chassis I rada, é concentrada até séca sob Titulo: ProdutoPreserva t á o 4
vilégio de invenção.
do corpo interno, podendo ainda I vácuo: o resíduo é tomai% em processo Tara „Fuer o Mesmo.
1.9 — Um acessório de borracha ea agitação
1.
do liquido, ser feita água e a porção não, dissolvida„ é Privilégio de , Invenção.
para aplicar e reter saibre o colo do
'útero medicações terapêuticas, que por outros,„, meios, tais como um extraída por meio de . una solv,en„ 1, — Came, um. novo artigo de ia..
, compreende uma única mola em es- jato de água ou de ar, tangen- 'te; o • extrato é .lavado com „urna. bricação, .um ,produto preservativo pa
••••• piral, curva, com as extremidades prè- cial ao 'corpo interno do aparelho, ,solução saturada de cloreto de, só-. ra inibir ao ,desenvolvimento de fun, • ais uma à outra, formando uni anel; ou ainda, por meio de um cano dio anidro e misturada com .ãci- goe e oures miçrorçanisinos, carne*
terizado por compreender / um veicule
com uma primeira parte tabular ar, queda, caracterizada por uma corda ou tubulação, 'tangencial ao refe- ;do clorldrico ,aleoólicó^'ern .,exces-, ou SupOrtê eratadb"conl 'dm cor "sito
rido
.,eoruo
interno,
extrato
é:.cencentrado
até
por
onde
so;
ç
menor, do que o diâmetro do • dita
liberatibr' -dona escollaeo dO
residuoi,é
anel, circundando --as extremidades se Introduz, café em ,casca ,e água ! sai. sob, vácuo
grupo que' eonaiste de aellos cloro.
adjadenea ao aeferida mola; uma. se-, i sob pressão , -- Um total .
eristalizadO ern ;atro .r solvente
, leecianáricesi-e selas aals.,,e—um to*
t 'I,
senda
arfe
tebular
ta/
5.71 ,pcintOg
a arqueada
unt total. cir 4;(ponte.e.
pontos.,.
,
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11.3
De 16 de novembro de 1969
Requerente: H.D. Hud.son Manufacturing Company — Estados Unidos da. América.
Titulo: Dispositivo Pulverizador
Móvel — Privilégio de Invenção.
1. — Um pulverizador móvel, compreendendo um tanque montado sebre uma armação provida de 'rodas e
dotada cosa uma bombe," destinada a
compaemir ar ao tanque mediante
movimento alternado de uni êmbolo
de bomba conectada a uma haste de
êmbolo, caracterizado pelo faiej da
armação ter a ela conectado pivotalmente, um cabo destinado a efetuar
r um 'movimentode inclinação sôbre a
bomba e travável em posição para
operação manual de pulverizador, dito cabo sendo provido com órgãos
destinados a engajar a haste de em- bolo, em conseqhência do que a bom. - ba pode ser atuada girando-se o referido cabo. — Um total de 7 pontos.
Tkie.MO 113.645
De 30 de setembro de 1939
Requerente: Badische ADEM Fe Soda Fabril Aktiengesellschaft —
•
Alemanha.
. Titulo: Agentes Fungicidas — Privilégio de Invenção.
1 — Agentes fungicidas caracterizados pelo fato de conterem uma substância ativa obtida a partir de um
ou mais sais hidrossolliveis de um ou
mais ácidos di-No-carbetnicos por
meio da ação, sirhultãnea, aou em
qualquer seqüência, de um agente
oxidante e de um ou mais compostos metálicos capacitados à formação de di-tio-carbomatos insolúveis
em água. e- Um total de 5 pontos.
TÉ12.310 114.041
De 16 de outubro de 1939
.tequerente: Packman ' Machinery
imited — Inglaterra. •
Titulo: Processo Aperfeiçoado • e
Equipamento Para manipulação de
Biscoitos e Similares — Privilégio de
Invenção.
1 — Um equipamento para medir
formas de biscoitos de unia coluna
ie biscoitos que avançam eni posição
vertical sóbre uma margem, caracterizado- por compreender uni . dieposiavo de deslocamento para deslocar
fornadas de bisCoitos em sucessão a
partir da cabeça da enin g., sendo
que o disrresitivo de deslocamento
tem dentes que prendem, ao menos,
AS biscoitos mais atrás da fornada, e
movem tais biscoitos par trás quan10 êles São deslocados da coluna, para aumentar sua inclinação para um
valor além da inclinação média dos
biscoitos da coluna, recursos para retirar as fornadas deslocadas de biscoitos em sucessão, do dispositivo de
deslocamento. e um mecanisaut raie
-rávelantsdoelcamntodea
fornada de biscoitos, para prender e
mover em massa, para trás, biscoitos
situados na coluna, para trás e perto
da fornada a ser separada. — UM
fatal de- 13 ponf os. '
7-
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TERMO Ne 116.920

Depositada em 15 de outtibru
Requerente' : Técnica Mecânica Bristan Ltda. — São Paulo.
Título: "Movo modèlo de esguicho".
10 — "Nôvo modèlO de esguicho",
caracterizado por se constituir de um
tubo cidindriCo com urna das extremidades cortada obliquamente e provido
de rasgo com parafuso limitador de
curso; peto fato de possuir, internamente
um cilindro concêntrico que aloja o
parafuso limitador de curso, cilindro ês.Se que se alonga em projeção anular, encosta do tubo cilíndrico
e que se conjuga a tubo adutor de
água; pelo fato ainda do cilindro possuir um orifício obliquo que se inicia
encêntricamente com o tubo adutor e
termina próximo à borda do cif.indro
interno, de tal modo que a sua projeção viria a tartgenciar a face interna da borda do cilindro externo, quando em posição de torção máxima do
mesmo. (Um total de 2 pontos) .
TERMO N° 120.027
De 8 de junho de 1960
Requerente: Etablissements
— França.
Titulo: Aperfeiçoamentos em b,cor
de retiradores isobarometricos — Pd.
vilég:o de invenção.
10 -- Um bico para retirador isobatom
. etreco caracterizado por comportar próximo à válvula do liquido diste bico, um órgão obturador removido
pelo próprio liquido quando 'éste tende a se deslocar para garantir o transvasamento, mantendo em seu valor máximo a secção de passagem do liqudo
no bico, e assegurando na parada do
escoamento do liquido quando este último transvasado atingiu no gargalo
da garrafa o nível desejado. uma estanqueidade absoluta ao ar en f re o recipiente é coletor do liquido de alimentação do bico, desde que aa válvula do liquido permaneça 'aberta.
(Urn total de 11 pontos) .
ÉRMO 115.493

De 11 de dezembro de 1959
Requerente: Nilo de Araújo Borges
— São Paulo.
Titulo: Nova Disposição Con.strutica de ,Cabide Para Calcas Masculinas — Modêlo da Utilidade.
1 — Nova ;dispoSição construtiva
de cabide para calças masculinas,
caracterizado por ser constituído 4e
três placas, duas preferível:noite arnueadas dotadas de dentes numa das
extremidades, e articulada pelo extremo oposto por melo de rebite ou
similar, à terceira que 'serve de sunorte ao conjunto "e cujo terminal
eunerior possui a forma de gancho
ee,ra stgeeeseão do cabide quando
em uso. — Um total de 2 pontes.
Retificações
Retificações dos pontos publiz)adJs int
27 de maio de 1963 — com varias Incorreçc5es.

Termos:
TraRMO 114.359
•
N. 89.567 — Modelo de utilidade:
De 39 de outubro de . 1959 , Autopatins para manobras de viaturas
•
em garagens.
Requerente: The Distillers ComRequerente:
, Pany Limited , -Escócia..
Titulo produção de Fermento - ,Plinio de Freitas .Eatado ce São
rivilégio de Invenção.
- ,. .
_
. O formtao Saochator rayees ..cee N. "
• 'PrivVgiO . de Inçevisice OB 2336 (ATOO 13961) . -- Vellça0 —1/krocesso e aparelho para a
de
8
aiontea.
tia total.

,

extinção rápida de fornos de conibustão parcial de hidrocarburetos.
Requerente pata:
Société Belge de L'Azote et Des Preduas Chimiques- Du Marly.
N. 110.657 — Privilégio de invençãO — No5vo dispositivo para fixação
de painéis, vidros e 'outros.
Requerente:
Ezio Bertoli.
Termo: 111.641: para privilégio de
invenção; Aperfeiçoamentos em fornos
elétricos de indução — Requerente —
Kerman — Máquinas, Elétricas S.A.
N. 111.752 — Privilégio de invenção: Aperfeiçoamento em ou relacionado com frentes de televisão — Requerente — Sigfrid Tempel: Kunstringer.
_ N. 112.372 — Privilégio de invenção para — Processo para a preparação
de um Dicarbamato — Requerente —
Produtos Farmacêuticos S:mes do Brasil S.A..
.
N. 112.543 — Privilégio de invenção: Cereais Aromatisados e processo
para obtenção dos mesmos — Reguerente — Roger — Paul: Charles: Orcassonne — Leduc.
•
Total 12 reivindicações. '
N. 112.507: modêlo de utilidade —
Nóvo modelo de caixa de embalagem
para motores e similares — Requerente
— Carpintaria Amapa Ltda., Indústria
e Comércio.
Mal do ponto fica retificado -- Já'
mencionado X.orpo Principal» provido
de alças laterais para transporte ;a
Caixa.
N. 112,770 — Privilégio de invenção — N-Metil
Carbamato
De
- N — Isoprofil
Fenda — Requerente — -Hércules Powder ,Company —
Total de pontos — Seis Reivindicações.
N. 114.536: privilégio de invenção:
Recipientes de pressão — Requerente
— Jean Mer Cier.
N. 114.656: privilégio de invenção
para processo para emenda de cabos
isolados com material termoplástico —
Requerente_ — Pirelli — Società Per
Azioni.
' N. 115.152: Paíiela . Elétrica Térmica — Privilégio de invenção — Requerente .-- para Emílio Martinez Brasco.
N. 15:528: privilégio de invenção:
Nõvo 'processo de armação de concreto — Rcque-ente — Guilherme Redelzer.
N. - 117.034
Modélo de utilidade
— Nõvo modêlo de engate articulado
para rebocar veículos — Requerente
Paulo Kuester.
-1
• Início do ponto fica retificado
— anico — Nôvo rhodèlo de engate
articulado para rebocar veiculos, ,-onstituido por duas garras- caracterizado,
• . etc.
, Térmos:

e

N.° 117.286 — Modelo de utilidade de Uivo dispositivo para publicidade aplicável à postes —
Requerente: Plautius + Propaganda S.0 — Total de pontos: Duas
reivindicações.
- N.? 125.285 -; Privilégio de AivenÇãO: Aperfeiçoamentos em persianas — Requerente: Almir Neator de Aguiar Pinto. — Inicio aio
ponto: , fica retifiègde.'
I
Aperfeiçoameritos5em persianas caracterizados pelo fato de
ipersianaS se comporem de três
•

'Junho- de 1'953 ;

vigas de Madeira (A 13 -- C),
sendo duas (A - B) em forma d
calha, e de rotulas de lâminas de
alumínio, matéria plástica eto.
etc. etc. N. 0 -142.500 — Privilégio de Invendo: Aperfeiçoamentos em ou
relacionados com freios hidráulicos de veículos e outros fins -- Requerente: Elisa Alves da Fonseca
Garmbis. — Total de pontos: 4
reivindicações. •
N. o 109.435.' de 1759 — Privilégio de invenção para-- Aperfeiçoamentos em ruivo modelo para
torrador ou artigo semelhantes —
Requerente: • General Electrie
Company,
Fica retificado todo o ponto que
saiu com incorreções.
1.° Nôvo modêlo para torrador
ou artigo semelhante substancialmente conforme acima deswito a
elustrado, caracterizado por ser
envolvido por uma cobertura mefálica em forma de "U" invartick)
com pernas ligeiramente curvadas' num raio amplo, na base da
qual localizam-se duas aberturas
prõpriamente dispostas com relação ao suporte interno das' fatias
de pão a serem. nestas, Introduzidas para torração, dotado de'tampa em material termo-eletro
lante _em sua extremidade, fixando as abas da cobertura metálica,
vedando à circulação interna o
ar externo, e facilitando o transporte do aparelho quando aluecido ou em funcionamento; dita
tampa dispondo em 'sua parte inferior .de abertura horizontal, por
onde desliza o indicador de operação do aparelho, entre as indicações "claro' e "escuro" — localizadas em suas extremidades esquerda e direita, reSpectivamente.
Total de 2 pontos.
- Retificações dos pontos publicados em 28 de maio de 1983, por terem saído com incorreções.
Têrmos:
N.° '110.670 — Me:Mo de utilidade para um avo tipo de tampa de material plástico para garrafas seringas de material plástico flexível — Requerente: Otto
Felts de La Roca. -- Tote.1 de
pontos: três rervindicações
N. o 117.077 — Modêlo de utilidade — Veículo para transporte
de bebês, com rodizios móveis em
qualquer direção — Requerente:
Brinquedos Bandeirante S.A.
N.° _ 111.401 Dispositivo de
medição — Requerente: Sol vay 8£
Cie — Total nove pontos reivindicações.
N. 0 111.423 — Privilégio de invenção — Processo para o masamento de objetos, por ezemplo, de
tabletes, em envólucros por exemplo. tubinhos — Requerente: Mineira Fette, Prazisionsweri:zeugfabrik,
N.° 111.468 — Privilégio de Invenção — Aperfeiçoamentos em ou •
relativos a máquinas eletricas
para solda — Requerente: Para
Mecânica Esfera Ltda.
N. o 111.498
Privilégio - de invenção — Artigo: para escritório
— Requerente: Immanuel iStraub
— TotaI de pontos 11 reiviadicaeõep. •
Nota — As reivindicações acima
mencionadas foram 'publicados em
28 - de maio de 1963, com várias Incorreções, •
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MARCAS DEPOSITADAS
P~ootes 9" de sobra, ooLo o et"
d64/go d itroprIsdadn IndUatelal. ba dsAa-dí). pitilesbeao ~era a.
miar • vazo cá tuas ima o atter/mento do Po ,
VirrOte 0860 vazo ~ao a~tart !usa ' 4P0.194es ao fretionnente
1PM~ litoduatrial. aqueles que se pagarem prejudicado:3e
com* ooeÀelseGe do ~abro requeri o.
. .
~NI 111•11.1•

Termo
.2az.382, de 1Z-3-1963
Termo n" 582.430, de 12-3-1963
Liberty — Comércio e ítepresentações Comercial • Importadora de Produtos
Limitada
Químicos Mafra Ltda.
São Paulo

LIBERTY

bras leira

rIndM3ileirk,

Classe
.•
Pata distinguir os seguintesartigos: —•
Ácidos em geral, água raz, água oxiClasse 41
Arroz, feijão, batata, cebolas, farinha genada, álcoois, alumen, alumínio em
da mandioca, alho, alpiste e milho pó para pintura, alvaiade, amonlaco,
anti-corrosivos químicos, arsénico, azul
Terna) n.° 582.426, de 12-3-1963
da Prússia azul ultramar, carbonatos
Produtos Químicos "Andorinha" Ltda. em geral, . charão, cloretos em geral,
corantes,. -creosoto para indústria, dasSão Paulo
solventesr esmaltes, esmaltas químicas,
fenol e seus derivados, fumo negro
para aplicação em pinturas, glicerina
para aplicação industrial, hidratos, hidrogénio, hidroquinina, hidrosulfitos,
ioduretos, laca, magnésio. materiais corantes e descorantes, nitratos, oxigênio,
IND. BRASILEIRA
potassa, potássio de sódio, preparado'
químicos usados em laboratórios fotográficos, produtos químicos para tirar
Classe 46
manchas, produtos quimicos para pinAgua de lavadeira
tura, reveladores fotográficos, sais quimicos, usados nas indústrias, solução
Termo n,° 582.427, de 12-3-1963
para pratear, solutos, soluções ijítimicas
Cevplas Ind. e Com. de Art.
para pintura e fotográfica, solventes,
Plásticos Ltda.
,
sulfatos, sulfitos, tintas, tintas líquidas.
São Paulo
em pó e sólidas, tintas preparadas para
vulcanizar, tintas para uso na indústria
e. na arquitetura, vernizes, vernizes
quimicos e zinco

ANDORINHA

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 582.431, de 12-3-1963
Eletrônica Reletempo Ltda.
São Pnal
RELETEMPO

' -Classe 28
Artigos da classe
Termo n." 582.428, de 12-3-1963
Farmácia Centrogalvão Ltda.
São Paulo

CENTROGALVÃO
Ciasse 3
. Produtos' farmacêuticos
Terna OR. 582.429, de 12-3,1963
.
i.osé Rodrigues Ferreira Júlio
São Paulo

"nd. Brasileira
Classe 8
Aparelhos elétricos, retificadores, chaves polarizantes, estabilizadores de
voltagem especialmente reles
Termo n.° 582)432 de 12-3-1963
Izarama Empreendimentos Imobiliários
Limitada
São Paulo
-

MAMABreei/eira]

Classe 50
Impressos para uso em cheques', dupliind.. brasileira)
catas, envelopes, faturas, notas promis21
sórias, papel de correspondência e recisaira . distinguir: Artefatos de algodão, bos, impressos em cartaras, plads tasylona . plásticos, canhamos, caroá, juta, buletas e veículos, bilhetes impressos
iã linho, paco-paece ratni: revoa, seda
Termo ni s 582.433, de 12-9-1961
natural para senhoras, bordados, borlas,
Nelson Gosta •
bhdeiras, ,rdões, 'cadarços, coadoree
Paraná
de café. cobertas pare raquetes cober' turas para s cavalos, debruns, enfeites.
stiquetas, .emelo, entretelas. .flyanulas fitas, 'tramas., filtros de ca fé. galões..
— CÁ
laços" de cliapéu mochilas, montas nesbubistria
Brasileira
• gás. ombreiras. passarnanartes, painelthas. pavios; passamanes, pon-pans, piaClasse 41
cfentes.rendas ,rédeas, cedes. casos. sacas.
sa -Solas tiras. 'selai. para-, bardar,' 'cargas , Café em grão, torrado e moído
TkYLOR

Ternio a.° 582.434, de 12-3-1963
Pecuagro Sociedade Peo•
Agrícola S.C.
.
São Paulo
IltUAGIO 'N

IND. BRASILEIRA

CEVAPLAS

••....111/

Imbuo II

Calsise 41
Abacates, abacaxis, ameixasc, bananas,
caqui, cereja, carambola, figo, manga,
mamão, laranja, tangerinas, melancias,
pêssegos, pera, maçã, e melão, alfaces,
agrião, couve-manteiga, repolho, espinafre, 'almeirão, alceja rabanetes, cenouras, couve-flor e escarolas
Termo n.° 582.435, de 12-3-1963
Pecuagro Sociedade Pecuária e
Ag ri cola S . C .
San Paula

PECUAGRO
SOCIEDADE

E,
AGRICOLA S/C)

-

1

Térmo n.9 582.439, de 12-3-1963
Godel Koa
São Paulo

CONDOZINIQI
11 EDI PICI O PELICANOI
Classe 33
Titulo
Termo n.° 582.440, de 12-3-1963
Godel Kon
São Paulo

ÇONDOMIg9
EDIFICI O GALVOTLI
Classe 33
Titulo
Termo n.° 582.441, de 12-3-1963
Cerfruica "Brasão" Limitada
n
São Paulo

PECUARIA

Nome Comercial
Termo ' 9 582.436, de 12-3-1963
Bar e Lanhes Corsário Lb

BR,a.SÃO
larasileira•
Lia, e 16

Parra distinguir materiais para constra
ções e decorações: Argila, areia, b.
tentes, balaustres. calhas, cimento. ce
cré, chapas isolantes, caibros, caixilho
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chi
CORSÁRIO
,,Ind.. iirasileira
pai; paa coberturas, edificações premo
dadas. estuque, estacas, esquadrias, to
53
ros, gesso, frisos, grades, janelas, Iam
Impressos
las de metal ladrilhos, lambris, luvas e
junção, laje, lajeotas, madeiras pa
Termo n.° 582.437, de 12-3-1963
Milpavi Pavimentação e Construção construções, material contra frio e cale
mosaicos, produtos de base asfáltic•
Limitada
produtos para tornar impermeabdizant,
São Paulo
as argamassas de cimento e cal hidra
Lica, pedregulho, placas• para pavanet
tação, peças ornamentais de cimento e,
indMI
,A1)..1031.1e—ir.a
gesso para tetos e paredes, parquett
Ciasse 16
portas, portões, pisos, papel para forn
Para distinguir mateiiais para . construa casas, soleiras para portas, tijolos, tub,
ções e decorações: Argila, areia, ba- de concreto. telhas, tacos, tubos de ver
tilação, veneziana*
tentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos
Termo n.° 582.442, de 12-3-1963
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chapas paa coberturas, edificações premoL Indústria e Comércio Papelbras Ltdr.
SNo Paulo
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamePAPÉLBRAS
las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, laleotas, madeiras para
tnd. Brasileira)
construções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
Classe 38
produtos; para tornar impermeabilizantes Papel almaço, álbuns em branco, ba.
as argamassas de cimento e cal hidráu- co sde papéis ' ara cartas • outros fin.
lica, pedregulho, placas para pavinsen- cartolina, cadernos escolares, envelo
tação, peças ornamentais de CiMeit0 et pes
em caixinhas, caixas de papela •
gesso para tetos e paredes, parquetta,
portas, portões, pisos, papel !Sara forrar e cartolina, papel de tõda espécie par
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos desenho, papel e envelopes ens cais
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven- nhas. livros em branco, papel de e..
cravar, papel de inipressão, tnataamo,
tilação, vigamentos, veneziaans e
rso, papelão e pastas de papelão
vitrós
Termo n.° 582.443, de 12-3-1963
Teriho n.° 582.438, de 12-3-1963
Passos, Santas & Cia. Ltda.
Polimerol l adústria Química Ltda.
•
São Paulo
-- São Paul.
•
•
LIEROLUX .
P4RtIACI A PROLA
Ind. Brasileira,
Classe 1 ..
• Classe 3
• Tintas em pó, vernizes e tiaras
•
líquidas
Título
: • 2
t .
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;

Têrmo n," 582.444. de 12-3-1963 . aicos travadores da porta, tigelas, tubos.
tampas de borracha para conta-gotas,
São Paulo .
Metalúrgica Grorna Ltda.
tinas de borracha para elaboração de
substâncias químicas
Classe
' Aço, alpacas, alumio, bronze, chumbo.
cobre, latão, ferro, 'estanho, :ligue/ e
zinco
Tèrmo n.9 582.445, de 12-3-63
Borges. Hergert El Cia. Ltda.
São Paulo
'

FiRLIACIA DROGALAR
,

Classe 3
Título

I ;

n.° 582.446, de 12-3-63
Ribeiro Cs Filhos Ltda.
kão Paulo
f` 'ALIANÇA DE SANTOS
Te11310

c:4

-

Classe 8
Titulo
Termo n." 582.447. de 12-3-63
- Indústria e Comércio, Artefatos de Borracha Gasear Ltda.
São Paulo
•

•

GERCEX
Ind. Brasileira
.

Termo n.9 582.448, de 12-3-63
Restaurante e Salão de Chá La Fontaine
São Paulo

Li FONTAINE

[1nd. Brasileir.

Têm° n. 582.454, de 12-3-63
Retificadora Paulistana Ltda.
.
- São Paulo

xInkugffitira
• Classe 50
Impressos

/

•

ClasSe 50 a:
Impressos
Têrctio n.9 582.449, de 12-3-63
Editora do Lar liada.
São Pau'o

Termo n. 582.455, de 12-3-63
Sociedade Administradora Brasileira
Ltda.
São Paulo
•

BRASILEIRA

Classe 50
Para distinguir: O timbre da firma, a
DO LAR
ser usado em papeis de carta, papeis de
oficio, memoranduns, faturas, avisos, en° Ind.. Brasilein
velopes, cartões comerciais e de visitas,
. • Classe .52
apollces, ações. debentnres, cheques, leAlmanaques, anuncios, boletins, boletins tras de cambio, notas promissorlas;duimpressos, crônicas, jornais, revistas. plicatas, cheques, e demais documentos
peças cinematográficas, peças teatrais.
usados ou adotados pela requerente
programas radiofónicos e programas
de televisão
Têrmo n. 582.457, de 12-3-63
Indústria de Calçados e Chinelos
Ténis° n." 582.450, de 12-3-63
"Forte lapa" Ltda.
Ecipó as São José Ltda..
São PaN
oaa'
-

ao

JOU
Ind. Brasileile,

FORTE jApE
Xnd.

laasse
Calçados C • C 1"...1)Z .05

Csasaa at1
Impaessos

Termos as. 582.451 e 582.452, de
. 12-3-63
Classe 39
Dinbrak Sociedade Técnica de InstalaPara distinguir: Artefatos de borracha,
ções Inclustsiais Ltda. as.
borracha. artefatos -de borracha para
São Paulo
veículos. artefatos de borracha não inDINBRAK
cluídos em outras classes: Arruelas. arInd. Brasileira
golas, amortecedores, assentas para ca..
deka& borrachas para aros, batentes de
Class^ lo
cofre, buchas de estabilizados, buchas, Para aastinguir Materiais para consbuchas de jaculo. batente de porta. truções e decorações: Argamassas, argia
batente de chassis, bicos para matnarlei- Ia. areia, azulejos, batentes, balaustres.
ras. braçadeiras, bocais. bases; para te- blocos de- cimento, bloco para pavilefoneis, borrachas para carrinhos induz- mentação, calhas. cimento, cal. cré.
tria:s. • :-.orracha para 9•110T tecedores, chapas isolantes, caibros, caixilhos, cobainhas de borracha para rédeas. cochim laras, chanas• para coberturas,' caixas
de motor. câmaras de ar, chupetas. cor- d'água, caixas de descarga, para lixo.
dões anassiços de borracha, cabos para edificações preancadadas, estuque., emulferramentas, chuveiros, calços de bor- são de base, asfáltico, estacas, esquaracha, chapas. e centros de mesa, cor- drias. forros, frisos, gesso, grades, jadas de borracha, cápsulas de borracha nelas. estruturas metálicas para construpara centro de mesa, calças de borra- ções, lamelas -de metal, ladrilhos, latncha para máquinas, copos de- borracha bris. luvas de junção, lages, lageoras
para freios, dedeiras, desentupideiras. material isolante contra fria e calar.
ciscos de mesa, descanso para pratos. manilhas, massas para revestimentos de
encostos, êmbolos, esguichns, scstrac.los. paredes. madeiras para cons—uções, moesponjas de borracha em auatralacto saicos, piodutcs de base asfáltico. prapara torneiras, fios de l bo siataa jisaa„ dutoe para totrnar tomarme.abilizantes
fôrmas de borracha, guarniassas para a *argamassas de cimenta, e cal hidráumóveis. guarnições de borracha para lica, ptdregulho, prriuros be,urninasos
e objetos, panos para poli s e - pai:a lim- anpeameabiliaantra aquilo% ou sob oupeza. panos de esmeril e samterial ~s- tras fornias para revesti:na-aos e outros
alvo empregado na limpeza de metais e usos liai construções. pari-sinas, placas
objetos. sabões em geral e saponaceoa para pavimentação, peças ornamentais
%elas e velas a base de estearina, de cimento ou gesso para totos e pare
sabões em pó, em flocos, esponjas de des. papel para forrar canas. massas
automóveis, guanições para veículos, anti-ruidos para uso nas saasstruções.
lancheiras para escolares, laminas de parquetes, portas, portões, pisos. soborracha para degraus, listas de borra- leiras para portas, tiiokas. tubas de coa..
' aba para janelas e para portas. lençóis ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação
. -de borracha. manoplas, maçanetas, pro- tanques de cimento, vigas,' vigamentos
tetores para para-lamas, protetores de
vimos, venezianas
para-choques, pedal do acelerador, peClasse 8
dal de partida. param para buzinas,
Instalações elétricas-em geral
'pratinhos. pneumáticos. ,pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
Termo n.9 582.453, de 12-3-63
rn a s siç as, rodízios. revestimentos .., de •
Vitrais Santa Catarina Ltaa
l borrachaa goda de borracha para móSaas
veis. sanfonas de vácuo. suportes de
SINTA
CATARINA
motor, sapatas dpdal de breque, e de
• nd.. Brasileira,
sembraio e isolador, suportes, semi..
)
pneumáticos. suportes de cPmbio. sanfona de partida. saltos, solar e solados
,.
Classe 14;
de b.orrg ctaa, stirdiriáSde básracha para
,
aVidros''
aplicação aos los, e`fe'gr latis e telefo..

Junho de 1964 .

s

Térmo n. 582.458, de 12-3-63
Confecções "Reunidas" Ltda.
São Paulo

aveia, atum. amendoim, alhos, balai,
bombons, biscoitos.. bolachas, batatas(
bananada, 'bolos, bacalhau, banha, cad
nela, chouriço. chocolates, caramelos,
coalhada, camarão, carnes, carne da
baleia, confeitos, cacaft, cereais, cebola,
treme de leite, creme de milho, condi.,
mentos, crustáceos, chá, cravo, ca*.
'oquitaos 'sequeses •osos 'eslõrin
giquiisha. conservas alimenticias, doces,
drops. ligada, trutas, frutas sêcas, frutaá
em caldas, frutas cristalizadas e frutafl
compotas, féculas. figo, fermento. fali.
ilhas, fava, farelo, !nhã, gomas pari;
mascar, geléias. goiabada, gorduras,
gracide bico. glacés, glicose, baunilha(
extrato para doces, extrato de tomaelt,
ervilhas, enxova. extrato de carne, fio.t
cos. essência. paia balam doces a a&
mentos, gelatinas, grnuioas. herva-doce,
Lingua:, linguiças, leite, lombo, leite
condensado, leite em pé, legumes, leito
filhas, lagosta, mel, mortadelas, marrou
fadas, manteiga, mostarda, mariscai,
moluscos, molhos, margarinas. massa
aliraenticia& massas de tainata, melado(
milho. nos-moscada, Óleos comestivea,
ostras, paios, pessegada, peixes, pescatos; peças teatrais e cinematográficsi
da. pickles. patês. pastilhas, pais para
pudins, pralinés. pães, pimenta, premam
teos, polvillso, queijos, quirera de DM
liso, rações balanceadas, requeijão. roscas, angh.- salames, semolina de trigo,
topas enlatadas, sucos de trutas, sai.
sichas, sal. toucinho, tremoços, trige
torta, torrões, torradas, tâmaras,
tapiocas, vinagre e xarque

REUNIDAS
Ind .. Brasileira

Têrmo n. 582.462, de 12-3-63
todústria de Móveis Ré Ltda.
São Paulo

Classe 36
RE
Para distinguir: Aventais, blusas, blua
Ind. Brasileira
sõea, boinas, botas, babadouros, casa.
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
aaasse 40
calçados, chapéus, cintas. combinações,
Móveis
corpinhos, calças. calções, camisas, ca.•
mise ias, camisolas. cuelas, ceroulas, cala
582.463, de 12-3-63
Têrmo
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Recauchutageni "Calçara - Ltda.
cueiros, casacão, dominós, -echarpes,
São Paulo
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques.
• QAIÇARA
Ind. Brasileira
mantós, meias, osaillots, mantas, mau..
•
drião, malhas, paletós, palas, penhoats
' Classe 39
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de Pneus e calmaras de ar para veicula/
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
Termo n. 582.464, de 12-3-63
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
Genny Silverstein e Bernard Silverstels1
São Paala
Termo n. 582.459, de 12-3-63
Tec.dos tirca Ltda.
taK0
ra. acatai•
•
Ind. Brasileira
•
URU. . leira
.aasse 48
Ind. brasi
Grampos 'para cabe to
--n•n 11
Ciasse 23
Termos aa. 582.165 e 582,466, de
Tecidos em peças em geral: Algodão,
12-3-63
cânhamo. linho, luta raral, caroá, paccsGeraklo Nery Filhos Ltda.
paro, seda natural e raiou tecidos plásMinas Gerais
ticos e tecidos Impermeáveis
1 SERRARIA E j
'Mano n. 582.460, de 12-3-63
CARPINTARIA
Comercial—jaracatiá Ltda.
IsAwro Amorno
Pa-aná
Classe 33
JARACATII •
Titulo
"Ind. Brasileira
Classe 16 _
Classe 50
Tèrmos •as. 582.467 a 582 . 469, de
O timbre da sociedade a ser aplicado
,
12-3-63
em papéis de correspondência e conImpar:ri Móveis Lida".
tabilidade
• Gerais
Termo n. 582.461, cla. 12-3-63
IMPERIAL.
csa-a•Rascais-aia. Itda.

MOVEIS

1 :f

• s.

HIBITIJANA , -.1

• r29isaa aaj •
Amendoim, a to rti t9, . lp
a • • a C , aâf . do, ameixas azeites. açúcar a-,ellonaii,
.

50
Título
Classe 40 • ,

1

it-ns-1::

••
'' Tittkjo
"
sf, Cla4Se' 33t
•
•
'
' aio io
r.t

Oit

k.

?ti

•
•/Unho 'de. 1963 /^011
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Classe 42
Tênixs n. 582.457, de 12-3-63
Aguardente, brandi, biter, conhaque, Mapricne — Matérias Primas Metalát.
genebra, gim licores, punche, netar, suco
gicas Ltda.
de frutas com álcool e tasque
São Paulo
hopAckBADIA
Classe 41
ni.1.14?
•
Pimentões e beringelas recheadas bata,
nd.
ras3.1eir"
tas fritas, maionezes, rizoins, macarronadas, pizzas, saladas diversas, salada'1 atilo
C.-.E.se 5
das, feijoada, arroz, bife a cavalo, bife'
alpacas, alumínio, broaze, chumbo,
Térmo n. 582.471, de 12-3-63
a milaneza, a portuguêsa, arroz de
cobre, latão, ferro, latão e inco
Hospedaria "Cacique" Ltda.
braga, feijaci, ravioli, gnocchi e churTêm° n. 582.488, de 12-3-63
S.a.to Paulo
rascos
Indústria e Comércio Rosário Ltda.
Tãrmo n. 582.181, de 12-3-63
São Paulo
•1.
Padaria e Confeitaria Nova Vitória
Ltda.
• ROSAR' o --ri
São Paulo
Ind. Brasileira'
Classe 50
NOVA VITORIA
Papeis de carta, memorando, envelopes.
!Ind.
Brasileira
•
Impressos
Orbões de visitas e comerciais, faturas,
visos, recibos, titulos, chr.wes, letras
, Qasze 50
Terna() n. 582.489, de 12-3-63
de cãmbio, duplicatas, pcumissórias,
Impressos
Telesimples Produtos Eletrônicos . Ltda.
ações, bilhetes e passagens
. São Paulo
Têm° n. 582.482, de 12-3-63
T6isno n. 582.472, de ç 12-3-63
Confecções Le Marty Ltda,
Farmácia Campineira 'Ltda.
São Paulo
TELESIMPDES,
São Paulo
Drasii.eira
TJE rARTY'
Térrno n. 582.470, de 12-343
• Adi K. Luniewski
minas

. l'énno
„582 . 493, de-'12-3-63
3/lat ciai de construção em geral
Ida Mnharrun
,$ão

• TREZE .LISTAS

44

•

•
„'

CACIQUE

CAMPINEIRA'
IND.

BRASILEIRA
•-

Classe 3
'Mio marca genérica ara distinguir
thbotânclas e preparações químicas usadas na medicina e na farmácia 's.,
Tèraso n, 582.47„ de 12-3-6$
Luz Neon Paulista Ltda.

NE0 POLI R
.Ind.. Brasi e ra
•

Imre,sJ?

_

Tênis° n. 582.474, de 12-343
Panag:o I+ Duarte
P

tI - USTRIÁ
CÂLCÂDOS NIAZ1

1/na. brasileira)

Classe 36
Cuecas, ceroulas, camisas, camisetas,
pijamas, calças, calções, camisetas, gravatas sobretudo, lenços e colarinhos

Têm° n. 582.483 de 12-3-63
Indústria de Matérias Primas Para
Artefatos de Borracha Borcol Ltda.
São Paulo

EORCOL
f Ind. Brasileira
Casse

Argolas, assentos para cadeiras, bases
para telefones, cordões massiços de
borracha, cabos para ferramentas, chuveiros, cabos para ferramentas, cordas
de borracha, câmaras' de ar, guanlções de borracha para automóveis, pecas
para businas, pneumáticos. maçanetas
e semi-pneumáticos
Termo n. 582.484, de 12-3-63
Indástria Brasileira de Vinagre e

Virmo a. 582.475, de 12-343
Bar e Lanches Ferrão Ltda.
São Paulo

PERUO -

Vinho Ltda.

'BRASILEIRA.
Ind. Brasileiri

Térmo n. 582.490, de 12-341
Dirceu Datti
São Paulo

Classe 50

RESTAURANTE _POS

BrasileirtV

Tõrsno n. 582.476. de 12-343
re Restaurante Casa Verde Ltda,
SI; Paulô.

cksk v9z

Brasi eira:

'

Prato n. 582.485, de 12-3-63
Trsnportadora João
Ltda.
São Paulo
Dias

,

.101.0 DIAg

Ind. Brasueïra;

Imp:ess.as

Classe 50

Tértno n. 582.477, de 12-3-63
Bar c Café Twist Ltda.
• Ss-• Pyaio

.Impressos

TVTI ST
.Ind.. Bre sileird
Classe 50
Impressos .
Têrmos as .582.478 a 582.480, do
12-3-63
Dircert Datil

Térmo n. 582.486. de 12-3-63
Asahi IndUria de Papel elndulado
Ltda. São Paulo

AsAirr - •
Ind. i rasi1irj
.Clas:se

Papel almaço, álbuns em branco, Woao sde papéis ara cartas e outros fins,
USTRONOINg
cartolina, cadernos escolares, .envelomarastietra
psa egn caixinhas. caixas de papelão
r- . Cl' 43
• cartolina, papel de tékla espécie para
)
Refre scos, sodas, suco de fr titzs -esa- desenhg, papel e envelopes em caixiropes, águas minerais, attifiçiais, água nhas. Ityréis atry branco, papel de es..
ttintca, ingerate. guaraná. áigtiti;sprier,- c'"(ilfor, P aPg de kaPmes8,1,` aseta.-mor.
Oto, pape o e pastas sik payeltio
• . vis . natural e granadina
In

•
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, bits.,
sões, boinas, botas, babadouros, casa.
cos, coletes, capas, chales, cachecol,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, ruela, ceroulas. cai.
ças de unhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia.
ginetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantõs, meias, maillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
p olainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, som.
tuas, tailleurs, toucas e vestidos
•

Térmo n. 9 582.494, de 12-3-1963
Excelsior Turismo Ltda.
Sa Paulo

EXCELSIOR.
Impressos
Temo n. 582.495, de 12-3-63
-777- Automóvris Ltda.
São Paulo

AU

t01/14VC; 4

Termo n. 582,496, de 12-3-63
Fábrica de Balas São João S.
São Paulo

PÁBRIC1 DE
BALAS S JOI01
- '
Nome comerciai
Tèrmo n. 582.497, de 12-3-63
Fábrica de Balas São João S. A.
Sá' O Paulo

".Ç

GASTRON01105

Impressos

Inipres..os
•

Ciasse 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e , eletrônicos, aparelhos do utilidades domésticas, acumuladores para
frigeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescenta e aparelhos
de comunicação Interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigorificos, balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, estufas, enceradeiras, espremedores elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, • fios, fonogra ços, fogareiros elétricos, fervedores, formas
elétricas, máquinas fotograficss, geladeiras, garrafas térmicas.. liquidificadores
elétricos, microfones, refletores, relógios.
regadores automáticos, resistenctas elétricas, radio conjugado ou não com fonografos, panelas elétricas, soquetes,
sorveteiras, sereias de alarme, transformadores, telefones, termonietros, televisores, válvulas, ventiia&res

•

Titulo
Tênno n. 582.491, de 12-3-63
Bar 'e Restaurante Paddock Ltda,
São Paulo
•
PADDOCn

„. 41
Bombons, balas, cari:rate:0G chocolate&
••• Classe 42
confeitos, doces, goiabada, geléias, mat.
melada, ralinés
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceiro,
batidas, brandy, biliar, cachaça, cerveTermo n. 582.498. de 12-3-63
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
Auto Peças Canindé Ltda.
fermentado; Sernet; genebra gengibirra;
•
P-,' •
gin, gingar; kirsch, kuminel: licores;
maarsquinhos; nectar; pipertnitn, pon.
cites; rum; suco de frutas com álcool:
vinhos, vodka e whisky

CANINDÉ

Tármn n. 582.492 de 12-3-63
Materiais de
Pinhos:lar S. A.
Construção
São Paulo
PI NNO.MAR

IND. BRASILEIRA
Classe 71
distinguir: Veiciilo 'e suas - artes
lvirzgrantes,'-a saber; ' Aeronaves, itero...
' •
•

Para

Classe 16

f.'
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iáre.ar

para sorvetes, colherinhas, pssinlias. penteados, imonofios, fios torcidos e não raeattra shorts. sungas, atolas, a
garfinhos de plástico para sorvetes, for. torcidos, fios mistos e similAres, para Uns, slacks. tale:, toucas, turbani
minhas de plástico para sorvetes, discos ticotagem, tecelagem, para uso comum,
lemos. uniformai e ~tidos
IV
substâncias têrmo-plásticas
de mesa, estojos, estojos. ova óculos,
Termo a. 582.510, de 12 -3-63 ,‘
•
Classe 23
embalagens de material plástico, embalagens de material plástico para sorve- Para distinguir: Tecidos em geral, te- Tecelagem Brasileira Cobratex Lego
São Paulo
tes. estojos para objetos, espumas de cidos para confecções em geral, para
nylon, esteiras. enfeites para autottó. tapewrias e para artigos de cama e
'TECELAGEM
vais, massas anti-ruidos, escoadores de mesa, algodão, canhamo, cetim. caroá,
IBRASILEIla
pratos, fun.s, formas para doces, fitas c.aseiniras, fazendas, e tecidos de lã em
, COBRO= VIMA
isolantes. filmes\ fios de celulose, fechos peças juta, jersey, linho, nylon, ,pacoH. paca. percalina, ralai, rayori, seda napara bolsas, facas. guarnições, guarp
Nome comercial
ções para chupetas e mamadeiras, guar tural, tecidos plásticos, tecidos impar
nições para atida-blocos, guarnições rasáveis e tecicros de pano couro, veTermo n.• 582.511, de 12-3-63
para liquidificadores e para batedeiras
Resimbra Indústria e Comércio Lidam
ludos
de frutas e legumes, guarnições de maMinas Gerais
Classe 36
terial plástico para utensílios e objetos Para disenguir: Artigos de vestuários
guarnições para bolsas, garfos. galerias e roupas feitas em geral: Agasaruois,
para cortinas, jarros, lar madas plás- aventais. alpercatas, anáguas. blusas,
ticos, lancheiras. manteguairas, malas. botas, botinas. blusões. boinas, beca- Clissea: 1, 2. 4. 5, 6, 7. S. 21.
25, 31.
orinO:s. prea 'do:tes de roupas puxado. doures, bonés, capacetes. cartolas. cara- 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 20, 39, MI
res para ruj..o. cts, pires, ar;.: tos. palitei- puças, casacão soletes, capas. cbales.
40 e 49
ros. pás de cos.nha, pedras pomes aro cachecols. calcados. chapéus, cintoa,
Titulo
ficiais, porta-pão. pulseiras para reló- cintas. combinações. corpinhos, casais
gios, protetores para documentos. pu. de senhoras e de crianças, calções, calTermo n.9 582.512 de 12-343 ,
xadores de água para uso doméstico. ças, camisas, camisolas, camisetas, cue- Indústria e Comércio Rampson Ltd/a
porta-copos, porta - niqueis, porta-notas, cas, ceroulas, cotai-alhos, cueiros; saias,
Santa Cnt
porta-documentos. placas, rabites, todi- casacos, chinelos. dominós, echaraast
nhas, recipientes, stip‘p rtes, suportes para 'amasias, fardas para militares: cole.
INDUSTRI1
pela ladrilhos e 32es:vos para azulejos iras. fraldas, galochas, gravatas, gorC cMIERC IP
ar.éis, carretéis pz.ra tecelagem e gano ros. jogos de !ingeria, lagunas: leques'
RAILPSUN
teções de material plástico para iedús.- uvas- ligas, lenços, mantos, meias,
Cria textil. colas usadas nas indástrias tr-aás. mantas. mandrião, mantilhas: pa- Casses: 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10, il. 15, IN
guardanapos, saleiros. to'aos. tigelas. :etós, patas. penboar, pulover, palatinas 18, 20, 21, 28, 29. 30. 31, 35, 38. 39, 4k
49 e 50
tubos para ampolas, tubos para serin- peugas, ponches, polainas, pilasnas; puti
Titulo
gas. travessas Loas de material plás- nhos, perneiras, quanonos, regalos.
tico, sacolas, sacos saquinhos. vasi l Ln- robe de chambre. roupão, sobretudos.
Termo n.9 582.513 de 12-3-63
met para acondicionamento. vasos, ai- suspensórios, saldas de banho, sandálias
Berinsex Tnieçi.i
S. A.
caras, colas a frio e colas não incluiclos sweaters, shorts. sungas, stolas, souP.,
em outras classes, para borracha, para tiens. slacks. tater, toucas, turbantes:
cortumes, para marcineiros. para sapa
BERIMEI
ternos. uniformes e vestidos.
mitos para vidros_ pasta adesiva Dato
DIESEL S/A
Termos es. 382.507 a 582.509. de
Treanos ns. 582.499, 582.500 e 552.502, correias. pasta e pedras para afeia
Nome COM t:
esmeril em pedra, em pó. em dis
•
12-3-63
ce 12-3-63
• —moo
C.1!ir
em pasta para afiar, moer e desgastar, Tec,•!adern Br
Ltda.
1.",ást.cos Ltda.
Tertno n.9 582.514, de 12-3-63
-cholos, adesivos para tacos. adesivos
•-o
Fercort Indústria e Comércio de Fun
de calçados
C .0BRATEX
Cortaeo Ltda
Casse 1
Ind. Brasileira
Para distinguir: Solventes, rernovedo:.e;
e lacas
C'-!,se 22
'
P..i-a distriçiiiir: Fios d.caTermo n. 582.501, de 12-3-63
nhaino, juta,
nylon, fios plasticos,
INOS. ERASILE1111
Etna Plásticos Ltda.
fios de seda natural e rayon. para teceIND. BRASILEIRA
lagem, para bordar, para costura, triClasse 7,
colagem e para crochê: fios e linhas de
Comércio de chapas de ferro
toda
espécie,
fios
e
linhas
para
pesca,
Cl e.
linhadas de aço pan pesca
e v,.-get,11. aaariao.
Térrno n_9 582.515, de 12-3-63
Classe 23
barro
retrata,
Confec,-;.:se ,i
T
g:las,
asbestos, a:cias at
Para distinguir: Tecidos em geral. tema- •
•
Name comercial
tio, breu O'oa de colza em bruto
cidos para confecções era geral, para
teriais corantes em bruto enxofre em
tapeçarias e para artiços de cama e
Termo n. 582.503, de 12-3-63
S KAI
bruto.
Óxido
de
espocW.5
em
bastões,
algodão, cânhamo, cetim. caroa.
Recuper
—
Indústria
Plástica
de
mesa,
Tnd. Brasileira
estanho. estearina, grafite. grafite para
casemiras, fazendas, e tecidos de /à era
Ext-...-ão Ltda.
36
fundição, gomas e colas em bruto ou
peças juta. jersey, linho, nylon, paca- Para &sua t_tu kventais bfb
parcialmeate preparadas, nuta-percha. pacta percalina. rami, rayon, seda na- abes. boinas, botas, babadouros, casai
,madeiras, ,',1eos de hnhaça, óleos em
irai. tecidos plásticos, tecidos imper- cos. coletes, capas. cbales, cachecol*
*
bruto serraaem. serradura, silício, pe. meáveis e tecidos de pano couro. ve- calçados, chapéus, cintas, combinaçõess
de sadsas gome= em bruto, pise. pá
ludos
corpinhos, calças. calções, camisas, vis
• • pato, plombagina bruto e pós betume
misetas. camisolas, cutias. ceroulas, COI4
pedra calcária asfalto em bruto. tdoos
Classe 36
bruto ou par
:'ara distinguir: Artigos de vestuários ças de senhoras e de crianças, colarinho,*
OS artigos zt.c:na são em
caseiros, casacão, dominós, echarpssi
IND. BRASILEIRA
nas indústrias
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
' cialtncrte ppe rados
Classe 28
aventais. alpercatas, anáguas, bluma fraldas, galochas, gravatas, gorros, ta<
' Para Artetatos de mataria
botas, botinas. blusões, boinas, baba. quetas, luvas, ligas, lenços. leque
Cl z , ::e 28
'plástico e de nylon: Recipientes fabridoures, bonés, capacetes. cartolas. cara manttis, meias, caaillots, mantas, maua
ca-dos de material plástico, revestinsen- Para distinguir cai7.as, esto;,.)s. recIp; a- ouças. casacão coletes, capas, ehales, driâo. malhas, paletós, palas. penhora,
tos confeccionados de substâncias ani- tes, placas, braçadeiras, pulseiras, ar- cachecols. calcados, chapéus, cintos peugas, pu/overes, ponches, pelerins
mais e vegetais: Argolas, aCucareiros. golas, botões e quebra-luz de material cintas. combinações. corpinhos, calçai polainas, pijamas punhos. robe- di
plástico
de senhoras e de crianças, calções, cal- chambre, sobretudos, suspensórios, solta
armações para óculos, bules bandeias.
tens, tailleurs, toucas e vestidos
ças, camisas, camisolas. camisetas. Cisebases para telefones. baldes. bacias. hal
d.
Termos os. 582.504 a 582.506, de
cais ceroulas, colarinhos. cueiros; salsa
sas. caixas. carteiras, chapas. cabos
Termo n.° 532.516, de 12-3-63
12-3-63
casacos.
chinelos,
dominó&
echarpas;
para ferramentas e utensiLos cruzetaa
Ltde
Tecelagem Brasileira,
c'N' Ltda. fantasias, fardas para militarem cole- Fitlirtca de 1VT(')ve's
caixas para . acondicionam ento de 'ÉtP..tilo
S'a Paula
giais. fraldas, galochas, gravatas, gr.
._ mentos, caixas de material para
'os fogos de Iingerte. laquetas; isques:
baterias, coadores, copos cinecas. co
D O U'R. 4 D0
luvas. ilgas, lenços. raaatbs meias
!heras. conchas. cestas para pão cesti
• T.-4 • • Rrantieirt1
para
Ovroa
p5e
inales,
mantas.
mandrião.
tranailhasi
nhas, capas para álbuns
Cl...sse 40
let6s palas. penhoar. pulôver, pelerinas.
cálices. cestói. eastiçais *Iara velas„
' amas e r
peugas. ponches; ~as. pilaras* soul- Acolchoados rtr.t - c
caixas para guarda de objetos carneelasSé 22
vais. aLasofada's:' aparadores •Y:rnáriall,
á. descanse paia
uhos. pernerrai: • Catmonos. rega
chos codores 'para - Ch
tr,ivett
pratos. copos e copinhos de plástico linhas de costura, para bordar, feito* de robe de chambre roupão, aobretudoa balcões para venda, para
ale
paar sorvetes, caixinhas de alást4co Fios fios cortados, fios continuos, fios suspensórios, saldas de banho, sandália.. berços, biombos, cabide', cadeira*.
tatos. aeroplanos, aia': Sacai de freio',
amortecedores, ambuláncias, andort,
n h a s, assentos de veiculos, aviões, au.
tomóveis; balões, barcos, bicicletas,
barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas, braçadeiras de eixo.
braçadeiras de molas, braços de veículos: charretes, carros de bagagens,
carretas, carretas de artilharia. carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros.
carros para carga. carros para estrada
de terso carros, caminhões, carrocesias,
carroças, carruagens carros tanques. ca .
m:ouetei, chassis, carbriradcrea, chapas
de cabeçalho de veículos, chapas cir
cuiares de veieulos, charneiras, coches.
conexões de tope de veículos, cubos para propulsores. cubos; deshgadores;
re& engates de borracha, engates de terro. estribos para carruogens estribos de
-opa/tala sagsealequia 'scanataa ap sus
aos de hélices, eixos de locomotivas, eiveículos; freios automático& freios pneumáticos, freios para estrada de ferro
ferro de paralaina; galeras; hastes de
veículos, hélices:* iates, injetores de locomotivas: jogos de engrenagens. logos de rodas. logos de rodas para . transporte de toras; lanchas, lanchões. liteiras, locomotivas; molas de borracha para carros, molas de veículos. motocieletas, motociclos, monociclos; navios:
Ónibus . painéis de armação de veiculos.
'para-choques, para-lamas, pontões reboque; reboque para transporte, rebocadores. roda.; para veiculas: saveiros,
tambores de freios tenders, tilbures, tirantes de carros, tratores troles trenós,
; vagõe3.
triciclos, trucks de locomotiva s
vapores, velocipsdes

IRESIMBRA

ETNA

PRI% uk.olte4,

ETNA
PLASTICOS LTDA.

REGUPER

HERTENYI
Ind. Btasileire
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•
1, canapé. cafres. colchões, colehõea

molas, cômodas, coaversadeiras,.co, jus, divans. •enxergões, escabelos, estes, gabinetes, de telefone, guardaoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
sala •de jantar, mobilias de quarto,
),, poltronas, prateleiras• sofás e
sofás-cama estofados
Teimo n.9 582.517, de 12-3-63
Gunther Relas.
São Paulo
- -- - •
' Q •-• FRICOana.

•Termo n.9 532.524, , de 12.3-63
Indústria e Comércio de Calçaricia
•
Rinde Ltda.
São Paulo

b•

Máquinas opeaatrizeS
• Termo n.° 582.526, de 12-3-63
Larsen
Indústria Eletrônica Ltda,
São Paulo

•

mulo DOS LARES.
Ind. Brasileira
Lid ,'' 3,

c
oupas
brancas, pai,: C -t1ILI e mesa:
olchoados para camas, colchai, cortores, esfregões. fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
landa, mantas para camas, panos para
aosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toa
111 para jantar, toalhas para chá e
ta , toalhas para banquetas, guarniabes para cama e mesa toalhintias
(cobre pão)
1
Termo n. 9582.520, de 12-3-63
Luiz Spivack
Sào Pai'
, Ta " .... .

)Ind. Draolleita
'Acolchoados para camas e para mós, almofadas, aparadores, armários,
a cões para venda, para móveis e
i
4órç os, biombos, cabides, cadeiras, ca.
, canapés', catres, colchões, colchões
molas, cómodas, conversadeiras, codivans, enxergões, escabelos, as'utes, gabinetes de telefone, guardaoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto.
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados

n

Termo n•9 582.521, de 12-3-0
Indústria de Molas Sorriso /Ade.
Sia P./r.!(•
r

ÇORRISO

• Ina. zrasileira
C: , • 11
Artigos da
Tènno n.9 582.522, de 12-3-63
Domini N1Arroyo

tlIENOX
!Ind. Itrasiitarb,
3
Ventiladores elétricos de tócla espécie
•
•

Termo• n.9, 582.523, de 12-3-63
Comercial Ag rícola Mendes Ltda.
•
/MUDES
À ;1fl4.

Brasileira

Cia.,:i 41
Cereais
,

if ri (

n•

' Indústria Brasileira

Classe 36
Calçados para homem:, senhoras •
•
criançaa
Tem ma.° 582.538, de 12-3-64"
•
fleiltóra La Selva S. A.
•
São Paulo

r

Temos na. 582.534 e 582.535, de
12-3-63
Hatsuta Industrial Co., Ltd.
Osaka

Classe 8
Aparelhos Intercomunicadores.
lhos de rádio e aparelhos de televisão
Termo h.' 582.527, de 12-2-63
Waidemar Rodrigues de Mendonça
São Paulo

SINCRO-LEX
Ind. Brasileira
Classe 33
Eacritório de auditoria e contabilidade
Termo n.9 532.528, de 12-2-63
Lino S. A.
Indústria de Máquinas
Para Pneus
São Paulo
/À NO

1-1ATSUTA:

Classe 6
Máquinas para a fabricação de pneus,

Termo n. 9 582.536, de 12-3-63
Lanches Imperador Ltda.

IMPERADOR

.11.1dustria Brasileira

Classe 41

Para distinguir: Alcachofras, aletria,
Termo n.° 582.529, de 12-3-63
aspargos, açúcar, alimentos para
Sobraco
Sociedade Brasileira de alho,
animais. amido, amendoim, ameixas,
. Construções Ltda.
arnindias, araruta, arroz, atum, avela,
53:) Pau!o
avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacaSOBRACO
lhau, batatas, balas, biscoitos, bombons
(Ind. Brasileira
bolachas, baunilhas, café em 6 e , em;
grão, camarão, canela em au e em pó.
- Classe 16
cacau, carnes, chá, caramelos, chocolaMateriais de construção
tes. confeitos, cravo cereais,. cominho,
creme de leite, cremes alimentic1os, croTemi° 11.9 582.530, de 12-343
quetes, compotas, cangica, coalhadas.
JI Al Bicho
castanhas, cebola, condimentos perra aliCeará
mentos, colorantes, chouriços, dend&
doces de frutas, espinafre, esséncias alimentares, empadas, ervilhas, •enxovas,
extrato de tomate, farinhas alimenticias.
WS°, figos, frios, frutas sacas, naturais
indústria Brasileira.)
e cristalizadas, glicose, goma de nascer,
favas, féculas, tocos, farelo, fortnentos
Classe 36
gorduras, grânulos: grão de bico, gelaArtigos da classe
tina, goiabada, geléias, herval doce,
herva mate, hortaliças, lagostas, liaTermos na. 582.532 e 532.533, de
fluas, leite, leite condensado, leite em
12-3-63
.
pó, legumes em conserva, lentilhas, linTelatsuta - Industrial Co., Ltd .
guiça, louro, 'massas alimenticias, maOsaka
riscos, manteiga, margarina, marmelada,
macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus', molhos, • moluscás, mostarda, mortadela,
nós moscada, nozes, óleos cosmetíveis,
estros, ovos. pães, paios, valida, pimenta. pós para pudim. pickles, peixes,
presuntos. patês e petit-pois. pastilhas,
pizzas pudins, queijos, rações balanceadas para animais, requeijão, sal, sagü.
sardinhas, sanduiches, salsichas, solamas, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de
tomate e de frutas, torradas, tapioca.
Classt I •
~aras. talharim, tremoços: tortas. torPulverizadores e olvilhadeires
taa para alimento de animais e aves,
Clause 34
torrões, liouc'iabo. vinagre
Mangueiras

SONIAR - WEST

.t •

t

Classe 32
• Unia rerefeia
• Termo n.° 582.539 ,de 12-3-63
Kelly Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

Classe 7
Pulverizadores e •polvilhadeiras
• Classe 34
Mangueiras

Ind.. Brasileira

IÀ" É; 7,f

PRORB00140 1- LD
-0
513S
RONIANTICA
4
.:31fItàÇ:
•

LARSON
...and. Brasileira

-Ik5..TraWaRf
i

1

Brasileira.;

Classe 16
Artigos da classe

Artigos da classe

Tèrmo n.9 582.519, de 12-3-ea
Comercial União dos Lares Ltda.
São Paulo I

REGIS\.

Lase
Alpercatas, chinelos, sandálias e sapatos
Termo n.9 582.525, de 12-2-63
Máquinas Operatrizes,
Uai S. A,
São Paulo

Tétano n. 9582.518, de 12-3-63
'• • Guelther Reiss
São Pau'o

:Olmo a., 582i37, de 12-3-61,.
Calçados "Regia" Lida:
São Paulo

RINDE
and. Brasileira

Ind. brasileir
. ClaJse -13

e•Cla,.,e -1;
Artigos da Losse

Termo a.9 582.531, de 12- Incorpração, Cgostevaito e
Arquitetura Ltda.,
,
"
(luaciabaia

3 z'

),

Classe 1
Tintas, vernizes e esmaltes Termo n.9 582.540, de 12-3-63
Vitrais Conrado Sorgenicht S. A.
São Paulo

PRORROGACki

INDÚSTRIA BRASILEIRA);

Classe 14
Para distinguir: Lentes de vidro comam
para óculos para proletos, para coup
densadores, para faróis, para sinaleiros,
de qualquer formato, ampolas, tubos,
ahnoFarizes, • copos, cadinhos, garrafas.
frascos, cubetas, hastes, caretas, graus: ,
mamadeiras, formas para fornos. ass5.
deiras, compoteiras, saladeiras, jardinai.
mas, porta-lnias . centro de mesas, pan.
leitos, jarros, cálices, chIcaras, pratos,
tildas, bandejas, pires, globos: -korai.
nas, vasos, serviços para refrescos, •
taças, vasilhames manteguetrast cápsu.
Ias, vidraças e pendentes
Ténno a." 582.541, de 12-3:67
Editora La Selva 13, A.
São Paulo

PRORROCIAÇik,
SALRÇÕSS DA,S siogAs,
Classe 32
Unia revista
1.:

•

1t't

•
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• Termo n› 582.542, de 12-3-63
raquetes, aedes de pasca, redes para
Indústria Brasileira de Bombas Hidnaulla jogos, rodas de roietas, revótaer de
cas Refaga S. A.
mangado. soldadinhos de chambo, taSão Paulo boleircia para jogos, sacos na talaur.
iambore4 para crianads. tamburéus.
'
ramooretes, reais de mesa, treta e vias
PRORRWAÇIT
térreas para brinqueuos, varas para
FRIT2 BUTTER-.
pesca, vagonetes e zepeans

4nd16tria Brasil era
...asse 7
Para, distinguir: Bombas de jardins,
bombas para 'adubos, bombas para irrigação de terreno e chuva artificial
'Têm on..° 582'.543, de • 12-3-1963
(Prorrogação)
*
Destilaaa •Vaa.ia Ltda.
Saa Pra - •

.-

PRORROGNÇÃO •

Junho de 1963'

Termo n.° 582.550, de 12-3-1963 .
Cinal a. Comércio e Indústria
Avícola S.A.
São Paulo

Termo a.° 582.555, de 12-3-1963
, (Prorrogação)
American Cyanamiçt Company
Estados Unidos. ca América

C INAL
Indústria Brasileira

R.OVAC

Liasse 2
Tatuo na 582.545, de 12-3-1963
Vacina para tsao contra a cólera dca
Belimpex
Importaajo, Exportação e
sumos
Classe 19
Representaçaas Ltda.
em geral, Inclusive do
Aves
e
ovos
Têrmo
za.°
582.556,
de 12-3 1963 São Pau:o
bicho da seda ,animais vivoa, bovino,
(Prorrogação)
cavalar, caprinos, galináceos, , ovinos e
Bristol
Myers Company
PRORROGAÇIO
suínos
cia América a

:

&lados Ga

-BELIA1PEX

Termo n.° 582.551, de 12-3-1963 .
Pedro Erondino Louzada
São Paulo

Classe 38
Papel almaço, álbuns em branco, bloco sde papéis ara cartas e outros fins,
cartolina, cadernos eacolares, envelopes em caixinhas, caixas de papelão
e cartolina, papel de tõda espécie para
desenho, papel a envelopes em caixinhas, livros em branco, papel de escrever, asapel de impressão, mata-morrão, papelão e pastas de papelão

GUIA AZUL DO •
AtROMOBILISTA

• PHENOXADRINÈ
Classe a
Anti-histaminicos e -preparações
anti-histaminicaa
Termo na' 582.557, de 12-3-1963
Cervejaria União e Ultramarina Ltd.
Guanabara

Classe 32
Guia informativa assuntos,
automobilísticos

Termo na U2.546. de 12-3-1963
Cia. Mercantil e Industrial Arapuá
São Pau.o

Termo n.° 582.552, de 12-3-1963
Farmácia Cidade Leonor Ltda.
São Paulo

CIENTISTAS DE

i}AmANia

Classara
41, -12 e 43
Sasal de propaganda
Tèrmo na 582.544, de 12:3-1963
Gmnro Garrido Espinosa
',-) Paulo

2RORROGAgo

-

REVELAÇÃO
-

ÇIDADE LEONOR

Classe 33
Titulo

tIndust pia Brasileira

Termo n.° 582.547, de 12-3-1963
Intermez-zo Musicais e Instrumentais
• Limitada
São Pau:o

. • INTERNEZZO
Class? '19
Industria Brasileira
jogos. brinquedos, artigos despOrtivos e
passatempos. a saber: álbuns para reClasse 9
cortar e armar, aviões, automóveis
aros, argolas. bercauhos. bonecas, bone- Aocrdeões, cordas para Instrumentos
cos baralhos de/ cartas, bolas para musicais, auovios, bandolins, bandeia.
todos os esportes. brinquados em banza nas, banjos, baterias para jaz-band,
de ammais. balões de' brinquedo, bilaa barítonos. bocabardinos, boatos. °malhas
res, brinqu dos mecanicos, brinquedas para- instrumentos musica,s caixas sonoras, caixas de música, le Órgão, de
em forma de instrumentos magica
brinquedos em forma de armar Man- piano, cavaquinho, calos, pianos e parquedos de aorracha com ou sem asso- I te deste, citara, davas, citamos, claravio. carrinhos. carrocinhas. çaminhões netas, concertinas, cornetas e cornetões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleitas cometias, instrumentos musicais para
para esporte cartões para (Oto. casi crianças, flautas, flautins, gratarras, gala
nhas de brinquedo, casinhas de arara tas, harmônicas, harmõnios, harpas, licadeiras de brin uedo, carteiras e ea- rase ocarina órgãos pandeiros. pist
velopes com fólhas para recortar e pratos de bandas, rabecas, remitias, me.
armar, calçados para bonecas, cordas quintas, saxofones, tamborins, sambo..
para pular clavinas para tiro ao alvo res, tantans, trombones trompetes, tubas,
copos de dados caixinhas 4e músiaa violas e violões e parte de instrumentos
-dados. dardos discos, dominós espia mia.cais, não incluidas em outras classes
gardas de brinauedo, espingardas de
Termo n.° 582.548, de 12-3-1963
vento. estaquinhas para jogar. enigmas
engenhos' de guerra 'de brinquedo. ler Laboratório Farmacêutico Abae-cé Ltda.
São Paula
•
tinhas de angomar, ferrarnan as pasa
crianaas • avaras de aves e- anima
,A 33 A E T
figuras para aigo ar xadrez, togam! e
fogão: l'as, de 1 anquedos lo o* as
ustrla
futebui de mera. icalbeiras .ara esper.
ganchas para pente guisos para criana
Classe 3
seres a, aas, iscas ,artificia
ças.
Produtos farmacêuticos
para pasca, logos de damas. logos de
dominó jogos de- raquete, linhas para
Termo n.n 3-82.549, de 12-3-1963
pesca luvas para-- boa. para esgrima
Pedro Erondinca Louzada para jogador de soco, máscaras camaStio Paulo
valescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez. mobilias de brinGUIA AMARELO DO
quedo.' inin.aturas de utensílios domésticos, patins. patinetes, "piões, petecas.
AIROMOBrLISTA
planquetas• rara ginástica, peças de
jogos de damas dominó e xadrez pelotas. pianos e outros instrumentos musiClasse 32
cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios- da papel, panelinhas,
Guta Informativo assunta
quebra-cabeças em forma a de armar,
automobiiisticos

Classe s
Produtos farmacêuticos
'Farm° n.° 582.553, de 12-3-1963 •
Empresa Cinemaloaráfica Santa Cruz
Limitada
São Paulo

CINE SOBERANO

.

São

.

,

g .

Brasileira

PRORROGAÇÃO

Paulo-Capital
Classe 33
Titulo

Tarmo n.° 582.554, de 12-3-1963 •
Enbaz S.A. — Máquinas para
Escritórios
São Paulo

ERBAZ

q

s

Tansos as. 582.558 à 582360, de
12-3-1963
(Prorrogação)
tapa lkon A. G.
f Alemanha

•
Classe 17
Para distinguir: Artigos, máquinas e
instalações para escritórios em geral:
Papel carbono, Meada separadores
para arquivos, arquivos para correspora
dència. pastas para escritórios com
fechos de metal, almofadas para co.
ambos e para tinta, abridores de cartas.
berços para mata-borrão, canetas para
desenhos, cortadores de papel, cario>
fiadores, tintas para escrever, borracha,
aiolhadores. qomadores: coladorea cera
tos para papeis e carrespoadenda, esquadros, desenhadores. datadores caos
minas, furadores, máquinas de apetre.
abes para apontar lápis, lápis. canetas,
lapiseiras, porta tinteiros, porta lápis,
porta-carimbos porta-canetas, descanso
para lápis e canetas, réguas. instrumentos de escrever e de desenhai, porta.
cartas. porta-blocos, prensas. prendedora de papéis ganchos persevjoa compassa, máquinas para escrever, cair
colar e somar, máquinas para aranspear,
grampos e ganchos para escritórios,
tira-linha, fazias, godets, ginetes, argua
fichários, mapotecas, carrinho& 'pua
máquinas de escrever e cofres -

• • asa .aa

Classe 1
Produtos químicos para fins Maustrials,
cientifico. e fotográficos), a saber; dl*
paz fotográficas vrgens, filmes virgens
papéis virgens
•
Classe 8
Aparelhos, instrumentos e utembilos
fisica, química, óticos, geodésicos, nau
ticos, eletrotécnicos, pesagem. sinaliza
00, contrõle e fotográficos; insinuam
tos de medição
Classe 9
Instrumentos musicais
Termo n.° 582.561, de 12-3-1963
(Prorrogação)
Produtos Quimicos Fontoura S.A,
São Paulo
_ a PRORROGAÇÃO

12A-i:HA DETtiç
"
,CACHOPA
itrial)1ArrRkt ousia=
r ! Ciasse 46
PeTha
aç a •
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Termo n.° 532.562, de 12-34961
(Prorrogação)
Produtos Químicos. Fontoura S.A.
São Paulo.

PRORROGAÇÃO

AGROFON
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Inseticida
Termo n.° 582.563, de 12-3-1963'
(Prorrogação)
Eimesto Neugebauer S.A. — Indiltrias, Reunidas
Rio Grande do Sti

Termo tu° 587,571, de 12-3-1963
Nua. Facrman
São Paulo

teatrais,, programas radiofónicos, programas de televisão e revistas
Termo n.° 582.568, de 12-3-1963
João Vieira da Silva
Minas Gerais

Lasa Franco I
• Casses:, 12. 22 e 48
.
• - Titulo

Junho da 1963 20115
Termo a.° 582578, de 12-3-61
3° rio Mecânica Mana José Ltd"

Mana-Jos&

MARIMBA
'ALMA LATINA

indústria Brasileira
Classe 6
Bronzinaa, bielas, mancais e virabrequi,1

IND. GRASILEiRA

Impressos, crónicas, folhetos, jornais,
Termo n.° 582.569, de 12-3-1963
Indústria e Comércio Ltda. revistas, peças teatrais, programas raMódulo
diofônicos programas de televisão
Guanabara
Termo n.° 582.573, de 12-3-1963
A Esplanada Roupas S.A.
Guanabara

PRORROGACUY

Classe 33
l'Itulo de Estabelecimento

PRORROGAriG

•

/

Indústria Brasileira

(arattilek demudo, • fundo brio,

Classe 41
Cremes de frutas
Termo a.* 582.564, de 12-3-1963
(Prorrogação)
American Radiator ei Standard
Sanitary Corporation
stados Unidos da América

*RORROGAÇÃO•

Classe El

Válvulas acionadas por flutuação
Têm on.° 582.565, de 12-3-1963
Festa do Calçado e Feiras AgroIndustriais, Sociedade Civil
Rio Grande 'do Sul

[Encontro dos Hornenã
'Que Calçam o Brasil
Classes: 32, 35, 36 e 50
Frase de propaganda
Termo n.° 582.566, de 12-3-1963
.
(Prorrogação)
Fabrique IYHorlogerie "La Vedette"
França
PRORROGAÇÃO

'Mano
587.579, de 12-3-61
Hotel Marabá Ltda.
Paraná

Liasse 3:L
Almanaques, agendas, boletins. boletins

Termo n.° 532.58e de 12 -2-63

'N. V. Koninklijke Pharmaccutiscit 141

indttstrta. 13rasitelin.

Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feitas,
senil-confeccionadas ou sob- medida,
para homens, senhoras e crianças, a
saber: Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais. anáguas, aventais
batas, babadores. blusas, blusões, boinas, bonés. boleros, cotninações, casa.
coes, capotes, calças, calça-saias, chine.
los, tintos, cintas, camisas, camisetas
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ce•
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros. cilapéus; dolmans; echarpes, estalas; farda.
mentos; gorros. galochas, gravatas
guarda-pó; Impermeáveis; jaquetas; lera
ços. leques, lençaria, ligas, libras, lingerias; mantas, meias; palas, paletós,
pantufa& pijamas, peignoIrs, punhas,
peitas e peitilhos para camisas, peleri.
nes, polainas, ponchas, pullovers:
monos. quepis: regalos. robe de chambre, roupas de brim para o trabalho,
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, sob.
déos, shorts, sungas, slacks, susteres,
suspensórios, soutiens, sobretudo:a Ara.
jes, ternos, toucas. tailleurs, turbantes:
uniformes, uniformes para empregadas
vestidos; xales
Termo n.° 582.570, de 12-34963
Módulo — Indústria e Comerei oLtda.
Guanabara

brieken v/b Brocades-Stheeman 4
Pharmacia

PRORROGAÇÃO

O ARTIGO ES CIAI
PELO PREÇO IDEAI.

(YCLOSPASMOL.
Classe 3
Um, preparado farmacêutico de efeito
anti-espasmódico para os vasos sanguíneos

Classes: 30, 36 e 48
Sinal de propaganda
Termo n.° 582.574, de 12-3-1963
Sapataria Andorinha Ltda,

Urino a.9 582.581, de 12-3-63
Antônio da Gama Lobo Xavier dr
Matos e Silva Soares de Almeida e
Aunando Ferreira de Pinho
Guanabara

Guanal3P.s

Sa p ataria
'

Andorinha

iL t da.

_

Nome Comercial

EAR 1

Têm on.° 582.575, de 12-3-1963
Guarda Móveis Gato Preto S.A.
Guanabara

Classe E
Máquinas para produzir calor

PRORROGAÇÃ"Ox

Térmo n.• 582.582. de 12-3-63
Tolman — Produtos Quirntcos Ltda.
---

r

0,,o.• o 0A:1M I
ci. ....... o Mov001

.TOIMAN TOX'

(JMNIOY

INDUSTRIA BRASILEIRA.

• mão,

MÓDOLO -.Indústria
o . --t rcio Ltdã.
vá

Comercial
Termo- n.° 582.582, de 12-3-1963
Borbar.:Js Senado Ltda.
Guanaba ra

o

VEDETE
Classe 8
Barómetros, hidrornetros, relógios e
termometros
Termo n.°- 587.567, de 12-3-1963
Pedra Cabral
São Paulo

..obras
Clame 24
Classe 32
Almanaques, agendas, boletins, boletins Acessórios e- complementos de farda.
crOuicas, folhetos, jornais, se. mentog civis e militarei, bordados; e
bandeava
vistam, peças cinematográficas, peças

Las.,0

Inseticidas'
Classe 33
Frase de propaganda

Termo n.• 582)583. de 12-3-63
Mariêta Moreira de Almeida
Bahia

Termo n.' 582.576, de 12-3-1963
Hélio Quintela Vaz de Mello
Guanabara

CASTRO ALVES

CLUBE-Hotel Praia,

,fdrr Àtlântio

Termo n.° 582.584, de 12-3-63
Jobema — Engenharia e Construçõe4
j
Ltda.
Guanaixar,

Classe 33
Titulo
Termo n.° 582.577, de 12.3-63
Raimundo Olegário Portela de Azevedo
Guanabara

informações
Claase 32
Urdo' de periódico.

INDOSTRIA BRASILEIRA.
Classe 41'
Café torrado, em grão ou moido

Johea
.
,
!triddârli-Pilefrei
' Classe 16)

.,.

iPara distinguir: Materiais par a coro&
trações e decorações: Aroarnassas, ardi.'
Ia, areia. aznIejor4 batente*, belaostres,
blocos de.

clamai"'

blocos para pret.!,

soentagno,: talhai, ' chnen4o, sal, et

2016 'Sexta-feira 7,
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•'Nano n.9 582.591, de 12--63
apas . isolantes, caibros, cautilhoas conas,' chapas para coberturas. caixas
Manoel Rodrigues Alves Pilho
d água. caixas de descarga. para lixo;
duanabara
edificações pranoldadas, estugue, emula
siãO de base asfáltico, ' estacas. esqua-.
drisis, forros, , frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para constrita
ções, lamelas de metal, ladrilhos. lata
bris, luvas de junção, "ages, lageotas,
material isolante contra frio e caros,
manilhas, massas para revea t meratos de
paredes. madeiraa para zonstrsções, mo
micos, produtos. de base asfáltico, proo °
dutos para tostnar insierineabilizantes
sgratempostaa noas-mus
. a sargautassas de crnientka e cal hidráiiIIRASILEIRA
fica, pedreguills,. oro lata:, betuminosos
Classe
32
impermeábilizantes liaudos nu sob outras formas para revest mentos e outros Defesa e Proteção a indústria cinematográfica
Usos nas construções, pers'a-nas, atacas
pesa pavimentação peças ornamentais
Têrmo n.s 582.592. de 12-3-63
de cimento ou gesso ,pare ir.,os e paras•
José Catlos Machado
des, papel para forrar casas. , massas
Guanabara
•arquetes portas. portões pisos. soanil-st/idos )sara uso nas construções
letras para portas. tijolos. tubos de com.
greto telhas, tacos, tubos ir ventilação,
tanques de cimento, vigas vigamentos
• vissem, venezianas

Chin da Silva

Tênnos as. 582.585 e 582.586, de
12-3-63
Móveis Minart Ltda.
Minas Gerais

'Têrmo n.• 582.598, de -12-3-63
Ótica Avenida Ltda.
R.o de Janeiro

t Avenida

t

Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Tê rmo n.° 582:599, de 12-3-63
Waldyr. BàTStista Weber
Guanabara
Classe 46
• Neste comeréial
Têrmo n.° 582.600, de 12-3-63
José Carlos Viana Tanuri
José Carlos Viana fanuri
Basia
•
1=23="1"2212L"Marieffilleraiefflill

GAFE4., ~Re

Iwa~

Classe 32
Programas de rád:o, televisão. boates,
peças teatrais e cinematográficas
• Tênno n.° '582.593, de 12-3-63
José Carlos Machado
Guanabara

As

Intõ caveis')

-Junho de 1963

• Ta amo n..7" 582.604 t de 12-3-1963
Magnuesita S.A.
" Minas Gerais

Go
•ft

'"Zat

ISOPOR

,s

Classe 41
Café torrado e moído
Tèrrno a.. 582.601, de 12-343
Bahia

indústr ia BreMiteira
Classe 32
Classe 34
Cortinas, C21paChos, encerados incha- Programas de rácro, televisão. boates,
peças teatrais e cinematográficas
sive para instalações hospitalares, linóleos, tapetes em geral para assoalhos
Tétano n.° 582.594, de 12-3-63" eagé . genta gé
e acedes e artigos de pele para os Kelson's Indústria e Comércio S. A.
mesmos fins. pssadeiras
- Guanabara
Clame 40
Classe 41
Acolchoados para camas e para móCafé torrado e moido
yeis, almofadas, aparadores, armários.
Tèmso n.° 582.602. de 12-3-63
balcões para venda, para • móveis e
Adahil Angelica Oliveira Pereira
berços, biombos, cabides, cadeiras, caBahia
Silas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas cômodas, conversadeiras, coxins, divãns, enxergões, escabelos, esiiiii(eimilikeii.ii iiie 1:
Classe 28
tantes, gabinetes de telefone, guarda.
ekeeNewir~',1.elia
Peças de plástico e seus artefatos
Onocia, guarda-roupa, mesas, mobilias
e era wi.'•~Leisimiei
de sala de jantar, mobilias de quarto,
eiiiiiiCUR A A. u,.
582.595.
de
12-3-63
Térmo n.s
poltronas, prateleiras sofás e
eimilie
Móveis de FOrmica Diamantes Ltda.
Ir IN
ECOO
sofá's -cama estofados
Guanabara
Mi ill
111,11111,1
11-1
Têm° n.° 582.587 ,de 12-3-63
meiem
.
.
.
.
111'. II .MI
Móveis Minart Ltda,
.
. meei
11111.11
Manas Gerair
III Will
•

indústria-Srasueira

G

„...e

Classes: 34 e 40

Titulo sie Estabelecimento
Tèrmn n.° 582.583, de 12 -3 -63
Móveis Minart Ltda
Minas Gert.is

Classe 40
Pequeno fabrico ele móveis de artefatos
de metal
rèrÁno n.9 582.596, de 12-3-63
"Orted" Organização Técnica Metro
Domestléa Ltda.
Guanabara

9tOtiStRfill

10100,k1Sitbil

-Class'es32
s ',ars
Defesa e pr
.. oteção'ai indsietaia, eltiematos
'áiSfficii •
•

Tênue, n.°_. 582.605, de 12-3-1963
• Magnuesita S.A.
•
Minas Gerais

• IMAG
Classe 16
Pronusos refratários (argamassas, blop
cos de concreto, cimentos, massas, pe.
ças especiais-e tijolos) e iolantes
térmicos
. Tisna° a.* 582.606, de 12-3-1963
Maanuesita S.A.
IVIinas Gerais

• Classe 41 - Café torrado e maisio
'Mano n.° 582.603, Ia 12-3-63
Sociaté Française Gardy
França

VL

Classe 16
Produtos refrasários (argamassas, bics.
coa de concreto, cimentos massas, pe.
ça,s especiais e tijolos) e iolantes
térmicos
Tèrmo n.° 582.607, de 12-3-1963
Magnuesita S.A.
Minas Gerais

COLPOR
Classe 16
P rodutos refratários (argamassas. blocos de concreto, cimentos, massas, pe..
ças especiais e tijolos) e iolantes
•
.
térmicos

'
Widueti- tiltin‘groetdcL
Têrmo n.° 582.589. de 12-1-63
Conservas Brod Limitada
Rio Crande do Sul
Nome çosnereial
•
Manoel Rodrigues Alves Filho
rolanaban•
re-a.saisassas" ,

Classe 16
Produtos refratários argamassas,' bloi
cot de concreto, cimentos, massas, ps.
ças especiais e tijolos) e lorantes
térmicos

e.

0,140~1

Ouvem filitenot

.instalaçes -interiores e exteriores para
alta e baixa tensão; corta circuitos automáticos e outros sistemas; Interrupto.
res, tomadas de corrente, caixas de junção e de derivação; aparelhos cornbann.
dos, disjunto-1'es de estroncamento,
pensões, contra-pesos, soquetes de lana.
padas- de todos • os sistemas. Tódas as
aparelhagens de alta tensão para estaa
ções centrais e postes de transforma-.
ções, material de linha, quadros de dia,.
tribuição, disjuntores automáticos, rea
lás diversos, comandos elétricos, interruptores e comutadores para tódas etS
aplicações, re-eng rena dores, para-raio 5,
bobinas, bobinas de self, reatáncias, porcelana eletro-técnica; isoladores, punhos,
suportes de linhas, roldanas, aparelhas
para reunir fios elétricos, calvas para
interruptores e para corta-circuitos, peças moldadas era matéria Isolante, material de instalação, tubos equipados ,C
Isolantes, fios, cabos, motores elétricos,
furadores elétricos, aparelhos de aqua•
cimento elétrico, medidores de eletricla
ade, instrumentos de medidas elétricas,:
seus elementos, peças detacáveis, peças
de substituição e acessórios

Classe 3
Aceisséelos de aparelhos elétricos
Tétano ti.' 532.597, de 12-343
,
ótica Avenida Ltda.
Rio -de Janeir

tica Avenida Ltda.
•

Nome conserciW

•

Tèrmo n.° 582.608, de 12-3-1963 •
Magnuesita S.A.
Minas Gerais
•
•

PERLIT

Classe 8
Todos os adiri a s —..'n.tdos nesta classe
e especialmente
sas peças moldadas em matérias-- arta pira aparelhaClasse 16
gem elétrica, pala:as de coptadorea, iso- Produtos refratários (argamassas, Mó.
ladores, seus elemento, • ssças dentacá- coa de concreto, cimentos, massas,k.pe.
vais. peças de , substituição e acessórioa.
ças 'especiais e 'tijolos) e folantes
Tõdas as aparelhagens' elétricas ara
térmicos

,onctiNt; t(Seç'ilci

.Sexta-feire l7

Têm° n.° 582.616, de 12-3-1963
Magnuesita S.A.
Minas Gerais

Tirmo a.° 582.609, de 12-34943
Magnuesita 5.A.
Minas Gerais

•

ISOKAST

•

Classe 16

'PADARIA ALIA

KOR=DAM

Produtos refratários (argamassas, bloOu de concreto, cimentos, masaas, pe-

Classe 16
Produtos refratários (argamassas blocos de . concreto, cimentos, massas, peças especiais e tijolos) e iolantes
ténnicos

ga& especiais • tijolosi e lolantes
térmicos
Térmo ia° 582.610,( de 12-34963
Magnuesita S.A.
Minas Gerais

ERITMIX1

Têrmo n.". 582.624, de 13-3-1961
Evado 'nide
São Paulo
•

Termo n.° 582.617; de 12-3-1963
Magnuesita S.A.
Minas Gerais

LI

1

tR-S

Classe 16
redutos refratários (argamassas, tilaClasse 16
m, de concreto, cimento; mana; pe- Produtos refratários (argamassas, blololantes
ças especiais e tijolos) e
cos, de concreto, s.imentos, massas, pe.
térmicos
ças especiais e tijolos) e iceantes
térmicos.
Térmo , n.° 582.611, de 12-3-1963
Magnuesita S.A.
Térmo n:° 582.618, de 12-3-1963
Minas Gerais
Magnuesita $.A.
Minas Gerais

(-lasse 41
Titulo de Estabelecimento
Tênno n. 9 58).625, de 13 -3 - 1963
- Domingos Coda 6 Filhos Ltda.

;FABRICA DS
'CALÇADOS
PRI NCESL D 'OESTE
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.° 582.626, de 13-34963
Domingos C,odo 8 Filhos Ltda.
São Paulo

Junho de 1963 2w)
mus estrados de camas, acoleboadoe
porta-vasos, divina. • almofadas. to"
vesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras
i
l•
Têrmo n. • 582.630, de 13 -3- 1961
Dorival Diodo
SAc Paulo
•

FABRICA DE
', MOVEIS EffrOPADOSj
NOVA ERA
Titulo de F,stabeleNnento

Timo n. 9 582.631, de 13»3 - 195"
'Antonio Balla Filho
São Paulo

RELI Na0
Ind. Brueiletrei
Clzisst' 10

Armários, assentos„ balcões • ouiets,
banquetas, bancos, camas, cadeiras,
crendo-mudos, cristaleiras, colchões df
mola, conjuntos de copa e cosinba,
cadeiras g iratórias, dispensas dormitórios, etagers, escrivaninhas estantes,
guarda-roupas, guarda-comida galeria,
mesa& móveis para "jardim meainbaii,
Classe 16
móveis para bali, móveis estalado%
produtos refratãrios (argamassas, bloClasse 16
Classe 36
penteadeira; porta chapéus, prateleiras,
cos de concreto, cimentos, massas, pe- Produtos refratários (argamassas, bics
Liaignia e rótulo
sofás, sapateiras. salas de visitas, saia*
ças especiais e tijolos) e iolantes
cos de concreto, cimentai, massas, pede jantar, poltronas, berços. colchões,
térmicos
Têrmo
n.°
582.627,
de
13-3-1963
e
tijolos)
e
iolantes
ças especiais
caixas e móveis para, aparelhos radioSociedade de Educação e Assistência
térmicos
Termo n.° 582.612, de 12-3-1963
fônicos, móveis para terraço, sofás- caSanta Cruz
Magnuesita S.A.
mas, estrados de camas, acolchoadoe,
Térmo
n.°
582.619,
de
12-3-1963
São
Nolo
Minas Gerais
porta-vasos, divisas, ahnofadas,
1VIagnuesita S.A.
vesseiros, cómodas e discotecas de
Minas Gerais
I NDUSTRIA E
madeiras

•JETLAT

KR-L

OXImAG

COMERCIO DE -

Térmo n.° 582.632, de 13-3-1963
Classe 16
COLCIMES E
- •
Antonio • Balla Filho
jeroctwasa refratários (argamassas, bloMOVEIS ESTOFADOS
S-ãa Paulo
aos de concreto,. cimentos. massaa, pef SA —TA CRUZ
Classe 16
ças especiais e tijolos) e lolaritu
Titulo de Estabelecimento
térmica'
Produtos reíratários. (argamassas, bloDECORAÇÇES
;coa de concreto, cimentos, massas, peTêrmo n.° 582.613, de 12-3-1963
Termo
n.° 582.628, de 13-3-1963'
tijolos) e iolantes.
ças
especiais
e
DELI WO'
Magnuesitir S.A.
Sociedade de Educação e Asaistência
térmicos
Classe 34
Minas Gerais
Santa Cruz
Para distinguir os seguintes. artigos:
São Paulo
Têemo '11.• 592.620, de 124-1963
Cortinados, cortinas, capacho; encerar.
Magnuesita S.A.
dos, linóleos, oleados, passadeira; proa
Minas Gerais
Sios para assoalhas, e paredes, tapete*'
Mercearia lbalva Ltda .
Clasae
Classe 14
Acolchoados para camas e pura móTermo n. 9 ,582.633, de 13-3-1963
~dato& refratários (argamassas, bloveis, almofadas, aparadores, armários.
classe-11r
Costa 6 Costa
cos de concreto, cimentos, massas, peProdutos refratarias dl gamas3b, blo- balcões para venda, para móveis e
S;t0 Paulo
ças especiais e tijolos) e iolantas
berços, biombos, cabides, cadeiras, ca'coa
de
concreto,
cimentos,
massas,
petérmicos
mas,
canapés,
catres,
colchões,
colchões
ças especiais e tijolos) e talantes
INDUSTRIA E.
de molas cômodas, conversadeiras, cotérmicos
Térmo n.° 582.61+, de 12-3-1963
COMERCIO RE'
xins, divans, ‘enxergões, escabelos, esMagnuesita S.A.
ALINENTAÇAO.
Têrmo n.° 582.621, de .11-3-1963
tantes, gabinetes de telefone, guardaMinas Gerais
Esquadrias Metálicas Alum-Art Ltda. cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
CACIQUE'
oinad ogs
de sala de jantar, mobilias de quarto.
Taulo tle Estabelecimento
poltronas, prateleiras sofás e
-ESQUADRIAS
sofás-cama estofados
.Tér
mo
n.° 582.634, de 13-3-1963
METALIC AS
Darcy Cassavia
• A LUIZ—AAP
n'èrmo n °' 582.629, de 13-3-1963
Classe
São Paulo
- aval
Piodatos refratários (argam ..isas, bloCasa,. 5, IT i f4
tilo
cos de concreto, cimentos, massas, peRABRICA Die
?aula
•
ças especiais e tijolos) e iolantes
CALÇADOS LINCOU
NOVA ERA.
Termo n.°. 582.622, de 13-3-1963
térmicos
tnd. Bre-sineira.
Otávio José Chiozzi
Classe 43
Classe 36
Titrino n.° 582.615, de 12-3-1963
São Paulo
Armários, assentos,' balcões
bufes,
Magnuesita
Titulo de Estabelecimento
banquetas.
bancos,
camas,
cadeiras,
SALSICFIAR.IL
Minas Getaie
ereado-mudos, cristaleiras, colchões de
PRINCESA D'OESTE
Termo -n.° 582.635, de 13-3-196;
mola, conjuntos de copa e "asinha,
Orlando Gaictti 5. Cia. Ltda..
Classe 33
ordeiras,
giratórias,
dispensas.
dormiEstabelecimenta
São Paulo
tórios, etagers, escrivaninhas, estantes
guarda-roupas, guarda-comida galerias
Tèrmo n." 532.623, de 13-3-1963
mesas, móveis para 'jardim ' Mesinhas, •
Lunaa1i 5 Cia. Ltda .
a.urrri
móveis para hal], móveis estofados',
São Paulo
Classe 16
Ltd. Braelaeira
penteadeiras, porta chapéus. prateleiraa,
.1
n ,) :,;
,.•,
Produtos refratários. (argamasaas, bloSERF1LgERI
sota. sapateira; 'laias 'de 'visitas, Mias
Classe 4
SAPCA , 'cezuZ cos dé, concreto, cimentos, masaas, pede jantar, poltroaas, 'berços, colchões. Substanelaa de •
-,
àgêni pnjjna, vette(
aça@ especiais e tijolos) ar lolante, •
calmas • móveis para Laarelhoe radio: ratarrrat' lem' &hl°
.
•
Classe
.33
• térmicos • "
•
Titalb de:Estabelecimento 's.:a... fónicos, aidveis . para terraço, sofás- era
preRnladhs

CROMKAST

' MSS-Kk

I.C'Pr".2rNiranr

•CR-L

ANACID

MAGNEKAST
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9 582 .613, de 13-3-1963.
Orlando Galeto
Cia. Ltda.
Sã-) Paulo

nrn/CO 11.

8

FABRICA DE
MOVEIS ATUNTICO
,

Térmon .9 582.637, de 13-3-1963
Orlando Galedi & Cia. Ltda.
S-i,) P .3 til,

OLICMPIA •
Brasileiv 4
•
ittbstâncias de origem animal, vegetal.
k mineral, em bruto ou parcialmente
preparadas
•

Termo n.° 582.638, de 13-3-1963
Orlando Galetti . Ei Cia. Ltda.
Si. P
10,
CARLOS

•CO

Cl-asse 41
unstáncias alimenticias e seu prepa• rados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
582.639, de 13-3-1963
Termo
Orlando Galetti & Cia. Ltda..
Sria PjdL&&QUt NA
SIO CARLOS

33
•
fitai° de Estabelecimento
Tenni> n.° 582.640, de 13-3-1963
Estevam -Ie. Carpos Junior
..

TECITLARIA
BRASILIA
ClajàC .33
Título de Estabelecirnenlo
Termo n.° 582.641 ,(de 13-3-1963
Mario Paga Lopes .
• Si. P

p
CO

3

VARIA,
3

Título , de Eata'oeiecimento
. Termos as. 582.642, 582.646, e
582.647, e 13-3-1963
Waldemar Borges
Si . Paulo
.

Têrmo a.° 582.655, de 13-3-1963
Discoarte Indústria e Comércio de
Discos Ltda.
São Paulo
•

Termo a.* 582.643, de 13-3-1963
Alcides Mora
São Paulo

PRATIO
: • Ind.. Brasileira •
trobstancias de ocigem animal, vegetal
a mineral, em bruto 'ou parcialmente
prepaiudas

DISCOARTE
Ind, Brasileira.

-r

.
Classe
Título de Estábeiecimento

Termo n.° 582.648, de. 13-3-1963
Vitorio Pin & Cia .Ltda.
São Paulo

;PADARIA E
CONFEITARIA
SANT'ANA
' Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 582.649, de 13-3-1963
Vitorio Pin & Cia. Ltda.
São Pauto

•
•

•a t

•

IndN iraer•sileira _
•
Classe 21
Alavancas de freio, amortecedores, anteparos, barras de eixo, barras de freio,
braçadeiras de mola, braçadeiras de eito,
capotas, carrocerias, freios, molas e
paralarnas

SANT 'ANá
'Ind. Brasileira.
Classe 41
Substância alimenticias, pães, doces em
. geral, biscoitos e diversos
Termo n.° 582.650, de 13-3-1963
'Domenico Cuccaro
São Pauto

VAREK
Ind. Brasileira
Classe 2
Substancias e preparações quimicas
usadas na agricultura, à saber: t‘i dubos,
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
conto adubo para o solo,- defumadores,
para enxertos. cianamide de cálcio
adubos artificiais para o solo, álcalis
desinfetantes usados ria agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
.quasea para fins horticoias. fertilizantes para o solo, formicida, guano, irisetifugos. massas para enxertos, pastilha,
para destruir insetos, reparações para
preservar o solo, preparações para destruir insetos, hervas e plantas datsi-•
altas, saia para fins agrícolas, sais para
fins hortícolas, substâncias quimicas
para destruir insetos, hervas e plaatat
daniahas, venenos contra e vermina.
venenos .para insetos e visos
cantra lagartas
'amo n.° 582.651, de 13-3-1963
José Audi
São Paulo

LOTEL PlgITE110131_

Insiguia
Classe 36 .
Artigos de vestuários de tôda
kiclusJye para ciiAnças e entorte

SIO PEDRO
Ind. Brasileira
Cia se
Impressos

Classe 8
Discos gravados

Termo n.° 582.656, de 13-3-63
Kaiku Indústria de Auto Peças Ltda.
São Paul-

Classe 33
E
Titulo
Ind?Ririaleirai 1
Tétano 13.,° 582.653, de 13-3-1963
Casse -50
, • Depósito de Perro Velho Gonzalea ~1,
Insignia
Busto Ltda. "ra ser aplicado noa artigos Ora facciSão Paulo
onados: grampos 'para cabelos, boby
ft enrolar os cabelos e anexos usaJos
tio preparo e 4ixação dos cabelos
PNZALE3—BUSTO
Classe 48
Ind. Brasileira
Perfumaria, cosmétrcos e artigos de
- toucador,
-• ClÃes 50
f•
Impressos
rfermos ns. 582.614 e 582.645, de
13-34963
:Termo n.° 582.654, de 13-3-1963
José Zanolla
•
Fornecedora d eMateriais para CoasPhtlr)
tenções São Pedro Ltda.
nurrova; TEUS
•
• São Paulo

ÇLij 3.

Junho
de 1963
WS,

•

Termo n. 9582 .657, de 13-3-63
Panificadora Vizeu Ltda.
São Pauto
VI
r

Ind. etarsiieira
Classe 41
, Pão

Termo n.° 582.658, de 13-3-63
João Carlos Gonies
Silo Paulo

DKV(DECAVE)
I Ind. Brasileira

• Tairuo a.° 582.664, de 13 -3 -63
Estanicroma
Indústria e Comércio da
Estamparia e Cromaçâo Lida.
São Paulo
-

ESTAIICROKA
,Ind. Brasileirth,•
•
•

Classe 50
Impressos

Termo n.° 582.665, de 13-343
Importadora Exportadora Sul América
Ltda.
São Paulo

SUL AmEneAt
End. Brasileira,
Classe 50
Impressos

e

Térm
582.666, de 13-3-63
Lojas de C...alçados S. Judas Tadeu
Ltda.
São Paula
S.JUDAS TADEV.

Classe 36
Calçados ara homens, senhoras e
crianças
Termo n. 9- 582.667, de 13-343
Editora e Comercial Astúrlas Ltda,
São Paulo
•
.

BRASIL
l'IIRISTICO

Classe 32
Classe • J.:
Programas radiofónicos, programas de
Almanaques,
anúncios,
boletins, boletins
televisão • e revistas
impressos, crónicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
Tênmo n.° 582.659, de 13-3-63
programas radiofônicos e programas
Serralheria Perroforte Ltda.
• de televisão
São Paulo

FERR9FORTE
Ind. Brasil et r
Classe 5 •
Aço, topacas, alumínio, bronze, chumbo,
cobre, latão, ferro, estanho, niqual e
zinco

Têrmo n, 582.668, de 13-3-63
Editora e Comercial Astarias Ltda.
São Paulo

BRASIL
RECREATIVO

Classe 32
Termo n.° 582.660 de 13-3-63
Almanaques, agendas, anuários, álbum
Vila Real Indústri na Comércio de
Impressos, boletins, catálogos, edições
Pescados Ltda
impressas, folhetos, jornais, livroa im.
São Paulo
premo.. publicações impressas, revistas,
VILA REAL
órgãos de publicidade

Ind. Brasileira'
r - Classe 41

Têrmo n.° 582.669, de 13-3-63
Congonhas, Imóveis e Comércio Ltda
Peixes em conserva, sarchnhas, cama°,
• São ,P-ui!
siri, caranguejos e lagostas
Termo n.° 582.661, de 13-3-63
Farmácia Droga Angela Ltda,
São Paulo

ANGELA
Ind. Braslies.ra
Classe 50
Impressos'
Ultano n. 9 582.662, de 13-3-63
Csasmas Administradora Crwmare,fai
Ltda.
São Paulo

CASM."
Ind. Brasileir,
•

Classe 50
Impressos

Trino a.* 582.663, de 13-3-63
•Rodotur — Turismo Ltda,
São Paul"
RODOTUP

Ind. Brasileira
Classe 50
lrn nreggo •

CONGON11k$
• Ind. Brasileira

Classe 16
Para distinguir: — Os seguintes matenoir: para construções e decorações:
Produtos de base astáltico material
Isolante contra frio e calor tijolos,
produtos para tornar impermeabilizantea
as argamassas de cimento • cal hidrataika, tubos para concreto, argila, areia,
pedregulho, gesso, estuque chapas Laotentes, placas para pavimentação, telhas, estacas. cal telas de metal peno
construções, postes de &meras°. cimento; peças ornamentais de cimento oU
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal. madeiras para construções, soleiras para portas . vigamentos e caibro,
caixilhos. tacos, • Parquetes, venezianas.
(anelas. batentes, colunas. balaustres
ladrilhos, azulelos, mosaicos, manilhas
forros, lambris, frisos portas, portões
grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação, luvas de iunçao chapa
para coberturas. cot timão, estrutura
metálicas, grades , ou telas de arme
• para forros ou armações para
.
• ,construções
t

ti;

; Se xtia.1.-fSira 7
câmbio, breques, braços para veículos,
caminhonetes, ambulâncias, caminhões,
carros-tratores, carros-berços, carrostanques, carrosarrigadores, carrocrelas,
chassis., chapas circulares para veículos,
cubos de aelculos,' corrediços de veiculas, direção, desligadeiras, estribos,
engates para carros, éixos de direção,
Freios, fronteiras para veículos. molas
manivelas.. Ónibus, para-choques, paraIND. BRASILEIRA
lamass para-brisas, pedais. pantões, raios
ara velculoa, reboques, radiadores para
veiculas, rodas para veículos. tirantes
para veículos, varetas de controle do
Classe 36
Para distinguir: Aventais; blusas, Ida. afogador e acelerador,, troleibus, varaes
de carros, carretas
Oca boinas, botas, babadouros, casa
cos, coletes, capas, chales, cachecol&
Vamos no. 583.674 e 582.675, de
calçados. chapéus, cintas, combinações.
13-3-63
corpinhos,. calças. calções, camisas, ca"Eaem" ..... Equipamento Brasileiro
misetas. camisolas, cuela& ceroulas. caL
Eletro-Mecânico Limitada
ças de senhoras e de crianças. colarinhos.
São Paula
cueiros, casacão- dominóz, achavas
fraldas, galochas, gravatas, gorros,. jaEBEM
quetas, luvas, ligas, lenços, lequea
t^d. Brasileira
mantem, melas, maillots, mantas, man
8 •
driâo. malhas, paletós, palas, penhoar Abaixa luzes dClasse'
eiam
pião,
a'aa jati rs,
s
:
puloveres,
ponches.
pelerinas
peugas
acumuladores,
actinõmetros,
ausaasôlnes
polainas. pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou. &os, 'amortecedores de rádio e frequêns
cia, anemómetros, aparelhos de televiVens, tailleurs, toucas e vestidos
são, aparelhos para iluminação, incluTèrmo n.° 582.671, de 13-3-63
sive os considerados acessórios dç veíJos- Botem de Souza
culos, aparelros para anúncios. MecâniSão Paulo
cos, aparelhos aquecedores e medidores,
aparelhos cromográficos, aparêlhos de
barbear elétricos, aparêlhos -registradoSOMUL— MATERIAIS PARA
res e medidores de distâncias, aparelhos para purificar água, aparelhos de
CONSTRUCÕES E 'MOVEIS
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás aparelhos de galvanoplastia.
Classes: 16 e .s
aparelhos 'didáticos, aparelhos cinemas
Titulo
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás, aparelhos para
Termo n.° 582.672, de 13-3-63
Transportes Rodoviários separar café, aparelhos para aquecer
"Truc"
edifícios, aparelhos para experimentar
Urgentes de Cargas Ltda.
dínamos. aparEhoi para destruir ameSào Paulo
tos, aparelhos náuticos cientificas, apaR U (.;
relhos de ótica, aparelhos pulverizadoInd:. Brasileira
res, aparélroa para aquecimento de
água. aparelhos geradores eletroquaniClasse 11
Freia (parte integrante do veiculo). cos aparelhos para recepção, reprodumecanismo para acoplamento de vei- ção de som e sônicos, aparelhos autoculas ferroviários, orelhas de parada caáticos eléétricos de passar, aparelhos
para aparelhagem de tração, amortece. para espremer frutas e legumes. apare- dores de choques, paracroques. carro. lhos de alta tensão, aparêlhos de proMama. automóvel, anteparos, auto-ca- teção contra acidente de operários,
minhões, alavancas, alavancas de cam- aparelhas afiadores d eferramentas,
bio, alavancas de freios, breques, bar aparelhos distribuidores de sabão e de
ras de freio, braçadeiras de mola, bisa desincrustantes para instalações sanitádias,, barcos, barros de tração. barras rias, aparelhos esterilizadores aparelhas
direção, cabos de veículos. carroces e instrumentos usados na engenharia.
aas, chassis, carcassa& coroas, capotas, agrimensura geodézia. aparelhos gaseimgates para veicules. engrenagens, em- ficadores„ aparelhas de análises, aparêbreagem, feixe: de molas, hélices, mo- lhos azonizaclores aparelhos aasteuriIa& motociclos, inanraLs de veiculais zadores, aparelhos reguladores e estabipedais, paralainas, porta laterais. pi- lizadores da pressão e do fluxo de ganhões, porta-rodas, parabrisas, para. ses e liquido& aparelhos para salvachoques, pistões, rodas, reboques, tam- mento e- para sinalização. aparéfros
bores de freios, varetas de veiculas para escafandristas, aparelhos para limbicicletas, motocicletas, retentores, aras par vidros, aparelhos para combater
para bicicletas, maços para veiculas. formigas e outras pragas, aparelhos au'crapas circulares para veiculas, cubes toraáricas acionados pela introdução de
de veiculas, desimadeiras fronteiras malas, aparelhos para picar, cortar ou
para veiculas, motociclo; manivelas, reduzir comesaveis. aparelhos espargipara-lamas, vareta* de controre do dores, aparelhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para observações sismiafogador e acelerador
cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos
Termo n.° 582.673, de 13-3-63
para natação, aritonõmetros, aspirado"Rernotec" — Remoções Técnicas de res de pó, aerômetros, acendedores- eléVolumes em Geral Limitada
tricos, .alto-falantes, amlificadores, eléSão Paulo
tricos, arnassadeiras, antenas, batedeiampli f icadores elétricos, ama,ssadeiraa,
antenas batedeiras, balança cocam e
elétrica, LareiMeinbá. baterias de acuam'Ind. Bra ai letra
lz ames, binócalós, bit, J9 bbh irlatj, bobinas de indução, aaseto para fins curaClasse, 21
tivas. artões de oll'A M• 11+11F elétricas
' Pará distluguIr: . Velauloa e suas- par- banhas
medidoras !miras, bússolas, bates. intagrántesa' Autdméveià e auto-ca. terias elétriças„ lassles eiétriaos. caixa* de
asinhõen, 'aMorteaedores, alavanca* de deutJça, datares frigoríficas e lotoTêrmo n.° 582.670, de 13-3143
Malharia Anita Ltda.
Sio Paulo

SPUMON
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gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de.
rádios, chaves, elétricas, cinernatógrafos,
cronógrafosa cronómetro& combustores
de gás, cidómetros, cristais de • rádio,
condensadores, cortadeiras para fotogra.
fias, chaves de alavancas, chaves auto..
máticas, capacitares de bloqueio, canacitares eletroliticos, calibradores, discas
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeiras elétricas, engenho de assar carne, espelhos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de piás..
ticos / para eletricidade, esterilizadares,
:tintares de Incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis como acessórios de Vett:11109 para sinalização C para
iluminação em geral, filmes revelados,
fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos,
fatal:letras, tios elétricos, filtros de In.
terferéncia, fonógrafos, garrafas tétnicas,
geladeiras, globos para Iam:lactas, globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holofotes incubadoras, Indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, latr,padas
candescentes, lâmpadas comuns, lentes,
liquidificadores, maçaricos para soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazer
caf, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para rã..
dias, válvulas de descarga válvulas de
redução, vacwametros, ve las elétricas.
válvulas de vácuo e ventiladores
Classe 50
Impresos para uso em cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e reci.
bos. Impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos. Bilhetes impressos
ficas. programas circenses
Têrmo n.° 582.676, de 13-3-63

GAIVOLL
!Ind. Brasileira
. Classe 38
Papel. higiênico

Termo n.° 582:681. de I3-3-63
limpai
Indústria Bandeirante de
Papéis Ltda.
São Paulo

SELIAL

g Inir93 rei el. letra
Classe 38
Papel higiénico
Classe 34
Para assinalar, e distinguir genérica.
mente artigos da classe a saber: 'rd;
peies, cortinas e panos para assoalho*
e paredes,. Linóleos. oleados e uca=
radas, Inclusive para Instalações hos-

pitalares

Termo n.° 582.682, de 13-3-63
Manufatura de Tapetes Santa .Mônica
Ltda.
São Paulo

SANTA
ONIC A
4,

t
INDO STRIA BRASILEIRA

Termo. n.° 582.683. de 13-3.63
Indústrias Brasileiras de Lápis Crita
Johansen S. A.

"Ebetn" — Equipamento Brasileiro

Metro-Mecânico Ltda.
São Paulo
B

Térmu a.° 582.680, de 13-343
lbapal
Indústria Bandeirante de
Papéis Ltda.
São Paulo

hl

EQUIPAMENTO

BRLSILEIRÁ
ELETR0—SIECINIC4
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo
582.677, de 13-3-63
Ancora Companhia de Indústria •
Comércio
São Paulo

LEGAI.

l Brasileira
Inc..

Classe I7
Lápis em gera,.

Classe 36
Calçados em geral

asisa
Termo n.° 582.681. de 13-3-63 i
Indústrias- Brasileiras de Lápis Jia*
Jahansen S. A.

Tarmo a.' 582.678, de 13-3-63
Ancora. Companhia de Indústria e.
Comércio
São Paulo
12dT°

Ind.. Bra
•

-

(lasse 36
Calçados em geral

•
Termo nal 582.679, de 13-3-63
Ancora Companhia de, Indústria e
, . Comércio
São Paulo

r

v.r „lung,
1G7áisileárl
aaa'%ase 36
Ciaras/Ca ma ima

1.••••--

4."1
"
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'amo n.' 582.689, de 13-3-63
'ramo n.° 582485. de 13-3-63
IhAdatrias Brasileiras de Lápis Praz Daogaz — Comércio e Representações
iDtda.
- • -usei S. A.
.
São Paulo

MIS _UM PRODOTO
laNakR SI NONID/0
DE QUAL/ D.LIE
Classe 1
Frase de propaganda
Têrtno n.° 582.690, de 13-3-1963
Ga ra g e São' Bent oLtd a .
São Paulo

SIO BENTO
Ind. Brasileira
Classe 17
Lápis atm geral

Classe 21
Artigos da cdasse

Termo n, 9 582.636, de 13-363
Cabeça Branca S. A. Produtos .
Alimeiiticios
São Pacto
6

Termo n.° 582.691, de 13-3-1963
Organização Técnica Imobiliária "Mir
Azul" Ltda.
- São Paulo
-

MAR 3.7..1,14

Ind. Bractletra

Classe 41
rarinhas alimenticirm. bainhas dietétipas. farinhas para lactantes, pós para
pudins, pós para refrescos, pós para
àorvetes, essências pira alimentos, leite
i6.0a pó, leite condensado, cremes de
leite, gelatina, doces, feamentos, extratos vegetais e, animais, usados na ali2nentação, bicarbonato de sódio e
a -akar
Termo ri.' 532.687, de 13-3-63
indústrias Brasileiras de Lápis ?diz
Johansen S. A.
São Paulo

IVIIAND/
/ndustrta Braçal. Ieíral

e_ra

• Classe 50
.Artigos da cdassn
Classe 33
Artigos da cdasse
Termo na 582.694, de 13-3-1963
Boate "Drink's Fay". Ltda.
São Paulo

Ir' 28111'1.03.re.
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira
batidas, brandy, lintel', cachaça,. cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado: r•ernet; genebra gengibirra:
gin, gingar; kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; •nectar; pipermitn, canches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, voclka e whisky
Virmo n.9 582.695. de 13-3-1963
Comércio de Pescado Universo Ltda,
São Paulo

Wetã •e ra
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Ural ou,' 582.703, de 13-3-19(3
IbrOptical — Indústria Imobiliária de
Ótica Ltda.
São Paulo
-

IBRopricu
Ind. Braailetra

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas,-blu.
sões: boinas, botas. 'babadouros, casacos, coletes, capas, Chales,- cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantéis. meias, maillots, mantas, mau.
drião.' malhas, paletós, palas, penhár.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas., punhos, ti-oba de
chambre, sobretudos, suspensórios, sout.ens, ,tailleurs, toucas e vestidos ,

Termo n.° 582.705, de 13-3-19t.3
Mineração Castor Ltda.
São Paulo

Tèrmos ns. 582.699 á 582.701,, de
'13-3-1963
Icasa
Indústria e Comércio de
.Alaodão S.A. .
Ceará

C: ik 5.; 1 C) WIiND, BRASILEIRA1

INDUSIRIA 8RASF1Eift4

—Termos ns. 582.692 à 582.693, de
• 13-3-1963
C.-12n 'de Saúde Santa Izabel S.A.
- São Paulo

.

Têm° n.9 582.07, da 13-3-1963
.Confecções Nivilándia Lida:
São Paulo
-

251,1

Classe 50
Artigos da cchIsse

SàNT
Ind. J3r&

•

Classe 4
Alcatrão vegetai, ambar amarelo ou
sucina, amburuna, areia -de pedra, argila para uso na indústria, azcvlche, ceresina, óleo de coisa para fins industriais, grafite ecn bruto, madeira em
bruto, gesso, capian em bruto, pix, pó
mineral, óleo de linhança, resinas, estearina e 'óleo. de linhaça para uso
Industrial
caiasse 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, ara
mes lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês, gusa, velho, gusa, temperado, maleável, lamiminas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, alumínio alpaca,
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, lima
lhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilraepte trablhados, niquel, ouro
páldio, papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio,
zinco corrugado, zinco liso e
em !Olha
Artefatos de algodão , em geral

Classe 8
Artigos da classe,
Tênno n.9 582.704, de 13-3-1963
Imobiliária Chamantá Ltda.
S:io Paulo

C £ ML N T 1'

Ind. Brasileira
-Classe 16
Artigos da classe

Classe 4
Substáncias de origem mineral, tais
como: Agata, talco, d'iadomide, fluorit2
e outros tmlnerais extrativos, em bruta
Termo n.° 5..706, de 13-3-1953
Indústria de Papel Irapuru Ltda.
São Paulo

IR4PUltO
Ind. Drasileirs
Classe 38
Bobinas de papel, blocos de papel, pek
pel almaço, papel fino, papel absorve
te, papel eugoso, papelão e sacos el4
papel
Termo n3 82.707, de 13-3-1963
Bronzebarra S.A. — Indústria e Comércio
São Paulo

BRON
! Ind. Beetr.
Classe 5
Ligas metálicas e metais ern barra,
chapas,. fólhas, forjados, frisados, fun,
didos, galvanizados, laminados, modelados, refinados e send-trabzallados
Térmo ti.' 582.708, de 13-3-1963
Ago — Artefatos de Metaes Li ittada
São Paulo
LOO

Ind. Brasileira

Classe 41
'Classe 13
Têrmo o.' 582.702, de 13-3-1965
Indústria e Comércio de Bijouteriaa e armações, bem como Sê
Peixes, peixes secos, peixes em conser- "Icasa"
Classe 1>
Algodão S.A.
vas, em pasta e era geléias
chos de metal para bolsas de senhora •
Ceará
Lápis em gera.
Termo
n.°
582.696,
de
13-3-1963
Termo n.9 582.709, de 13-3-1963
elanab.
Fuedição Tupy S.A .
- Termo a.° 582.638. de 13-343
Estonal Ligas e Metais S.A.
Santa Catarina
Vende de Miranda Fusco e Jose Coelho
São Paulo
•
, Natio
5.4
Paulo
taciUSTRiAE COME,Reli) Df. al.011ftel
ESrONJIL
(mano DA 'ruir

ICASA. —

Ind. Brasileira

•

'É2ITAL...1.1aLt-a
Ci asse
&tinos da

dasa

Classe 32
Jornal

Classe 24
Nome Comercial

• f"REÇO 'DO NÚMERO DE Eittl;JE. : : .Cd 4AQ

Classe 5
Ligas metálicas e metais em barra, dia
pas, fólhas, forjados, -frisados, fundido
galvanizados; laminados, modAados,
refinados e setni-refina4os
(

