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SEÇÃO III
ANO IXU -

2.1

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Sr. Ministro

Rio 27 de janeiro de 1964
Ikunonike - Migata - no recurso
interposto ao pedido de restauração
da patente de número 879 - modelo
(ndustrial para Nóvo e original modelo de colher.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Deixo de conhecer o recurso de fia.
86, uma vez que alrrece de funda•
mento legal. Arquive-se.
Em 8 de janeiro de 1964. Egy(lio Micliaelsen, Ministro da Indústria
a Comércio.
Expediente da Seção de Recursos
Recurso

Rio 27 de janeiro de 1984
Merck - & - Co. Inc. - recorrendo do despacho que indeferiu O
termo 125.884 - privilégio de invenção.
EXPEDIENTE DO DIRMOR DA
DIVISÃO DE PATEETES
Privilégio 8 Invenção indeferidos

Ri; 27 de janeiro de 1964
N" 109.183 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a fechaduras cilíndricas
de segurança - Franjo Szaogar.
moda) de Utilidade indeferidos
N 9 107.101 - Fechadura de acerado - Wilson Gomes Teixeira
Exigências
N 9 110.007 - Eaton Manufacturing
co. • - satisfaça exigência.
N" 111.267 - Robekswah Fulton
c,olotrols Co. -- Satisfaça exigência.
N° 121.666 - Cari Hermann Intim
- satisfaça exigência.
N" 108.545 - Thomaa alargittal
- ::"Ixtisfaça exigência.
N' .110.990 - Moldex Indt,stria 8
CcInércio Ltda. - Satisfaça exigênchi .
r : 9 118.952 - Peres & Irmãos Indo", teia e Comércio de Molas Ltda.
st, t isfaça exigência.
.N.' 118.958 - Orlando 3aoretti Sta t isfnça exigência.
N 9 120.840 - Carlos Leite de. Oliveia - Satisfaça exigência.
/V 121.845 - Ilunter Douglas International Corpt - Satisfaça exigência.
N9 121.872 - Jacques Huguenin
Fils - Satisfaça exigência.
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N9 484.583- Martins do A/oral
REVISTA DA PROPRIEDADE Comércio
e Indústria S. A. Sada.
faça exigência.
INDUSTRIAL
• Expediente-da Seção de Transferência
e Licença

ficados dentro do prazo de sessenta'
dias na fornia do parágrafo único do Transferência e Alteração de Nome de
O térmo 114.693 - privilégio de artigo 134 do Código da Propriedade
Titular de Processos
Invenção para "Aperfeiçoamentos no Industrial.
acionamento de veículos trator locoDia 27 de janeiro de 1964
motivas aviões navios e outros fins"
• Marcas Deferidas
Cia. de Indústrias eRunidas do
de Frederico Stroesele pontos publicados em 8 de março de 1963 total • N9 413.838 - Oeat Bali - Mário Nordeste (Cirene) - Transferência
para seu nome da marca: Rodoviária
de pontos 6.
Rocha - classe 49.
têrmo 211.045 - Aonte-se atransN 9 437.372 - Zaza - Pedro Mar- -ferência.
Expediente da Divisão de Privilégio chese - classe 36 (com exclusão de
José - Stoduto - Primo -'transde Invenção, republicado por ter suportes atléticos).
saído com incorreções,
N9 431.035 - Equipem& - Equi- ferência para seu nome da marca:
pesca Equipamentos Oe Pe"ca Comér- Toscano - têrmo 373,476 - Anote-se
cio e Indústria Ltda. - Olaase 49. a transferência.
Notificação
N9 403.190- Remazol - Farbwere Prima Elet•ro Domésticos 8 .A.
Hoechst Aktiengeseliscb.aft Vorm Pede
Para Ser antada na marca: Tur..
Rio 27 de janeiro de 1964
- tèrmo 384.403 - a alteraMeister Lucius & Bruning - clas- bomatc
ção
do
nome da titular - Anotes-s
Uma vez decorrido o praoz de re- se 1.
a alteração de nome.
Curso prevág to pelo artigo 14 da Lei
Agência Monark de Turismo e PU.
ri9 4.048, de 29 de dezembro de 1981
insígnia Pejeridd
sagena Ltda. - transferência para
e inala dez dias para eventuais jun•
seu nome da In.signia: Ag . Menerk
tadas de recursos, e do mesmo não N9 431.083 - Equipesca
se tendo valido nenhum interessado, pesca Equipamentos de Pesca-Comes- de Turismo e Passagens - terra° núao Mencionados a comparecer a este cio e Indústria Ltda. - classes 8 - mero 401.581 - Anote-se a transfeficam notilfcados os requerentes abai- II - 19 - 22 - 23 - 24 -- 26 -27 rência.
lemprêsa são Luiz Viação S. A. -.
Departamento a Sim, de efetuarem o - 28 -- 31 - 40 - 41 - 49 (arti- pede
para 'ser anotada na insígnia*
pagamento da taxa final concernentes go 114).
Sio Luiz - tèrmo 402.498 - a alie.
a expedição dos respectivos certifica- N9 436.882 - Obelisco - Obelisco ração
do nome da titular - Anote.
dos dentro do prazo de sessenta dias Imóveis Ltda. - classes 16 - 33 (ar- se a alteração
de nome.
na forma do paragrafo único do ar- tigo 114).
Ousada. - Villela Ltda. - trans.
tigo 134 do Código da Propriedade
ferência para seu nome da marca • Nome Comercial Deferido
Industrial.
Café L9 Centenário de. Botucatu têrmo 432.019 - Anote-se atransfe.
N
9
425.517
Artécnica
Indústria
e
Invenção
Deferido
de
rência.
1'11~00
Comércio - Artécnica Ind. e ComérSlot:galra, São Benedito Ltda. cio Ltda. - (art. 109 no 3).
Ulmo:
transferência para seu nome da mar.
N9 112.240 -- Calça de cós ~ao Titulo de sEtabelecimento Deferidos ca - Rubi - termo 441.350 - Ano.
te-se atransferéncia.
distensível -- requerente -- larederic
-- Jean -- Marcel-- Hebreia.
N9 435.441 - Edifício Presidente Prima Metro Domésticos S. A Washington Luis - Fraiha Arida Pede Para ser anotada na mama •-•
de Ar Prima - &Irmo nti.
EakériCial
Engenharia e Construções 8. ,A.
( mero
mero 459.930 - A alteração do nome
clame 33 (art. 1/7 )19 1).
da
titular
- Anote-se-a alteração de
No 436.877 - =Cicie Valente -nome.
Tèrmos:
Climézio
V.
de
Oliveira
N9 111.504 - Bertrain Arnold Wil- - classe 39 (art. In 119
,& Cia. Ltda. Indústria de Café Moldo Ltda. son -- Cumpra a exigência.
1), transferência para seu nome da mar.
N9 122.09 7- Walter - Facha os: Jandaira - têrmo 461.732 - AnoExigências
Cumpra a exigência.
te-se a transferência.
314.858
Dane&
Laboratórios
N
9
Util Sociedade Anónima Industrias
EXPEDIENTE DA 1319010 DE
Químicos e Farmacêuticos Ltda. "- Mecânicas e Metaltargica - Pede
PESQUISAS
Satisfaça exigência.
para ser anotada nas marcas: Ciclo.
N9 438.718 - Linotipadora QuadraVulcão - têrmo numero
Notificação
tim Ltda. - akitisfe.ça exigência. turbo
355.901 - Cicloturbo Vulcão --•
N
438.983
Auro
O.
A.
Indús9
-Dia 27 de janeiro de 1984
tria e Comércio - a8tistaga exigem'. têm° número 355.902 - As altera.
pões do nome da titular. Anotem-se
Uma vez decorrido o prazo de re- da.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei N9 438.985 - Equipamentos Para as alterações de nome.
n9 4.048, de 29 de dezembro de 1961 i?intura Hollaender Ltda. - Satis- Sodesil Sociedade Anónima Indús;
e mais dez dias para eventuais jun- faça eio.gência.
iria de Adesivos - Pede para ser
tadas de recursos, e do mesmo não N9 438.988 - Equipamentos Para anotada
nas marcas: Colasil - Ur.
se tendo valido nenhum interessado, Piotura Hollaender Ltda. - Mala- mr. número
463.626 - Protesil
ficam notificados os requerentes abai- faça exigência.
Sodesil
xo. mencionados a comparecer a éste N9 439.424 - Distribuidora Gráfica têrmo número 463.628
Departamento a fim, de efetuarem Tupel Ltda. - aStisfaça exigência. tétano número 463.629 - As altera.
e pa gamento tia taxa final concerten- N9. 439.459 - Cotonificio Rio Bran- ções do nome da titular. Anotem-'s
co 3. A. - Satisfaça exigência.
as alterações de nome..
tes a expedição dos reopeettvoa
Retificações de Pontos
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As Repartições Públicas
eingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e ite
iniciadas, em qualquer época
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remissa de valores acompanhados de esclarecimentos quane
à ma aplicação, solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões. deusem os interessados prefeverão ser formuladas por esrencialmente cheque OU vale
~GO pubWarsalls4Ma awwwwiPmeffl. 11~~~40
crito, à Seção de Redação, das
14.fflifemmdØ Ihreprileeleada Inclue!~ e. annemeerse
postal, emitidos a favor do
• ás 17,30 horas, no máximo
ala enclens2ria Cor~11,
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a saida dos
etionssuo Departamento de brtprenew Necleaid
Impresso
de imprensa Nacional.
órgãos oficiais.
- Os suplementos às edi- Os originais deverão seri
ASSINATURAS
ções, dos órgãos oficiais ei/ se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÂIU011
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ato da assireito, rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o Semestre •
- funcionário público lã450
00
• Cr$ 000,00' Semestre • . . Cr$ 900 :00 dera!,
exterior, que serão sempre Ano
para fazer jus ao dese.r$ 1.200,00 Ano
Cr$
anuais, as assinaturas poderconto indicado, deverá provar
$Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer épo¡esta. condição no ato da assica, por seis meses ou uru ano. Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
Cr$ 1.300,00 Ano
I - O custo de cada exemplar
- As assinaturas vencidas
continuidade
no
I
parte
supertre
do
enderêço
vão
recebimento
atrasado dos órgãos oficiais
poderão ser suspensas seta
dos
jornais,
devem
os
assinan-1
será,
na venda avulsa, acresci inipress...4
o
iiiiinero'
do
aviso préino.
providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
Para faci!itar aos assinantes de registro, o mês e o ano em (es providenciar
renovaçãr+ com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
q ri e findará
a verifkação do prazo de
dade de suas assinatura', nal A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.
As Repartições Públicas
EXPEDIENTE
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diariamente, até às
OMITO* IBERA&
15 hora*, exceto aos sábados,
•
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
amam ma mala eme semea*Re
~PM v adievIço de eveme...46ca
11,30 horas.
FLORIANO
GUIMARÃES
MURLO
FERREIRA
ALVES
- As reclamações pertinentes à matéria retributda, nos

-

me

Zaira Macedo Pinto - Na t:ans
Indústria de Sabonete % e Perfumarias Memph:s Limitada - Na reti- ferencia do termo numero 467.957 ficação do nome no termo número Cumpra a exigência.
Beecham Research Laboratories 336.932 - Cumpra a exigênia.
Na transferência do termo aunara
Manoel Bruno Linhares - Na 462.983 - Cumpra a exigência.
transferência do termo número .
Panther Radio Limitada - Na
461.829 - Cumpra a exigência.
transferência do termo número
José Meadas de Andrade - Na 463.288 - Cumpra a exigência.
trzasfererw:a do termo número . . . .
Produtos Ai:menti cios Beuno Limi461.970 - Cumpra a exigência.
tada - Na transferência dos termos
Indústria e Comércio de Bebidas números 463.347 - 463.348 Pernambucana Sociedade Anónima - 463.349 - 463.350 - Cumpra a
exigência.
Na transferncia dos repgistros
Gilson Rondo Freitas
Na trans.
274.542 - 275.886 - Cumpra a
Cumpra a exigência.
exigência.
Café So-La-Si Limitada - Na
Maravilha Indústria e Comérc:o
de Cafés Finos Limitada - Na alte- ferência do termo número 463.827, transferência do termo número .. .4
ração de nome do termo. número
463.829 - Cumpra a exigência.
439.036 - Cumpra a exigência.
Armando Mari - Na transferênEnrique Federica Carlos Kipp marcas: Prigoratti - têrmo número cia de registro 223.608 - Cumpra a Na transferência do térmo número cia do termo número 463.941 462.563 - Frigoratti termo na- exigência
Cumpra a exigência.
439.792 - Cumpra a exigência.

Berta Confecções Limitada - me da marca: Corex - número
Transferência para seu nome da mar- zu4. 183 - Anote-se a transferência.
ma
IVIacnal SocieCade
ca: Frisofix - termo número
463.638 - ,Anote-se a transferen-1 quinas Opera trizes - Pede para ser
anotada na marca: M2c,ar 1 - Vamo
rência.
número 463.297 - A alteração do
Floriano Paulo de Almeida - nenne da titular. Anote-se a a:teraTransferncia para seu nome da mar- çãa de nome.
ca: Serenata - termo número
The S. S. White Dental Maun463.937 - Anote-se a transferência. facturing Company•- Transferência
F. Almeida & Filhos - Tranzlz - para seu nome da marca S. S. W.
rência para seu nome da marca: se - ; - Noticias S. S. Wh ite - termo
remata - termo número 463 937 -; número 463.438 - Anote-se a trans;
Anote-se a transferência:
ferência
Condomínio do Edifício Belacap EXIGÊNCIAS
Transferência para seu nome do
titulo: Edifício Belacap - termo
número 461.9n - Anote-se a Leonida de Marchl - Trar.sferencia para seu nome flo ter yre número
transferência.
121.104 - Privilégio de invenção Indústria e Comércio de Conser- Cumpra a exigência.
vas de Carnes Frigoratti Limitada - Latim Sociedade Anónima IndúsTransferência para seu nome das tria Farmaceutica - Na transferênmero 462.564 - Anotem-se as Cana
ferencias.
•
Manoel Soares Leitão - Transferencia para seu nome da marca: Sn.
langel - termo número 462.578 Anote -se e transferência.
Rosa Laudete Buloni - Transfe-

American Cigar Corporation transferência dos registros: ....
221.488 -. 270.508 - 254.290
248.716 -- 229.735 -- 223.776. -Preste esclarecimentos.
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
Sociedade Anónima - No pedido de
rência para seu nome da marca: . averbação de contrato do registro
463.127. - Anote-se a transferência' 2'29.289 - Cumpra a exigência.
marca: Bufoni.
De Mala Indústria e Comércio de
Agostinho AlveN Bezerra - Tecidos Sociedade Anónima - Na
Transferência para seu nome dap Transferencia do registro 241.718 Cumpra a exigência.
marcas: Narvik - termo número
462.676 -- jarabà ema° número Otone Marina Enginneering Campa462.677 - Anotem-se da transferên- nír Liputed Na transferência, da
marcai .270.061 - Cumpra a exicias.
gência.
Luccazoae Indústria e Comércio de •C. Szterling 8, Companhia LimitaBebidas Limitada - Transferência da Transferência para seu nome
'para seu 'nome da marca: Luncazcoe do termo : número 311.700 - Cumpra
teme =lidero 463.064 --- Anote- a, exigência. .,
; a .tan'rfereácia' .
,
P ".` ,
:Máquinas- Limitada: Tr
fe~, odo tenno número
( Aatigós'ilinOs de Courci,Corex
323. 1 20 - Cumpra a exigtisda.'"
t, Imitada
TrniMncia ,para ppx
.(p

-

-•

Na

The Wellcome Foundation Limit.
ed - Na .transferência do termo námero 463.969 - Cumpra a exigência.
•
José Targino da Cruz - Na transferência do tèrmo número 461.971 Cumpra a exigência.
Abdon Felipe Faddoul - Na tramafaceia do traio número 462.503 ;Cumpra a exigência.
Indústrià e Comércio de Conservas
ije Carnes Frigoratti Limitada - Na
transferência dos termos números
462.561 - 462.562 - Cumpro a
Raimundo Leite Ribeiro - Na
transferenciá do termo número
462.576 - Cumpra a exigência.
Francisco ' Soares. de Souza - 'Na
transferênda) cky termo número.
462.672 , - Cumpra á exígéncia.
•João Bruno Lera:eido -Na tiirã.q;
feriicia
tio número 402,24/4'
Cumpra a exigência.

Myron Roy Stevens - Na transferência.
DIVERSOS
Arnaldo Carlos Catellani - Na
transferência do termo número . . .
429.284 - Nada há que deferir por
se tratar de processo arquivado.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO D3
PRORROGAÇÃO
EXIGeNCIAS

Rio, 27 de janeiro de 1964
N. 423.712 - Joalb2r:a Worm;
S.A. - Cumpra a exeênea.
N. 438.884 Pedr'5_o -21 iústris
Meta:única e C orx!rcio 8.A . Ct.unpra a exigene.a •
N. 486,838 .-,- Soe ed.d,:. Lo;e1 TO
iCumprr a c "-ê-loia.
riba klitda,N. 580.131 - Pedra Simão. : 4.
Cumpra a exigência.
o

.
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N. 595.332 - Coesa Moses' Matereais para Laboratórios Ltda. \ Cumpra a exigência.
N. 596.185 - Indústrias Quimicú
Aenhembi S.A. - Cumpra a exigênda.
N. 596.188 - Indústria Químicas
Anhembi S.A. Cumpra a exigénela.
N. 597.132 - Laboratório ?armaoêutico Vibapan Ltda. - Cumpra a
érxigéncia.
N. 597.389 - Ferragens Reunidas
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 598.705 - Metalúrgica Matarasao S.A. - Cumpra a exigência.
N. 604.133 - Les Perfuma Robert
Piguet. - Cumpra a exigência.
• • N. -811.784 - Lojas Barbo Roupas
S.A. - Cumpra a exigência..
N. 611.820 - Tapeçaria Sol Ltda.
-- Cumpra a exigência.
14. 612.177 - Manoel Ambrisio
Filho S.A. - Indústria e Comércio.
-, Cumpra a exigência.
N. 612.178 - Manoel Ambrósio
Filho S.A. - Indústria e Comércio.
.- Cumpra a exigência.
• N. 812.270 - Banco Operador S.A.
- Cumpra a exigência.
14. 612.707 - Lojas Barbo Roupas
le.A. - Cumpra a exigência.
N. 612.715 - Compatible.. Cervejaria, atracai. - Cumpra a exigência.
N. 612.788 - Instituto Blochimico
e.A. Paulo Proença. - Cumpra a
axigência.
N. 614.078 - Luta Ferrando Ótica
Instrumental Cientifico S.A. Cumpra a exigência.
N. 814.289 - Lundgren Irmãos
eeldos S.A. - Cumpra a exigên-

A+a

14. 614.290 - Alberto Lundgren
Tecidos S. A: Cumpra a exigência.
N. 814.787 - Hélio Fontolan.
Oumpra a exigência.
N. 618.421 - Indústrias 3tork S.A.
PrOdllt06 cirúrgicos. - cumpra a
arigência.
N. 620.158 - Indústria Química
Mantiqueira S.A. - Cumpra a eraOnda .
N. 620.860 - Firmino Haag Ferreira. - Cumpra a exigência.
N. 620.916 - Móveis Lafer Ltda.
- Cumpra a exigência.
14. 620.922 -- Laboratório Paulista
de Biologia S.A, - Cumpra a exiastucia.

N. 620.935 - Francisco de Assis
Çhateaubriand Bandeira de Melo. Cumpra a exigência.
N. 621.317 - Distribuidora de Materiais para Construçaes e Ferragens
Maeofer Ltda.
14. 621.516 - The Lenen Timm
Thread Comnany Liraited. - Cumera a exteencia.
N. 621.615 - Artefatos de Cimento
Eterno Ltda. - Cumpra a extgenata,
DIVERSOS
N. 448.479 - Instituto Pinheiros
produtos Terapêuticos S.A. - Aguarde-se.
N. 584.638 - The Magnavor Company. - Aguarde-se.
N. 587.678 - Abbott Laboratoriee.
- Aguarde-se.
N. 587.771 - Ceresit Werk G.M.
B.H. - Aguarde-se.
N. 588.216 •- Ortho Pharmaoeutical Corooration. - Aguarde-se.
N. 589.769 - Beecham Proprietary
Midicines Limited.
Aguarde-se.
N. 592.267 - Homem Fialho de
Carvalho. - Aguarde-se.
N. 594.952 - Química Médica FarIn a cê uti c a S.A. - Aguarde-se.
N. 599.232 .- Sociedade Vinícola
io Grandense Ltda. - Aguarde-se.
N. 603.868 - TICB (Untou CUMQue Chemiscre Beddiven S.A.). Aguarde-se.
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N. 807.652 - J. Medi° & -Cia.
Ltda. - Aguarde-se.
N. 607.689 - Diamantino Maduro
& Toledo Ltda. - Aguarde-se.
N. 608.662 - Indústrias Dente
Ramenzonl' 8.A. - Aguarde-se. N. 608.910 - IICB (tialan Chimique Chemische Bedrijven S.A.). Aguarde-se.
- N. 611.688 - J. Sarcone & Cia.
Ltda. - Aguarde-se.
N. 614.187 - 'Fábrica Vulcão de
Tintas e Vernizes S.A. - Aguarde-se.
N. 619.077 - Escritório Técnico
Ramos de Azevedo Engenharia Arquitetura Construç5es Sever oe Mares S.A. - Aguarde-se.
N. 620.780 - Laboratoires Sauter
S.A. - Aguarde-se,
N. 620.925 - Laboratório Paulista
de Biologia S.A. - Aguarde-se,
N. 621.264 - Navajas Calçados
S.A. - Aguarde-se.
PRORROGAÇAO DE PROCESSOS
N. 332.825 - Soberbo - classe 11
M. Palmeira & Cia. - Prorrogue-se o registro.
Na 535.969 - Dropstoss - classe
8 - Darei Industrial Farmacêutica
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 419.618 - Grace - classe 36
- Z. M. Ribeiro. - Prorrogue-se
o registro.
N, 420.417 - Cauny - classe 8 Mireille Gregler. - Prorrogue-se o
registro.
N. 440.581 - Pelentan - classe 3
SP0fa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou yyribu. - Prorrogue-se o
registro.
N. 440.828 - Adhersor - Classe 10
- Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyribu. - Prorrogue-se o
registro.
N. 440.829 - Tellurit - class 10
- Seda Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyribu. - Prorrogue-se o
registro.
N. 440.830 - Superfilling - el. 10
Spofa sdruzeni Podniku Pra Zdravotnielcou Vyribu. Prorrogue-se o
registro.
N. 440..31 - Psychoton----- el. 3
- Spota Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyribu: - Prorrogue-se o
registro.
N. 440.832 - Sombrachol
cl 3
Spofa sdruzeni Podniku Pro 'Zdaaotnickou Vyribu. - Prorrogue-sev o
registro.
N. 440.833 - Opajol - classe 3
- Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyribu. - Prorrogue-se o
registro.
N. 440.834 - Kalkuit --a classe 3
- Spora Sdruzent Podniku Pro Zdravotnickou Vyribu. - Prorrogue-se o
registro.
N. 441.319 -- Spironovan - el. 3
- SPofa Sdruzeni Podniku Pro •Zdravotnickou Vyribu. ,- Prorrogue-se o
registro.
N. 441.320 - Pedrolon - d. 3
- Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyribu. - Prorrogue-se o
registro.
N. 441.321 - Axuris - classe 3
- Suda Sdruzeni Podniku Pio Zdravotnickou Vyribu. - Prorrogue-se o
registro.
N. 441.323‘- Calthioma - classe 3
- Spofa Sdrueeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyribu. - Prorrogue-Re o
registro.
\ N. 442.294 - Premier - classe 40
- Irmãos Lamas Móveis e Madeiras
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 442.658 - Livio - classe 36 Malária Vera Cduz S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 442.877 - Rosalina classe
38 - Malharia Vera Cruz S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 442.834 - Emulsão de Colônia
classe 48 - Studart S.A, Indústria
e Comércio. - ProrrogIS-se , registro.
•
f.
,
•

N. 452.057 - Gouvêa de Oliveira
S.A. Representações rutportaçâo Exportação. - Prorrogue-se o registrosN., 457.644 - Três Flórea - classe
38 - Massa Falida de Confecções
Três Flórea Ltda. - Prorrogue-se o
registro retificando-se a data -para
27-1-45.
N. 459.019 - Tupy - classe 41 Refinaria Tupy S.A. - Prorogue-se
o registro, menos para slistingilir
"café".
N. 461.916 - Ergonal - classe 3
- Laboratório Josolin Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 475.151 - Best-Last - classe
36 - Indústria de Calçados Nápoli
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 494.074 - Wysteface - classe
8 - Keuffel & Esser Company. Prorrogue-se o registro com exclusão
de instrumentos calculadores.
N. 498.547 - Confiança - classe
41 - Comp. Produtos Confiança S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 503.688 - Oftal ergin
classe
3 - Laboratórios. Krinos S.A. Indústrias Química e Farmacêutica.
- Prorrogue-se o registro.
N. 511.843 - Artega - classe 6 Sociedade Imuortactora de Artigos
Técnicos e Gráficos Artega Ltda. -Prorrogue-se o registro,
N. 522.928 - Poesias - classe 48
- J. Meirelles. - Prorrogue-se o
registro.
N. 526.306 - Ilelcopasta - clisse
3 - Química Médica, Farinaceutlea
S.A. - Prorrogue-Re o registro.N. 531.028 - Chain Mercer Crochet - classe 22 - & P. Coses
Limites. - Prorrogue-se o registro
com averbação de contrato de exploração a favor de Companhia Brasileira de Linhas para Coser por despacho de 12-11-56.
N. 540.256 - Pyrethane - classe
3 - Marcel Jean Layolle.' - Prorrogue-se o registro com averbação de
contrato de exploração a favor de
Laboratdrio Lutécia S.A. - despacho de 3-7-83.
N. 545.758 - Passito - classe 42
- J. Milano A4 Pilhes Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 555.863 - Broncheno
classe
3 - Laboratório Nenrosedol Ltda. Prorroeue-se o registro.
N. 583.894 - Flamex - classe 6
- Flamex Ind. e Com. S.A. Prorroeue-se o registro.
N. 573.784 - Avelacau - classe
3 -• Almeida Cardoso & Cia. Ltda.
- Prorrogue-se o registra.
N. 575.985 - Table-Epilépala Classe 3 - Almeida Cardoso & Cia.
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 578.507 - Maerissan - classe
3 - ,Sir James leturray do Brasil
S.A. 'Produtos Farmacêuticos. Prorrogue-se o reeistro retificando-se
a data dera 18-11-53.
N. 584.904 - Embaixadesr - classe
36 - J. Afonso Cabral. - Prorrogue-se o registro.
N. 584.870 - Renig
classe 43
Finprésa Gerin de Bebidas S.A.
- prorroeue-se o registro retificando-se a date para 31-5-53.
N. 585.8343 - }remoo - classe 2
- Blemco Imnortadora e Exportadora Ltda. - Prorro eue-se o repisem.
N. 585.837 - Formicida Biemco
•-•r classe 2 - ;g eme Imuortadora e
Ernortedora Ltda. - Prorrogue-se o
realstro.
N. 588.569 - faminto - classe 44
S.A. Bras. de Tabacoa Industrializados Sabrati. - Prorrogue-se o
reaistro.
N. 590.432 - D.A.F. - classe 21
Van laoorne's Anhanewagenaa
Fahriek N.V. - Prorrogue-as o registro.
N. 591.714 - Arar - desse 36 Abreu Toureiro Tecelagem , e Confece5es S.A. - Prprrogialalse
""
,,„
k.>
•
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Sedo-Gynoesthyl -5
N. 497.401
classe 3 - Les Laboratoires ROUlaSeit
- Prorrogue-se o registro com cone
trato de exploração a favor de La•
boratórias Silve. Araujo Rousse' S.A,
por despacho de 23-3-45. - Contrate
de exploração a favor de Laboratório
Silva Araujo Roussel S.A. - despap•
cho de 21-10e60.
N. 598.799 - Penarroya - classe
5 - Sociedade Paulista de Metal
Ude: "- Prorrogue-se o registro.
Vagoprol - classe
N. 599.693
- Laboratoires Albert Rolland. naorrome-se o registro.
N. 601.208 - "SWP" - classe I
- The Sherwin Williams Companie
- Prorrogue-se o registro com aveza
bação de contrato de exploração a
favor de Sh•rwin Winiains do Brasil
S.A, Tintas e Vernizes despacho de
17-11-49 - Pet. retificando-se a palavra camalte para esmalte. •
N. 602.869 - Diacoriol - classe
1 - Compagnie Francaise de Matieres ' Colorantes. - Prorrogue-se o
registro.
N. 602.870 - 00racide - classe
1 - Cumeada% Franceie* Das Mae
tieree Odorantes. - Prorrogue -se Ce

reeistro.
N. 4302.872 - Inochrome - classe

1 - Comusnie Française Das Metia.
res Caolorantea. - Prorrogue-se o
reeistro.
N. e03.eRt. - Celeste - c l asse 42
- Tito Silva S.A. - Tndústria e
ComAreio. , - Prorrogbi-see o registro. •
N. 605.499 - PI-El - classe 11-•
Fábrica F1411 Ltda. - a Prorroaue-se
o registro.
N. 606.674 - Carel - classe 3 -•
Medicamentos Alopáticos Naelonaie
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 6A7.(0 2 - novel Azul - classe
46 - Indústria e Comércio Ataantia
Brasil Ltda. - Prorro gue-se o remg r^ retificando-se a data para
27-g-53.
N. 608.637 - Plór de .MachamudO
- classe 42 - Pedro nomeei S.A.
- Prorro g
ue-se o registro.
N. .606,859 - FAlha de Tarde cl asse 32 - Plmorêsa Pólha d4 Ma.
Mia S.A. - Prorre g ue-se o renistro,
N. 608.404 - Venerable - classe
42 -a- Pedro T)onieq SA. - Prorim.
gue-se o reeistro.
- N. R09.044 - Homburg classe
3 - Chemiewerk Hombura Zwetee
niederi eecune Seer Dentschen mala
rem s aber Scheideanstalt Vormana
Roessler. - Proreoeue-se a registro,
N. 60e . en - rause ele etlea - el.
4 1 - releia,* de Bebidas Cascata
F.A. - Prorro a ue-se" o reeistrn retifi sande-se e data suara 29-4-5e.
N. R1 1 .64 7 - Ahilança 41 -a Fri eorificos Nacionate Sul&esse
Bm.
sileteos 8A - Prorrogue-se o registro.
N. .611.650 - Estrela -- classe 4t
- Jaime Comércio e Indústria S.A.
- Prorroe ue-se o m eastes, retifican•
de-se a &ta para 19-12-53.
Ne 611.681 - La 0emeee nole classe 41 - Benvenut" Flociedad
A nônima, Comercial e Industrial.
Prorroeue-se o re e4 q tr0 retificandose a dete nata 17-5-54.
N. 613.509 - Drinecalcf - classe
- Abbott T aborateries.
Prorrn.
(me-se a racista) com contrate de
extOoracão a favor de Abbott
rat(54ne do Brasil Ltda. - Desoach0
de 6-6-60.
N. 81 3.843 - Pandilha - classe
9 - Fe rnando Peckradt Adubo- e
Celas - Prorrogue-se
ree
ertxten ret i ficando - se a dataopara
22-R-54.
N. R 14.39A •nn• Trisifil - clame
- Laboratória Farmacêutica selama
Prorro cue - se o ,reelQ trn
finc ando-se a data nar all-7-54. te.
N. R14.529
realctolThen• - L abere aório alltiterápienelgae~
't+a 'PrOrtogwai O regtat
J)

!I
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N. 615.417 - Neusa - classe 8 Indústria Metalúrgica Neusa Ltda.
-• Prorrogue-se o registro.
N. 616.795 - Recordit - classe
28 - Sivat Ind. de Abrasivos S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 617.499 - Universal - classe
2 - F. Assumpçã,o & Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
N. 620.505 - Aero-Lazk
classe
21 -Wlllys Motora Inc. - Prorrogue-se o registro.
N. 620.919 *- C.S.C. - classe
44 -- Companhia de Cigarros Souza
Cruz. - Prorrogue-se o re"istro.
N. 620.932 - Cipgal - classe 46
- Sociedade Comercial e Industrial
de. Cereais Ltda. - Prorrogue-se o
registro.
N. 620.985. - Stream-Line - el.
8 - Steam-Line Limited. - Prorrogue-se o registro.
N. 621.195 - Paubra - classe 16
- Paubra S.A. - Móveis e EsniaProrrogue-se o re-istro
dria.s.
N. 621:260 - Bigvita - c 1ae 41
- Paulo Antônio de Andra& Stefanini. - Prorrogue-se o re'dstro.
N. 621.414 - Vimold - Classe 5
--- A ÇOS yillares S.A. - Prormnie-.
se 6 registro.
N. 621.415 - Vimold - c l asse 11
--- Aços Villares S.A. - Prorramese o registro.
N.- 621.417 - Everest - classe 40
- Serio S.P.A. - Macchin. Per
Scrivere e da Calcolo. - Pr2rr2guese o registro.
N. 621.418 - E'verest - classe 9
- Serio S.P.A. Macchine Per Serivere e da Calcolo. - Prorro ome-se o
registro.
• N. 621.420 - Kerry Hill - classe
24 - Lanifício Inglês S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 621.421 - Kerry Hill - classe
22 - Lanifício Inglês S.A. - Prorrogue-se o registro.N. 621.425 - Supertronie - classe
21 - Indústrias Villares S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 621.320 - Correio de Liliput classe 32 -' Casa Editôra Vecchl
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 621.521 - O Liliputiano - el.
32 - Casa Editôra. Veecht Ltda. Prorrogue-se o registro.
N. 621.532 - Neutrosteron - cl.
3 - ca. Farmacêutica Organon do
Brasil S.A. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 11
de maio de 1954.
N. 621.547 - Liliput - classe 32 Casa Edit6ra Vecchi Ltda. Prorrogue-se o registro.

N. 621.761 - I,o Schiavo - clas- • N. 621.272 - O ide Estiver ra pbse: 48 -Myrta Sociedad e Anônima. vo E-rio as Casas da B-nha - CasIndústria e Comércio. - Prorrogue-se ses: 41 - 42 - 46 - Casas da Bao registro retificando-se a data para nha Comércio e Indústria Swilédade11-5-54.
Anônima. - Prorrogue-se o registro.
Prorrogação de Sinal de Propaganda
Prorrogação de Nome Comerá&
• N. 604.029 - Emblemática classe: 1 - Condoroil Tintas Sociedade' Anônima. - Prorrogue-se o registro.
N. 612.526 - Cuidado' com os carecas - classes: 33 - 39 -- %yresoles do Brasil Sociedade Anõaima.
Regeneração de Peneus. Pror7ogue-se o reg'stro.
N. 612.527 - Cuidado com os carecas - classes: 33 - 39 - Tvresoles do Brasil Sociedede A-Sn' -a.
Regeneração de Pen aus. - Prorrogue-se o registro.
N. 611.224 - Ri l san cota finara
de fõlha - classe: 1 - 12 - 22
- 23 - 24 - -29--- Rilsanbrasileira So eiedade Ana-'ma.
Anam ,tna - Proaronue-ee o6aziRfail1
- Prorrogue-se o raro.
Prorrogação de Insígnia Cornereal
N. 507.796 - Anch'eta - classe:,
33 - Banco Anch teta Soeedade Anônima.
Prorrogue-se o registro.
N. 621.Y11 - °metal - classes:
5 - 6 - 7 - 8 - 11 --a 16 - 17
Comnanhia Internac ional d- Metais e Milerais °metal S. A. Prorrogue-se o renis nTo.
Prorrogação de Er-cessão de Propaganda

N. 607.585 - Superball Organização Naeonal de Equipamentos Esportivos - 'classes: 36 .- 39 - 49
Waldemar Paula Freitas Santos r Antônio • José Gonçalves Moreira Leite.
- Prorrogues-e o registro.
N. 609.291 - Divino Super O
Colchão de Molas Super - classe: 40
- Armação de Aço Probel Sociedade
Anônima. - Prorrogue-se o registro.
N. 609.491 - Vaselina Tônica
Santa Fé O Mágico Encanto dos Cabelos - classe: 48 - Perfumes Santa
Fé, Limitada. „:- Prorrogue-se o registro.
N." 610.815 - Garotas do Neptuno
classe: 36 - Nep tuno. Fábrica de
Roupas de Banho e Agasalho Sociedade Anônima. - Prorrogue-se a re•
N. 621.565 - Emblemática - gistro.
classe: 3 Instituto Medicamenta
Fontoura Sociedade, Anônima. - Prorrogaçffio de Frase de Propaganda
Prorrogue-se o registro.
N. 605.654 - Redução do Dia N. 6/1.568 - Romaria ,...--• classe:
42 - Teixeira Barbosa Companhia classe: 36 - 1Vlarcel Modas. LimitaLimitada. - Prorrogue-se o registro. da. -- Prorrogue-se o registro.
N. 621.586 - Listerine - classe:
N. 609.422 - Trigo Roxo A Mor48 - Warner Lambert Pharrnaceutical te Sêca dos Ratos - classe: 2' Company. - Prorrcgue-se o registro. Fábrica de Cigarros Caruso Sociedade
N. 621.597 - Super Po :tas Minai- Anônima. - Prorrogue-se o registro.
ti V.M. - classe: 11 - Jacob BarN. 611.252 -- Mercswiss A Minha
tholomeu Minatti. - Prorrogue-se o Que Marca - classes: 6 - 21 - 49
registro.
o registro.
N. 621.619 - Langlex. - classe: Mercantil Suissa Indústria e Comércio
24 - Lanifício Ingiez Sociedade Ar& Sociedade Anônima - Prorrogue-se
nima..- Prorrogue-se o rerstro.
N. 611.253 - Merscwiss A Marca
N. 621.646 - Veronese - classe:
9 - Acordeões Veronese S. A. - Que Marca Uma Nova Etapa na
Fabricação Mundial de Bicicletas e
Prorrogue-se o registro. ,
8.4águinas de Costura. - clases: 6
N. 621.719 - Pala -- classe: 37 - 21 - -49 .- Mercantil Suissa In- Sociedade Anônima Fábrica de Te- dústria e Comércio Sociedade Anónicidos e' Bordados Lapa. • -Prorro- ma. - Prorrogue-se O registro.
gue,se o- registro. •
N. 613.039
Quem Iguala. Não
621,:721
Lapatex. - classe:- Precisa Imitar. Caracii e Inigualável
1 Sodédade-Anônima Fábr%ca de - Beber Caracú é Beber Saúde Tecidos e Bordados Lapa. - Prorro- classe: 42 - Companhia Cervejaria
gue-se o registro.
Carecia. - Prorrogue-se o registro.

r No 62A51
Fernando August
da &Iva Machado.
N° 76.053 - Coápangie Frariçai.
Das Matieres Colorantes.
Nu 77.498
Fábrica de Pince
Tigre Sociedade Anônima
N 9 94.186
B.- Braum-.
N° 103.202 - Luigi Papaiz.
N. 612.737 - Companhia F. :ação e
N° 134.423 - Confecções Yo.
Tecidos Guaratinguetá - Companhia Limitada.
Fiação e Teé'dos Guaratinguetá. Prorreraia-se o registro.
ARQUIVAMENTO
N. 613.627 - Cretume Brasão. Li- DE 'PROCESSOS DE PATENTF
Cortume Brasão, Limitada.
mitada
- Prol-e:ame-se o registro.
(Ficam os processos abaixo me.
N. 621.412 - Textil "A B" Li- coaados
.
arquivados).
mitada
"A B" Limitada. Nu 89.624 - José Stor ir llo Filho
Prrogue-se o registro.
N o 92.794 - Parke Davis
C
N 9 97.302 - Laborator:a Pha
N.
- Acessórios São Pe.slro
- AceSsórics San Pe iro meceutica Dr. C. Janssen Nven
Iam'ta
- P-orrorte ,!:-s^ o e:aferro NUader - -Landsche Combinai
- Café Paulint a So- Voar Cherniache Industrie. .
•
ciedade Aman'ma. - Caçê Paulista.
N.o 97.527
*Laboratério Pha.
Anônima. - Prorrogue-se
at:ca Dr. C. Janssen Nven
o rrg•-`ro.
Ncder - Landsch Cornbinatie Voo
Chcmische Industrie.
Prorro ,7.-o de Título de EstabeleciN9 110.023 -. The Wellcom
mento
Foundation Lirnited.
•
N' 104.121 - Augusto ._ Gardini
N. 439. c90 - T mobiliária Ynnrarga
1\4 116.360 - Lovens 'Kernisk
- classe: 1 1 - Companhi a de Caloaraaaaa P rn-eenvolvimento Rural 'Co- Fabrik Ved a K ongsted.
N 9 / 16. 633 - Winifred Christin
• - Prne ro ,nie-ca o rerristro.
-ler-- Alfaiataria Gua;a• Dabroski.
N 9 118 . 065 - Elio Capriata.
a;ataeiaG.
13 N° 119.001 - Winifred Christin
ea1,ara, T."-a tada. - A-arrogue-se o
ael-i"ea ndo-se a data para 15- Collins.
N 9 119.009 - Christyclulos .Detn.
N . 611.78n - Armazém Demeer. tres Stamatelias e Constantinos
- cl asea: 41 - 42 - 41 - Pe- dre Apostolopoulos.
Comnanhia Tatmara4a.
N° 119.031 -. , Antonio Mons
rn
- 1)---ot.me-5e e regie t-o reti cic.anclo- Alves.
N° 142.405 -- Caio Ferraz Valas
ea a data para 11 de outubro de
oca
Zeferino Ferreira Velloso Filho.
N 9 142.407 - Indústrias Roa
PYOCn TnIMTP. PC) SERV/C()
Sociedade Anônima..
DE Rrr"'" r"in ri‘mnRMAÇÃO
N 9 142.501 - Livio de Souz
E F.XPEDICÃO
Carvalho,
INP 143.202 - Jair da Silva Rc
EXIGÊNCIAS
drigues.

Dia 27 de janeiro de 1964
Corri Produtos Co. (junto a patente número 61.225) - Devolva-se
a carta patente •
No 116.993 - judson Edgar Simmons - Satisfaça exigência.
N 9 118.750 -- N. V. Philips
Gloeilampenfabrieken - Sandsfaça
exigência.
DIVERSOS

N° 143.327
Wladyslaw Dia
mand.
'
N.9 143.549 - Angelo Batista Lei
te.
•

-

N° 143.652 - Adriam Boroiani,
143.665• - José Kauffmann.
N° 143.673 - Adrian Boroiani.
N° 143.684 - Mario Alberto Sa
rubbi.
N9

N° 144.231 - Cai! Thomas Black
man.
N9 144.477 - Ind. ,Plásticos Ru
• Compagnie de Saint Gabamn (jun- nage Limitada.
N9 143.466 - Tiburcio Campe:
to a patente número 63.710). Faça-se a apostila,
trini - Arquivem-se os processos.
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken (junto a patente número 62.389)
• EXPEDIENTE DO SERVIÇO
E EXPEDIÇÃO
- Faça-se a apostila.
DE RECEPÇÃO INFORMAÇÃt
CHAMADA PARA PAGAMENTO
• DA TAXA FINAL
CHAMADA PARA PAGAMENT(
DA TAXA FINAL ,
São convidados os requerentes
Dia 27 de janeiro de 1964
abaixo mencionados a comparecerem
a éste Departamento a fim de efe- São convidados
, os requerente.
tuarem o ,pagamento da taxa • final
mencionados a comparecere.]
dos mencionados processos de pa- aabaixo
. éste Departamento a fim de -efe
tentes:
Mareai a pagamento da taxa fina
,N° 33.327,. - Dunlop Rubber Co. clOs mencionados processos de .marcas
Limited.
•
•Nu 89.1940
Yasuo Knbota.
N 9 -54.2
Urn- .N° 115,866 , .
LudWig Schery
guaya de , Fonleuto
Inc.
• ade Apôninaa.,
N 9 -56.M8
N° 167.845 - Carlos Nãale.
N° a 171:529
et Eleito aMecánica;Panam
Alba SOciedad.
N 9 , 6(1.67t..)- ,; Romborgeres,Mcitati- Anônima Indústrias
ves Sam • Bar Indústria& e Comércio
N° 179.632 - ViJnS Industria
Farmaceutica Limitada.
Limitada•
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N." 200.927 - V. Caimano e, Companhia Limitada.
NI 289.501 - Lab. Sanes Limitada.
N" 30-1.405 - Agostinho Setti Sociedade Anânin3a Comércio Exporta,
ção e ímprirtação.
N" 311.806 - Expressa de' traaiportes Novo Mundo Limitada,
N." 321.618 - Co,gate 'Pa5noive
Co.
.
•
. N" 3-H.166 - Vieira
Compa-1
nh; a Limitada.
N.° 375.535 - Antom.o Barbosa.
NI" 378.302 - Brasileira de Vinhos S. A. In.!Ustria e Comércio.
N" 378.792 - Veloro Sociedade
Anónima.
N 383.658 Etablissements
tIey e S. A. Des Etablissements de
Huidsterd 17aibie 8 Co.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO INFORMAÇA0
EXPEDIÇÃO

DIÃRIO OFICiAL (es.. .:o é ir
N:" . 411.617 - Reveont Repre.sentaçõeá Engenharia e OCenércic
Ltda.
N.° 411.550 - Farmácia Vaaconcenos Ltda.
N. o 411.710 - Armando . Soim.
N.° 411.857 - João VsacanceL
Crineiro.
N.° 411.881 - Abel .Parassu e
Alberto Edward Carlson.
N.° 412.146 •- Cia. Frigorifica
Sul Matoara, -em.e Frisulmat S.A.
Exprr,,sso JoinN.° 412.221
villense Ltda. N.° 412.649 -' Jorge Tebinka.
N.° 413.066 - Rental Adurnos
Ltda.
N. o 413.076 - Daniel Baptista

de Barros.
N.° 413.096 - Ind. de Papel
Jorero Ltda. N. o 413.142 - C. Alcântara
Silva.
N. o 413.112 - C. Alcântara
Silva.
N. o 413.169 - Jean Lacombe &
Cia. Ltda.
N . 413.339 - Condomínio do
Edifício 20 de março
N.° 413.354 - Cervejaria Gaia/Jim, S.A.
N.° 413.475 - Norima Comércio de Metaia Ltda.
N.° 413.476 - Ethanol Ind. e
Comércio Ltda.
N.° 413.477 - Padaria e Confeitaria Trigueirinha Ltda.
N.° 413.488 - Casa de Móveis
Silvli n Ltda.
N.° 413.732 - flubimteia Ro-

Dia 27 de janeiro de 1964
Exigências:
Aktiebolaget Elektratnix (opoE
lie do têrmo 292.246). - Satisfaça exigência,
Arquivamento de ProccsJos de
Marcas:
Ficam os processos abaixo mencionados arquivados.
N. o 79.940 - La Bio Nevion Liuitada.
N. 182.173 - Egberto Campos
Ribeiro.
N. o 232.342 - Titan Co S.A.
N. o 270.674 - Couturiux & Cie.
N. o 306 . 291 - S. A . L'Equilebre lando Duarte.
N.° 413.760 - Waldemar 'Per•iiologique Technique Pharmaceu.
'que Et Equilibre Biologique reira. Leite.
'Reunis:
N. o 413.811 - Papelaria Arte
N.° 354.826 - Dlno Mainetti & Pai Ltda.
N.° 413.818 - rawarnaclora JuFilhos Ltda.
rídica
Ltda.
N. o 375.908 - Empeê3a Banleirantes de Transportes RodoviN. o 413.835 - Atuapra Indúslirlos Ltda,
tria e Comércio Ltda.
N. o 375.903 - Emprêsa BandelN.9 413.859 - Walte: Volpon.
nntes de Transportes RodoviaN. o 413.871 - Mariano Prieto.
/4os Ltda.
N. o 413.891 - IndaJta S.A. InN.^ 380.753 - Ehlerman & Cia. dústria de Azulejos Santo Antó-

stda.
nio.
N. o 397.955 - Cachimbos Ra- N.° 413.862 - Casa Prudente
otieri S.A. -Indústria e Comércio. Ltda.
N.° 398.615 - Poli Tec E/atro
N. o 413.967 - Altantiro Nunes
Plasti Metalúrgica Ltda..
Augusto.
14. 0 399.688 - João Baptista
N. o 413.997 - Na.than NougeiPaixão.
ra Xavier.
N. o 400.202 - Wibras S. A.
N.° 414.022 - Indústria e CoImp. e Comércio.
mércio de peças acessórios ferraN. o 401.317 - EXimco Comer- mentas e máquinas oumakal S.A.
gial - Importadora e Exportadora
N. o 414.057 - Oficina de Joias
Ltda,
Lyra Ltda.
N. o 414.097 - José Restaurante
14. 0 402.747 - Labra Latex do
e Bar Ltda. •
Brasil Ltda.
N. o 414.111 - Probas ComérN. 408.190 - Elena St de Binding, Erica Ritter Von Kouh, Car- cio e Representações Ltda.
N. 414.115 - Editõra Luzir Lilos Pedro Ritter Von Kouh, Ernesto Guilhermo Binding e Erwln mitada.
N. o 414.123 - Dalmo Brites
Prederico Binding.
N. o 408.780 - Mitra Tratamen- Figueiredo.
N. o 414.212 - Nobono Yamatos Tnti Corrosivos e Equipamengucri.
tos Industriais Ltda.
N. o 414.232 - Ind. de Móveis
N. o 409.612 - Made In 'Forni
Recreio Ltda,
ltndústria e Comércio S.A.
o 414.288 - Contic Cia. Nac.
N. o 410.812 - Metalúrgica deN.Terras
Incorporações e CorreLtda.
Zitaa
tagens.
N. o 411.050 - Indústria de
N. o 414.383 -' Etiouetaa Metálilióvels João Pessoa Ltda.
Denna Nina S.A.
N. o 411.582 - Adélia V. Sal- cas
N. o 414.387 - 414.388 - Muritiara.
Adéita V Sal- lo Martins Robeiro Júnior.Bit InN.* 411.583
N. 414.602 - Discos
dóstria e Comércts ttda

••••

a o 433.194.
Ltda.
O 414.6a-1
.r. 9 433.1 i5 - 111(1;3111.as Pub11ci!'.:1.,
Inte.r Amera.itor.
de ar. .'ropagancla Ltda.
de ....'uoucius.c.e S.À.
1 0 433.4,0 -- Con,elnia Cons..ro.
N.° 414.876 - .1,ue
tora Industrial e Termotécnica Ltda.
mau.
No 433.204 - José Ciappa,
ri.° 414.941 - neta:. tria de Cal.
No 433.209 - Auto Peças Globa
çcnos Kereneklion Lula.
auca Ccroa, N. o 414.942 N u 433.226 - • Almac Comp. 'Na.
da,: Ltda.
cional de Artefatos Metálicos.
N.° 414.963 - Aldo Tiepolo.
No 433.228 - Almac Comp. Na.
..N." 414.976 - João Sattim.
• N.° 415.000 - -Ernesto • Paiva cional de Artefatos Metálicos.
N 9 433.229 - Almac Comp. NaMarques.
N.° 415.092 - Studart. Stúdios cional -de Artefatos Metálicos.
N' 433.230 - Ahnac Comp. Na.
Artísticos Ltda.
N 9 430.000 - Papclat ia Tipografia cional de Artefatos Metálicos.
NO 433.230 - Almac Comp. NaDerdze Ltda.
N u 430.890 - Alberto Lundgren cional de Artefatos Metálicos.
N 9 433.244 - Metalúrgica Vasa.n
Tecidos ,S. A.
Indústria e Comércio Ltda.
No 430.939 - Inióvèls Geriva Sie
No 446.688 - Vanguarda' Mecani.
Ltda.
N 9.,431.050 - Comercial e Constru- ca de Automóveis e Marítimo Ltda,
N 9 446.689 - Vanguarda Soc.
tora Itaituba Ltda.
No 431.054 - Nobel Comércio e Técnica de Aeoronáutica Ltda.
N 9 446.860 - Laminitção Santa
Engenharia S. A.
Filomena Ltda.
N 9 432.699 - Resulubra Repre.
N' 446.861 - Região do Distrito
sentaçoes Industriais Ltda.
Federal da União de Escoteiros do
432.738 - Produtos Farmacêu- Brasil.
ticos e Cirúrgicos Ottsac Comércio
N 9 446.999 - Móveis Cidade Mae Indústria Ltda.
ravilhosa Ltda,
N 9 432.779 - VVA Joaquim Tel.
N 9 447.055 - João. Rodrigues de
xeira da Silva Jr. & Filho Ltda.
Oliveira.
No 432.789 - Fornecdora Gráfica
N u 447.056 - Theobaldo Menezes.
S. A.
No 447.119 - Hamilton Seabra,
N u 432.803 - Roesner &
No 447.120 - Hamilton Seabra,
rnitada,
N 9 447.125 . - Aluir Lima Pereira.
N o 432.806 - Petrolon DistribuiN 9 447.126 - Alvorada Turismo e
dora de Lubrificantes Ltda.
Popresentaçõts Ltda.
N 9 432.807 - Lkeda Kasatka,
N u 447.127 - Alvorada Turismo e
N° 432.875 - Gráfica Becker Ltda.
Representações Ltda,
N9 432.882 - Enrique Dolub.
No 450.925 - J. Cardoso da Silva.
N 9 432.884 -• Cometal Comércio
N 9 451.263 - João Manoel Lopez.
de Meteis Ltda,
- Arquivem-se os processos,
• N° 432.892 - Olivio Jorge de Figueiredo.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N 9 432.894 - Decorações Decora.
EXANIE FORMAL DE PATEN'PES
creen Ltda.
No 432.896 - Irm5.os Jabur VeiÉxigênc)as
cubos e Pertences S.-- A.
Alice Alves Lupo.
N 9 432.902
Dia 27 de janeiro de 1964
viei.
No
147,514 - Icar Ind. D1 Ricerca
N u 4N2.907 - Danilo Sardi
e Produzione Dei Farinar.° S.P.A.
der.
N 9 432!914 - Auber Medeiros e - Satisfaça. exigência.
N°147.517 - National Research
•
Ernesto Carlos Soltara'.
N u 432.915 - A. J. Renner S. A. Development Corp. - Satisfaça
No 432.916 - Padaria e Confeita- exigência.
ria Dulca Ltda
No \147.519 - Carlos Leitão UIN 9 432.918 - Malharia Nidia Li- port. - Satisfaça exigência.
mitada,
N 9 147.520 - Shell internationale
No 432.919 - Bar e Fiambreira Research Maatschappij N. V. Sardento Ltda.
Satisfaça exigência.
N u 433.003 - 433.004 - 433.005
No 147.525 - Skjold Thorstensen.
- 433.006 - Fábrica de Sabões e - Satisfaça, exigência.
Sabonetes Espuma de Ouro Ltda.
No 147.527 - Eriez S. A. Produ.
N 9 433.012 - Patachou Boutique
tos Magnéticos e Metalúrgicos, Ltda.
No. 433.019 - Academia Cientifica aStisfaça exigência: - N u 147.528 - Eriez S. A. Produ.
de Beleza Madame Campos Ltda.
N 9 433.028 - OlImplo Suarez tos Magnéticos e Metalárgicos. Satisfaça exigência.
N9 147.546 - Roberto Mala. N 9 433,039 - Guiomarino Rubens
Satisfaça exigência.
Duarte,
N u 147.547 - Weyernaueser Co.
N° 433.040 - Sapataria Lozana
- Satisfaça exigência. .
Ltda.
No 147.551 - José Mazzarino Ju.
No 433.111 - Ind. de Acumuladoreg Tigre Ltda.
Mor. - Satisfaça exigência.
No 147.552 - João Rodrigues
N 9 433.159 - Sylvio de Almeida
Ceco°. - Satisfaça exigência.
Carvalho.
N 9 147.553 - Oficina Santo AntoNo- 433.161 - Mercearia Ilelimar
nio Ltda. - Satisfaça exigência.
Ltda.
N 9 147.554 - Vittorio Macellari.
No 433.162 - Restaurantes Alba
gatisfaça exigência.
Mar Ltda.
N9 147.561 - 147.565 --- Vittorio
N 9 433.163 - Indústria Plástica
Macellari. - Satisfaça exigência.
Opalit Ltda.
N° 147.567 - Luiza Carlos da
No 433.174 - Editora Lar Feliz
Luz, - Satisfaça exigência
S. A.
.N.° 414.630

•
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N9 147.580 - Ilson. de Alcantara
Apolinario. - 'Satisfaça exigência.
9 147.622 - The Distillers Co
Limited. - Satisfaça exigência.
N° ' 147.633 - Owens Illinois Glass
Co. - Satisfaça exigência.
N e 147.637 - Morgardshammars'
Mak Verkstads Aktiengolage -- e Satisfaça exigência.
9 147.638 Yaveata Seitetsu
Kabushiki Kaisha. - Satisfaça exigência.
N9 147.650 - Union Carbide Corp.
- Satisfaça exigência.
N° 147.651 - American Cyanamid
Ç..o. - Satisfaça exigência.
N

N

•

N° 147.653 - Lige Davidson.
Sacis-laça exigência.
N° 147.660 - Schoeller Bleclunann
Stahlwerke Aktiengesellschaft. Sittlafaça exigência.
N° 147.662 - Jurid Werke G1VD3H.
- Satisfaça exigência.
N° 147.680 *- Allegheny 'Ludlum
Steel Corp. - Satisfaça exigência,
9 147.681 - The Goodyear Tire
& Rubber Co. - Satisfaça exigência.
IN° 147.700 - Christian° M. Ste.
yee & Irmão Ltda. - Satisfaça exi..
gência.
N

N9 147.710 I- Calino Esteves da
Silva. - Satisfaça exigência,
N° 147.715 - Angelo Barrili, aStisfaça exigência.
N° 146.716 - Wilhelm Schelk.
mann. - Satisfaça exigência.
Ie.° 147.718 - Amaria° Cava e
~deu Gava e - João Ruy Buche- Satisfaça exigência.
N9 147.719 - Ind. e Comércio de
Ai:escórias para Cortinas e Decora.
ções. - Satisfaça exigência.
N° 147.720 --e Matsuura & Cia:.
Ltua. - Satisfaça exigência. e
N° 147.721 - Ind.. e • Comércio de
Acessórios para Cortinas e Decorações Cleni Ltda. - Satisfaça exi.
gê mia.
1. 9 147.722 - Matsuura & Cia.
eeeea. - Satisfaça exigência!
N ° 147.724 - Joaquim Souza Bar.
rc. - Satisfaça exigência.
1.° 147.728 - Werner Rudolf Sie..
Satisfaça exigência.
Na. 147.729 - 147.730 - 147.731
everner Rudolf Siebert. - Satisfaea exigência.

• -

DIARIO OFICIAL (Seção Hl)
N. 147.583 - Chemolimpex Magyar N.° 140.724 - para mociélo indusVegyiaru , Kulkereskedelmi Vallalat - trial: Nevo Modêio de vela de ara
- Requerente; Bruno Balsimelli Neto.
Satisfaça exigência.
. N.° 140.766 - modelo industrial
para: Original modelo de garrafa Retificações
Requerente: S:A. Vinícola e Agrícola
Sanroquense S.A.V.A.S.
Urino:
N.° 140.825 - modelo • industrial
- N. 136.879: modelo industrial: Original configuração em torrador para para: Novo modelo de calçado plástico
café; cacau e outros produtos - Reque- - Requerente: Sabap S.A. Brasileira
rente - Cia. Lula de Maquinas In- de . Artefatos Plásticos - para data
depositada em 9 de julho de 1962.
dustria e Comércio.
Pontos publicadas em 20 de janeiro • Termo 140.826 - modelo industrial
de 1964, data depositada para - Pri- para: Original mode!o de calçado plástico - Requerente: SA13AP S.A. Brameiro de março de 1962.
sileira de Artefatos Plásticos - Data
Termo: 140.301: 'modelo industrial depositada para 9 de julho de 1962.
Novo modelo de -parida - Requerente:
•N.° 140.827 - modelo industrial
Hercules S.A. Fábrica de ralberes.
Pontos publicados em 20 de janeiro para: Novo modelo de sandália - Requerente: SABAP S. A. Brasileira de
de 1964.
Artefatos Plásticos - para a data. deLocal do clichê que não saiu publi- positada para 9 de julho de 1962.
acdo no Boletim do dia 20 de janeiro
Ficam os processos acima mencionade 1964 - Peço à fineza de publicar
o . clichê aqui neste lugar clichê este 1 dos foram publicados com incorreções
que seguiu colado na relação dos pene em 23 de janeiro de 1964.
tos característicos) .
Ficam os processos abaixo menciona.
Privilégio de Invenção
.das t cujos pontos característicos oairam
com incorreções 'em 24 de janeiro de
TÊR1\40 N9 143.314
1964.
De 13 de ageesto de 1962
Termo:
Giovanni Grani - S. Paulo.
N. 140.828 - Modelo industrial:
Novo modelo de chinelo plástico Modelo industrial para «Original moRequerente - Sabap S,A. - Brasileira delo de ponta rotativa».
de Artefatos Plásticos - data para:
nove de julho de 1962..
Termo:
N. 141.059: modelo industrial para:
Novo modelo de mis-turador para produtos de origem animal - Requerente'
Industria Mecânicas Hermann Ltda. Para a data de 17 de julho de 1962.
Têrmo:
N. 141.222: modelo industrial: Cadeira Reclinavel com ,Cabeceira - Requerente - Moveis Teperman S A.
Tênno:
N. 142.054: modelo industrial: Original modelo de embalagem •- Requerente - Confecções de Roupas Efiton
Ltda. - Data para 25 de junho de
1962.

Termo:
N. 142.056 - Modelo industrial para
- Bolsa Acolchoada Porta Oculos Requerente - Plastôtica - Industria e
147.735 - American 13iake Comércio de Artefatos Plásticos Ltda.
•
Co. - Satisfaça exigência.
Termo:
•° 147.739 - José Avelino de Carv. o. - Satisfaça exigência.'
N. 142.062 - Modelo industrial para
147.743 - Paulo D Licata. - -- Saltos Substituíveis para Calçados
Sr faça exigência.
Femininos - Requerente - Moacyr
147.756 - Francisco Augueto Correa de Almeida - Data depositada
para: 25 de junho de 1962.
• 5:
- Satisfaça exigência.
° 147.765 - Werner Rudolf Sie- • Os. pontoe acima mencionados foram
la:
- Satisfaça exigência.
publicados com incorreções em 74 de
N° 147.768 - Wiersberg Se Cia. janeiro de 1964.
L:Ca. - Satisfaça exigência.
.Z's 147.773 - Hans Ottomar MipsNOTICIÁRIO
eh. - Satisfaça exigência.
147.773 - Hans Ottomar KupsRetificações
ch.
Saisfaça exigência.
N. 147.773 - Hans Ottoniar Kupsch
Picara retificados os pontos Carac- Satisfaça a exigência.
terísticos publicados em 23 de janeiro
N . l7,774 - Hans Ottocsar Kupsch de 1964:
- Set.efaça exigência.
I:. 17.778
Carlos Fischer e Aldo - N.° 139.490 --- modelo ind ial
para Projetor sonoro para dla-lu1s
F
- Satisfaça exigência.
'- requerente: Rroduebee Audio ViN. 147.780 - Plástico Edagnar
suais Vidion
in:',z.ea
„ S-C.
;-...t4faça exigência.
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" N.° 141.017
TÉRMO
De 16 de julho de 1962
Requerente: Refrigeração Paran.
S.A. - Paraná.
Titulo: Aperfeiçoamento em e re

ferente a fêcho magnético com imã per
manente ' oscilante, para .refrigeradore
-• Privilégio de Invenção.
1.0 "AperfeiçOamento era e referent,
a fecho 'magnético, com imã pena
nente oscilante, para refrigeradores"
caracterizado pelo fato do imã puma
aceite ser provido de dois entalhes ni
seu dõrso, situado no plano de mime
tria transversal, para o encaixe cen
trai de uma mola de retenção, neces
sária ao seu movimento para diant,
e para trás, sendo dito movimento coa
seguido de maneira simples, através uri
parafuso regulador, cuja cabeça fendi
lhada é acessível a qualquer chave d.
fenda através pequeno orifício existene=
no espelho de gliia do painel plásticc
da contra-porta do refrigerador, dito
parafuso sendo enroscado num cavalete regulador situado entre o imã referido e o painel plástico, ficando o
imã tencionado sare dito cavalete pela
mola descrita, a qual possui as extremidades presas a furos existentes em abas
salientes de uma chapa de fixação presa pelo lado interno do painel plástico descrito, pelo rebatimento das abas
do espelho de guia, abas que atravessem furos destinados à saída das pernas do imã permanente; sendo dito cavalete provido de orelhas cetnaris de
pivoteamento de imã, para sua oscilação no plano vertical, impedido de oscilar lateralmente por projeções laterais salientes solidárias ao dito cavalete: sendo, ainda, dita chapa de fixação provida de pequenos ressaltos, no
lado interno, que encaixam os entalhes
existentes no flange de parafuso iguladore também por tensão da mola
de rtenção que atua sôbre o imã e cavalete. Total de 5 pontos.
•

TP.RMO N° 113. 00
De 8 de Setembro de 1959

1 9 - Original modelo de ponta rotativa, Caracterizada por haste alongada de feitio levemente tronco crônica,
com a extremidade menor dotada de
grande parafuso de cabeça cilíndrica
que configura disco de diâmetro apenas
menor do que o diâmetro da base menor do tronco de cône e tendo a extremidade oposta, isto é, a de maior diâmetro, se abrindo em curva suave, côncava, configurando um disco de diâmetro substancialmente maior do que o
tronco de cõne, de pequena altura com
as bordas arredondadas e de cuja base

-,:se projeta frontalmente um cilindro de
diâmetro ligeiramente maior e de altura
aproximadamente Idéntica ao diâmetro
dividido med ; finamente por anel reentrante, tendo a metade próxima à ponta, recartanda , terminando com a bor-

Reauerente: Aktiebolaget • Eleetro-.
lux - Suecia.
Titulo: Acessório de Aspirador.
1° Acessório de aspirador com
duas ou mais peças de trabalho
um4vel • uma relação á ora, tais
como um bocal de escava 1 e um
bocal pleno, ligados com uma peça
de Ligação para adaptação, de preferência desmontável, 3 um aspirador, e caracterizado pelo ratt, de. %e
poderem levar alternai mim
'peças de trabalho ao contato com
a superficie que se (,„,
desiocamento vertical t.e
...a
em relação á outra, deslocam_n..•
esse obtido por mao le ama ;eeça
aplicada diretamente a ambos a
peçrs de trabalho e dirigias contra
a superfleie de trabalho. - LT zc total de 17 pontos.
•

TINIMO /%19 113.083

De 8 de Setembro de 1959
Requerente: Bohdan Vozenillc
da ligeiramente chanfrada para dentro; São Paulo.
pelo fato de se projetar para fora do Titulo: Dispositivo para agiu:c:cilindro, um outro corpo cilíndrico, de mento de água corrente - ' 11,-,dcio.
diâmetro aproximadamente idêntico ao de Utilidade.
do diâmetro-maior do tronco de cõne
1°) "Diapositivo para rquecimuito
que configura a haste inicial, de pouca de água corrente% caracterizado
altura e que termina em cbne de altura pelo fato deconsistir em recipiente,
ais ou menos Idêntica ao diãmetro intercalado em
canalização, esta
, o ' d.o
•e sua base. -- otal de pontos 2.. prefe rie elm en te liga da . a,.' • de,..póei
, ,,
r V•
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Ag ua, sendo que no interior do re31piente encontra-se resistência elétrica ligada a contatos, que fecham
:ireuito pelo deslocamento de dica°,
alie comprime mola, disco esse movimentado pela pressão do líquido
em movimento. Uan total de • 2
pontos.
TOMO N° 113.097
De 9 de Setembro de 1959
Requerente: Volard da Cunha
Borba — Estado da Guanabara.
Titulo: Novo modelo 'de tampa
conjuntada com colher graduada. —
Modelo de Utilidade.
Novo modelo de tampa conjugala
com colher graduada" — constituído
por uma tampa de formato trôneo
cónico, eventualmente provida internamente de rosca nas paredes de
um -membro de material flexível, de
menor diâmetro, • previsto para internar-se no gargalo do recipiente,
caracterizado essencialmente por
possuir externamente duas hastes
atinentes e equidistantes providas de
orifícios para penetração de um
eixo solidário com uma colher, caracterizada por possuir na sua
parte convexa três ou mais frisos
salientes ou reentrantes Ihnitadores
e &marcadores da respectiva capacidade de líquido, expressa em cenCmtros cúbicos. — Um total de 2
pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção rio
trado, compreendendo um método para a
preparação de alumina poli-cristalina de
transmissividade de radiações 'visiveis e
de infra-vermelho aperfeicoado constai.
tuido pelas etapas de compactação e
posterior queima .de alumina finamente
dividida caracterizado por conter a
aIumina até 0,5% • por massa de
magnésia.
Um total de 6 pontos.
TERMO N° 119.358
De 18 de Setembro de 1959
Requerente: Agrauto S. 'A. Indústria
e Comércio — Rio Grande do Sulr
Título: Nava Arado Reversível de
Levante Hidráulico.
— 1\145vo arado resersivel de levante hidráulico, caracterizado por ser
constituido por uma alavanca que
aciona a haste de um disco central,
haste esta provida superiormente de
buchas, rolamentos e ainda, da uma
orelha onde são fixados centralmente,
braços inferior e superior cuias extremidades livres são ligadas às orelhas
previstas nas hastes dos discos laterais
previstos nos extremos de uma armação.
Um total de 03 pontos.

De 20 de Agósto de 1962

'Novo dispositivo limpador das pei nciras planas em máquinas de classi•
ficar café em ex..) ou beneficiado e
! outros semelhantes".

Requerente: Sociedade Paulista de
Pontos característicos
Detergentes Socip Ltda. — Estado de
São Paulo,
0
Titulo: Nevo Abridor Maartético 1. "Novo dispositivo limpador ' das
peneiras
planas em máquinas de elaspara Garrafas Vedadas com tampa Meisificar café em côco ou beneficiado e
tálica.
, outros semelhantes", compreendendo sob
Modelo de Utilidade.
cada peneira plana oscilante, em vai1° Nôvo abridor para gar- véu( (41 — fig . 6). um conjunto de
rafas vedadas com tampa metálica, limpadores conhecidos, conjugados dois
caracterizado por uma garra com a 'a dois paralelamente no sentido longla
face interna horizontal provida de uma tu Cnal, cujas ea tremidades de cada par
pastilha magnética e a face interna ver- de limpadores são montadas em balantical com um ou dois pequenos pinos ças oscilantes ( 43 — fig . 6) , mantenhorizontais solidários a uma região do-se cada conjunto de elementos limsubstancialmente cónica da qual parte, padores situados sob a peneira con lu.
num sentido, a projeção que forma a
entre si através de um quadro
garra e em sentido oposto um alonga- ide
I de cantoneira ( 22 — figs . 2, 3) , que
mento recurvado, de pequena, espessura
e faces planas, que constitue o cabo em liga os dois' quadros laterais do carro
vaivém das escovas limpadoras, consalavanca.
tituindo-se cada elemento limpador de
Assinei e encerrei 121 laudas do
escovas de pelos ou raizes, de modo
expediente deste Departamento.
convencional (42 — 43 — Ei. 6),
Total 5 pontos.
fixadas por parafuso ou outro meio
nas extremidades contrapostas das baRio, 27 de Agaisto de 1963.
lanças oscilantes, caacterizado por se
Nilton Alv.im Xavier, Diretor do S. prover uma regulagem automática ao
de Documentação.
citado conjunto de limpadores. Uns
total de 5 pontos.
TERMO N.° 115.627

TERMO No 113.962
Tit11.40 N° 113.098

TERMO N° 143.996

Janeiro de 1964 311

De 15 de dezembro de 1959

De 18 de Julho de 1959
Requerente: Société Anonyme de
De 9 de Setembro de 1959
Requerente: Indústria e Comércio Participations ' Aprareillage Gardy
Suíça.
Requerente: Gesare Boggio Mcrlo Trorion S. A. — São Paulo.
— São Pealo.
Titulo: Células pré-fabricadas com
Titulo: Nova Embalagem.
Titulo: Novo porta ferramenta.
1 9 — Nova 'embalagem, indicada pre- disjuntar monobloco.
1. 0 Célula pré-fabricada, utilizável nas
1* Novo porta-ferramentas, apli- ferentemente para o acondicionamento
instalações
de transporte de energia
de
amptilas
de
injeção,
caracterizada
cável em furadeira, tôrnoou freza,
e indicado preferentemente para o por ser formada por um bloco de base, elétrica, caracterizada pelo fato de ser
¡trabalho de alarga men to de furos, de material plástico esponjoso ou equi- constituída por. uma armação • móvel,
caracterizado por compreender ini- valente, todo provido de alojamentos sustentando um disjuntor monobloco
eialmente um cabo tronco-cóniro ou tubulares trangversais, paralelos entre embrochilvel por talipas, e uma armade outro formato qualquer, pelo si, um para cada ampóla, e dotado ou ção fixa munida de uma caixa de coqual será o conjunto aplicado e fi- não de uma placa de fundo, colada, acção superior para o disjuntor, que
xado à máquina, cabo esse provido soldado ou fixado de maneira adequada sustenta o Mgo de barras de chegada,
de um alargamento externo ou qualquer; e podendo ser prevista ainda de uma caixa de conexão inferiar para
base, na qual é previsto um furo uma nova . e 'estreita placa, com furos o disjunto( ligada a .um transformador
frontal, e ainda dotado de orelhas'
laterais, igualmente providas de fu- correspondentes aos citados alojamen- de intensidade associado a um secioros opostos, onde são introduzidos tos, prevista para ser disposta ao nivel andor de coolocação na terra, êle própinos rosqueados, um frontal ao ou- dos estrangulamentos das referidas am- i prio ligado a uma caixa de cabos de
pólas; e o conjunto podendo ainda* ser 'partida, de um compartimento superior
tro, — Um total de 3 pontos.
encerrado em cobra envoltória.
baixa tensão e de dispositivos auxiAssinei encerrei 104 laudas do expe- liares, essas caixas de conexão, esse
diente deste Departamento. ,
transformador, de intensidade e essa
TeRNIO N° 113.14,
,caixa de cabos sendo soldados numa
Um total de 5 pontos.
massa isolante sólida de forte rigidez
De 9 ale Setembro do 1959
Rio, 19 de Am5sto de 1963.
Ichelétrica. Um total de 9 pontos.
'lei
Requerente; Maquinaria
.Aioim Xavier, Diretor do S.
Norte de Espana S.A. — Espanha. deNilton
Documentação.
Tílulo: Dispositivo 'para trazer o
TERMO N.° 115.645
de Trama nos Teares sem lançaDe 16 de, dezembro de 1959
leira e máquinas semelhantes.
TERMO N9 140.004
1° Uni dispositivo pare -o transRequerimento:
Simone IVIarie-Antoiporte de fio nos teares sem lauoanette Radouco Thomas — Suíça..
De 14 de julho de. 1962
leira eoutras máquinas nas amais
o fio é tomado e tirado por meio Requerente: Stermax S. A. Comér- Titulo: Composições químicas para
les sacudidelas, caracterizado porque
a melhoria de carnes.
aompreende 'uni. tubo guia do cio e Indústria — E.'stacro da Guanabara.
de comprimento relativamente
I.° Composições para a cura ou a
-trande, dotado de múltiplas curvaTitulo: Trava da Chave de Contato melhoria de carnes, ccaracterizadas por
:uras. — Um total de 2 pontos.
de Motores e, Especialieente de Moto-. compreender ácido carbônico juntamente com u'a amina adrenérgica ou um
res de Arranque.
'sal da mesma, ou com um aempasto
TERMO No 112.346
1° — «Trava da Chave de Contato 'que causa formação de u'a amina adrede Motores e, Especialmente de Moto- ni nérgica em um animal vivo. Uni total
De 6 de Agõsto de 1959
res de Arranque de Automóveis) que de 25 pontos.
compreende um dispositivo mecânico de
Requerente: General Eletnc Company fechamento, caracterizado pelo fato da
TERMO : N.° 115.776
. Estados Unidos da America.,
caixa de três pinos na parte interna,
Titulo: Aperfeiçoamento em Alumina servindo um desses pipos de eixo de
Depositada ena 21-12-1959
fransparente.
um trava impulsionada por uma pequeO que a requerente reivindica como na
mala, e os três de rebites da tampa Requerente: Indústria de Máquinas
otivo é:
Agrícolas Pinhal Lida. (Pinhal) Esda caixa.
J. — Um aperfeicoamento em .alumitado de São Paulo;
Total 3 pontos.
as transparente. conforme descrito e flue-

TÊRM O N.° 115.800
De .22 de dezembro de 1959
Requerente: E. I. Ou Pára De Ne.
mours And Company — Estados Uni.
dos da 'América.
Titulo: Processo de revestimento.
1. 0 Um processo de reveatiMento de
uma failha base não fibrosa, flexível,
com uma dispersão de partículas de
um. copolímero contendo pelo menos
92.5 moles porcento de cloreto de vinilideno e pelo menos. um outro monúmero monoolefinico copolimerizável
com o mesmo, caracterizado por (1)
as partículas de copolimero dispersado
estarem numa tal condição que uma
banda de absorção rio infravermelho,
em cêrca de 13.3 microns,. aparece dentro de , um período de temei onão Inferior a 6 minutos e não superior a 35
minutos depois de moldar dita dispersão
em um filme suporte; (2) a fõlha base
revestida ser aquecida para aderir o
revestimento e secar a Rilha revestida
até uni teor de umidade não superior a
14% em peso; e (3) substancialmente
imediatamente a fóllia base revestida,
secada, ser resfriada até uma temperatura não superior a 25°C. alas total
de 4 pontos.
TERMO N.° 115.876
, De 28 de dezembro de 1959
Requerente: Adindo Bohrcr — Rio
Grande do Sul.
Titulo: Aperfeiçoamentos em nailq.ui.
nas de cortar grama.
1.° 'Aperfeiçoamentos em máquinas
de cortar grama, caracterizados pelo
fato das elementos cortantes serem formados por dois conjuntos de quatro
faces 'cada una as quais são fixadas
por uma extremidade em' mancais montados tanto àsã rodas e pela outra extremidade (interna) são fixadas em
mancais montados no centro do eixo.
Um ' total de 3 pontos.
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• Tà1IMO .N°' 113.181
De 11 de Setembro de 1969
Requerente: Diabra S.A. Metais
e Plásticos — Est. da Guanabara.
,u1o: Novo . e original suporte
pia embalrgens paralelepipedas facilitando a retirada Unitária e visão
coustante do fatiga'. — Sledelo de
Utilidade.
I . ) "Novo e orignal suporte para
embalagens paralelepipedas, tacilitz.ndo i . r&irada unitária e visão
constante , io ae:igo" — co.ustituido
tpos- dois etangu;os dispostos
distantes‘L unidos entre si por duas
bus:es par leias mediante roscrs de
encaixe e internação, caracterizado
essencialmente por possuir o retângulo superior uma projeção na
parede de fundo, provida de um oriPeio para a sua fixação à um pino
ou genetbo; ocentro é vasado e a
tacr frontal possue o formato retangular previsto para a inscrição
de dizeres; o retangulo inferior possue a parede da face frontal rasada
nocentro e os laterais reentrantes
em corte para asextremi dados e finalmente o fundo possue uma reentrância retangular. — [T i :M.el
de 2 pontos.

DIÁRIO OF1C!AL (2ei1O t.1)

anel apresentei dois engrossarnen'us :corda° elétrico, &mio éese de pare- primeira haste Canl uma segunda
Introduzidos e apertados, um numa des cilíndricas . e aberto pelo lado haste, atuante sabre a referidd haste

I icravação circular u'3 crina ° e o ou- aposto à entrada do cordão elétrico, de válvula e articulada, pela sua extro numa cravtção circular . da caracterizado pelo fato de que a pa- tremidade livre, a um suporte fixo,
tampa, e de o anel a p resen'ar ainda, Zede do mencionado corpo, pela face p&eferivelmente, em forma de U. —
na sua partes situada entre estes intesr.a e pelo lado da libertam, se Um total de 3 pontos.

•••••••
TINIAM R* 113.248

De 14 de Setembro de 1969
Requerentes Satrametal S.A.

•atiça .

l'itulot Cionjunto compreendendo
tema caixa com nina. tampa.
, 1" Oonjunto compreendendo ama
ixa metálica com uma tampa clii.
la r 5 um anel de estanqueld.ade •
inviolabilidade feita com matei flexivel„ fixado por forma esc, por um /tido, no .corpo da
a por ontró lado, iita tampa,
Peko

titt o

az

aprezenta reei:meada. " à mesma se
adaptando, por roequeamente. tur.a
tempa. dotada de passegens pera pinos metélicos, èse es obtidos por dobre de hrste. conformando na parte
mediana regièo mais dilatada que se

dois engrossamentos-, durs caitetuiras circulares que determluain entre si uma tira anular de arrancaanento, sendo esta tira solidária com
•mit órgão de tracção destint do a sai.
agarrado e puxado para produzir,
sem qualqi er ferramenta, o arrancameuto da mesma tire por ..asgement° do anel ao longo das duas
caueluras. — Um total de 5 pontos.

•'enc?'xa em reces-o existente pela face interna da tampa eai correspon•&Lucia a cada abertura da mesma. —
Um total d, e dois pontos.

TRIIMO 'N° 113.240

Ta.2\10 No 113.929

De 14 de Setembro de •1959
Requerente : Robe rtshaw Fuitin
Contiil Company — Estados Uni.dos dr America.
Titulo: Aperfeiçoamentos em dispositivos de controle.
1" Aperfeiçoamentos em diipOsi.
ivos dr con trOl e
dato do dispositivo de contrôle cni»preender uma caixa, uma peça de
controle disposta na dita caias e
ideslocável entre
posições de •xnatrôle, dispositivos destinados a
atuar o referido -demento de coaTA:RMO Nb 113.209
lAle entre as ditas posições, imiti.
ando uma peça rela:iva que atreDe 11 de Setembro de 1959
vesse uma das paredes ira dita caixa
Lao:crente: Manoel da Silva e e que s desloca axitlmente em relação a esta mediante sua rotação;
Sutiza — Es:. do Rio.
Invenção:"Urna colher de Pe- um mostrador graduado ou dial,
dreiro em cantoneira". — Modelo duncionalmenfe associado com a seferida' peça para rotação edin eia, e
de Utilidade.
1" Umacolher de pedreiro em can- dispesitivos flexíveis ou elásti:os
toneira can-eterizada por 'uma lã- tigando operativamente o referido
usina vincada longtitudinalinenie e dial com a dita peça e flue fun.'iona
dobrada em !digo% reto, tendo ar mo sentido de forçar o adiai ao conextremidades posteriores dobradas 1 tacto com a dita caixa, sendo os reaté se encontrarem, fechando
a feridos dispositivos flexíveis capaparte posterior da lâmina. — Uva zes de ceder com o movimento azul
tarai de 2 pontos.
da dita peça para efetuar o movimento axial da referida peça em re•
lação ao dial em quVro. — Um
total de 15 pontos.
N • 113.212
De 14 de Setembro-de 1959
fle.luerenke: Antonio Pic:bi
540
Titulo: Novo Pulverizador.
1- Novo pulverizador caracterizado por ser cunstituldo por uma
peça cilindelea, dotada de alargamento superior provido de abt, sob
g qual são previstos orifícios; e dotada ainda, de um estreitamento inferior provido Interna e ruperiormente de salrencia anelar, onde é
previsto um orifício central cominaante a MD alojemento inferior
liara a fixação do tubro condutor
gio liquido, sendo que na aba acima
eferida se apoia a face superior 111,•erno de um corpo cilindrico proirldo de rosca interna para a fixa.
tão do conjunto no recipiente, corpo
Rate provido da um outro. corpo menor semelhante que envolve recipiente, corpo éste provido de orircio
¡neutral superior, orificio este que
/Serve. de guia para um pistão cilia-.
dieteo. — Um total de 3 pontos.

Janeiro de 15:454

~MO N° 115.910
De 29 de dezembro de 1959

Requerente: General Electric ComPany — 3Sstados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamento em reator
de vapor superaquecido moderado por
l íquido.
1 0 Um aparelho reator nuclear que
compreende um recipiente de reator,
uma placa matriz disposta tranversahnente junto à extremidade inferior de dito recipiente, uma pluralidade de tubos de processo paralelos contendo combustível nuclear, espaçados

De 30 de dezembro de 1959
Requerente: N. V. Philipa'aloeltampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoementos em ou relativos a dispositivos de transforma! ção de energia para gravar ou esquadrinhar uma ranhura de gravação.
1 0 Aperfeiçcamentos eia 'ou relativos
a um dispositivo detransformação de
ene:gia para gravar ou esquadrinhar
'urna ranhura caracterizados pelo fato
de que dois sinais de direçCes de oscilação diferentes eimultãneamente são
.gravados com o auxílio de uma peça
comum de gravar ou esquadrinhar, a
qual está em contato mecinico com
dois elementos de transformação de
enera'a relativamente independentemente operativos por meio de uma
pera acopladora; a qual consta de materiais diferentes, na qual peça a. composição ou a reparação de uma inforrant:o dupla tem lugar, caracterizada
pelo fato de que a peça acopladora
em ceda lado do ponto onde o suporte
da peça é ligado com a peça acopladora. consta de pelo menos dois materiais de valores do amortecimento
Interno diferent, enquanto em cada
ramo as dimensões das partes de materiais diferentes são esco'hides de
modo que estas partes apresentam
uma reletive diference em rigidez, —
Um total de 4 pontos.

'IMMO No 116.921
De 30 de dezembro de 1s59

Tift,310 NO 115.544
De 30 de dezembro de 1959
Reque.ente: Humberto . Ribeiro Vig.
no'o — Estado da Guanabara.
Titulo: Um normógrafo rotativo.
19 Um normégrafo rotativo caractertzado PO7 uma placa suporte de formato 11:1£13 ou menos triangular soabre
a qual gira uni disco de padrões solidário a uma maçaneta cuja haste
penetrando na placa-base lhe serve de
eixo. sendo o dinee den t ado na borda,,
— Um total de 3 pontas.
TERMO /V 115.948
De 31 de dezembro de 1950
Requerente: Westinghouse Brake
Sig.nal Company Limited — Inglaterra.
Titula: Aperfeiçoamentos relativos
a dispositivos de válvula funcionando
sob pressão fluída controlados por piloto.
•
19 Dispositivo de válvula funcionando sob pressão fluída controlado por
pilõta onde um conjunto de válvulapiloto com ação de mola compreende
um membro de válvula-piketo desliunte dentro de um cilindro, caracterizado pelo fato que as duas extremidades do cilindro (34) são confinadas por discos similares (40, 92) •ce.da um revestido eia ambos os lado"

com material elástico, apresentando
uma extremidade do membro de válvula (44) uma linha continua de assento X45) que circun,screve uma área
efetiva menor do que a área efetiva
total de dita extremidade e faz coza
tato com o material revestidos- elástico do disco adjacente (40) provido de
um orifício que se estende através do
mesmo modo tal que pressão fluida
possa ser aplicada através do orifício
à área circunscrita. — Um .total de
pontos.

Requerente: Loul.s Brennen Mulvey
— Estados Unidos da 'América.

TteRMO 2-143 115.957
Titulo: Detector de movimento.
De 4 de janeiro de 1980
1 0 Um dispositivo para detectar o
movimento relativo entre um alvo e
dito dispositivo, caracterizado pelo fa- • Requerente: Geo. • J. Meyer Mato que êle compreende meios para ge- nUfacturing Co, — Estados Unidos da
rar e Irradiar energia num grau de América.
rádio frequenciam odulado numa fre- 'Titulo: Dispositivo aperfeiçoado de
quénola menor do que dito grau de inspeção,
entre ai e abertos em ambas as extre- rádio frequência, e responsiveis a, dimidade:: para permitir um meio de ta energia devolvida pelo dito alvo 1. Dispositivo para inspecionar uma
corrente de refrigerante para conter variando a frequência moduladora garrafa quente à sujeira, tendo uma
de garraras definium corpo de moderador de neutrons proporcionalmente para com o grau som de In speção
liquido acima de dita placa • em vol- relativo de movimento de dito alvo e da por um dispositivo para iluminar
ta de ditos tubos de proceaeo conten- dispositivo, e meios para detectar as Uma garrafa, num lado da dita zona
do combustível para formar um con- 7arla9Oes no dito grau de frequência Para proporcionar um campo de luz
junto de reação nuclear an cadeias raoduladora. — Um total de Ni pon- emanando da dita garrafa, diapositivo
meios piara passar um refrigerante an tos.
foto-elétrico para inspecionar a dite,
fatie de gas, fazendo-o subir através
garrafa disposta no outro lado da dita
de ditos tubos de proceaso para ser
zona, e dispositivo para passar uma
superaquecido, caracterizado pelo fitramo N. 118.942
garrafa através da aludida zona de
e° de que os tubas de processo
inepeção, o aperfeiçoamento caracteprovido com suporte selado estanque
De 30 de deeeinbro de 1989
doado por compreender um retinia
za fluido apenas em tuas extremidades
tendo áreas alternadas opacas e tran.Illequerente: Dias Ourela 2mporter lúcidas,
Inferiores em dita placa matai.
dispositivo para montar o diaocledade Anónima — Estado da to ,reticulo
Um bua* Se este pontoe. •
numa posição para
abara. °optar a luz passando do dito catre)
Titulo: ,Ndvo ~Mio de ~mo da luz paia o dito diapositivo fotoWORM IP 145.91e
disparo para extintor de Incêndio. elétrico, dispositivo para dirigir a luz
— Moda° de utilidade.
de menos do que a área inteira do
De 30 de ~timbro de 1089
14 — Ndvo modelo de mecanismo de mencionado campo de luz stebre o rePersecante: Arbame Elociedade Arab- disparo para extintor de incêndio, do ferido retículo. e dispositivo p -a moalma, Material Elétrico Metais e Per- tipo destinado a deprimir uma haste ver os ditos dispositivos para luz direSito Paulo.
de vilania submetida ‘, ação da uma ta sucessivamente de áreas tr;r:entes
Ntivo *Plug" Illetrioo — mola, caracterizado pelo fato deosu,e
do campo de luz silbre o dito retículo
aciu
Modelo de utilidade.
o habitual gatilho de disparo.
até que todo o mencionado campo de
1* Hero "pilipSate
4 artrico, constatai- rio coza uma parte flactt
luz ~a sido examinado pelo dito
IL"1".

1
Quinta-feira 30
~O N9 115.971
De 4 de janeiro de 1060
Requerentes General Zleatrie Company — lliebados ~os da América.
Titulo: Aperfeiçoa,mento em arnanjemento de coletor de terminal para
gerador Cheio com géis.
19 Uma máquina dinemeelétrica
cheia com gás, tendo unia caixa de
gerador estanque e isae contendo um
rotor cujo eixo se estende para fora
da caixa, dito eixo sendo boo e tendo
condutores isoladas dispostos nele, caracterizado por ter porções extremas
de condutor terminando adjacente a
unia dita extremidades do dito eixo,
Meio de disco eletricamente isolante
disposto adjacente à dita extremidade
do eixo e tendo porções de extremidade de condutor passando através dele
e meios de selagem para impedir o
escape de gás entre o meio de disco
e o eixo. — Um total de dois pontos.
TORMO No 115.974

DIÁRIO OFICIAL (Seção
nal de salda é dirigido para o sinal
oincronizante e o termina l de salda é
ligado diretamente com o °senador
oenoidal a ser sincronizado, possuinao um detetor de fase separado para
controlar êste circuito de grade de
Modo a que êste circuito seja isolado
durante a posição de sincronização e
liberado durante a não sincronização,
caracterizado pelo fato de que o próprio detetor de fase é capaz de prol:lurar, fora da faixa de compare 9&o,
unia voltagem de cantrõle de tal valor que o oseilitdor, em conjunto com
• sinal sincronizente suprido através
o circuito de grade, possa ser reajustado até que a diferença de fase entre
o sinal de sincronização e o produzido pelo oscilador caia dentai da faixa de comparação, após o qual o circulto de grade é eliminado pela voltagem obtida por Intermédio do detetor
de fase separado. — Um total de 2
pontos.

TeMilVe0 N9 116.08

no

'MORMO No 116.074
De 8 de jaritéta de 1960
Requerente: Josef Mesam — São
Paulo.
Titulo: Um aparelho manipulacior
de gasolina e outros líquidos — Modêlo de utilidade.
1° Um aparelho manipulador de gasolina e outros liquides, caracterizado
por consistir numa base cônvoca,, de
seção circular, solidária a um cabo
Internamente õoo, o qual acomodOt
uma alavanca que se articula externamente na parte iaterior da referida base côncava; em que, a extremidade desta alavanca é provida de uma
haste, que trabalha dentro da câmara da base e, se engata numa haste
conjugada a um êmbolo, o qual é constituído por dois discos superpostos,
que mantém entre êles uma gacheta
flexível, sendo as bordas desta gacheta provida de furos equidistantes
correspondentes e parafusos que a
prende juntamente com uma tampa
do aparelho, — Um total de três pontoe

De 26 de agôeto de .1959
Requerente:
Yoshie Tangi — São
De 4 de janeiro de 1960
Pauto.
Requerente: General EIectric Com- Titulo: all5vo tipo de máquina para
MORMO Ne 116.092
pany — Estados Unidos da América. debulhar
amendoim — Modélo de utiDe 8 de janeiro de 1950
Título: Aperfeiçoamento em sedi- lidade.
mentação de tela luminescente.
Requerente:
Danilo Augusto Fer1° NOVO tipo de máq uina para deMontenegro e Waldemar Dantas
1° O método de revestimento de um bulber amendoim, caracterizado por reira
substrato com material em partículas ter usa cilindro ripado que ara no Borges — Estado da Guanabara.
caracterizado por recolhimento do interior de uma peneira também ci- Titulo: Cartuchos com projéteis
• substrato cem uma substância liquida iindrica dai resultando a quebra da contendo carga lacrimogênea para sePara formar um colchão liquido, de- cueca do amendoim que se interpõe rem lançados por arma portátil.
positeuado po: gravidade o material em nas referidas peças. — Um total dej
lo Cartuchos com projéteis contenpartículas do colchão liquido seetue o 2 pontos.
do carga lacrimogénea para serem
substrato e gerar, simultánearnente,
lançados por arma portátil, caractericorrentes de fluxo fluido no liquido
nulos por compreenderem em conjuntendo uma direeão ascendente na vi=MO No 116.085
to um estoj o e um projétil, acoplados,
omnança do centro da área desejada
sendo o estojo confeccionado de mea ser revestida e uma direção descenDe 7 de janeiro de 1960
tal, papelão cdm °Mote metálico, madente na vizinhança da periferia da
Requerente: Fábrica de utensilios téria plástica ou ()atro material aproarca que se deseja revestir. — Uni
motorizados domésticos e comerciais priado, recebendo no seu interior uma
total de dez pontos.
Rod-Bel S. A. — São Paulo.
carga propelente, injetável pela espoalojada no culote do estojo. —
Titulo: Nova disposição construtiva leta.
TORMO N9 116.006
em relógio vigia — Medeio de utili- Um total de cinco pontos.
dade.
De 27 de ageato de 1969
19 Nova disposição construtiva em
TOMO ?.," 116.097
Requerente: Guilherme Redeker — relógio-vigia, formado por corpo dotado de mecanismo de relojoaria, ao qual
São Paulo.
De 8 de janeiro de 1960
Se encontra, internamente, associado
Titulo: Nõvo dispositivo e processo 0~ horário, disposto sob tampa
para a verificação da resistência, de ticulada, caracterizada pelo fatoarde Requerente: Aletiebolaget Atvidaconcreto.
que o conjunto se apresenta solidário berg — Facit — Suécia.
Título: Aperfeiçoamentos ene maqui19 Dispositivo para a verificação da a base dixada a local conveniente.
resistência do concreto por meio de sendo que, na tampa, é previsto bo- nismos de anulamento para máquinas
tão,
elevado
por
mola
interna,
sendo
de
calcular.
isin martelo pendular o qual é assentado num pedestal de apoio colocável que a tal botão corre: ponde, interna19 Maquinismo de anulamento do
na superficie do concreto, segundo os mente ao conjunto, uma haste Picota- maquinismo
de contagem de máquiitens 8 a 10, caracterizado pelo fato dera, colocada em suporte e solicitada nas de calcular,
especial, de máque o pedestal de apoio colocevel na para o alto, por mola, ao passo que, quinas com rodasem
de
pernos, em que
superficie do concreto, segundo os finalmente, ao extremo inferior do tôda-s es rodas com números
ou de
Itens 8 a 10, caracterizado pelo fato picotador corresponde abertura exis- calcu lar estão colocadas sôbre um
veio
que o pedestal segurador é equipado tente na base sôbre a qual se encon- comum e em que uma barra de anulaflor um suporte cem cabo. — Um to- tra o disco móvel. — Um total de 2 mento alojada num canal longitudeo
tal de 3 pontes,
"pontos.
nal aberto no veio ataca,a numa extremidade. um dispositivo com cano
existente numa roda dentada que gira
Teen110 N9 116.012
TORMO N9 116.066
no veio e se aplica a uma peça motora, tal como um segmento dentado que
De G de janeiro de 1960
De 7 de janeiro de 1960
é acionado quando tem que ser efetuaRequerente: N. V. Phili ps • G loei- Requerente: Danilo Augusto Ferrei- do o anulameneo e apoia-se, ainda,
peça de guia fixa ligada à es:
lampenfab:ieken — Holanda.
sa Montenegro e Waldemar Dantas numa
trutura fixa de maquina, tendo a reTateie: Aperleiçeamentos em ou re- Borgee.
ferida barra de anulamento dentes que
relevos a dispositivos de circuite para Titulo: Cartuchos constituídos por' são engrenados com peças corresponsincronização de uni ascilador senoi- estojos de matéria plástica contendo dentes (dentes, entalhes e outros), das
dal local.
carga lacrimogénea para ser lançada rodas com números ou calculadores a
postas nos zeros, voltando a refeV Um dispositivo de circuito para por arma portátil de qualquer calibre. ser
rencronizar uni ascilador senoulai lo- ] 1° Cartuchos constituídos por esto- rida barra de anulamento para a sua
posição de inatividade depois de ter
cal com o auxilio de um sinal sin- jos de matéria plástica contendo car- acebado
o anulamento, caracterizado
crainzante, compreendendo um dete- ga lecrimoevéne,a para ser lançada por
tor de fase SilriCtriCo proprio com um arma portátil de qualquer calibre, ca- por a barra do anulamento e o vedo
serem impedidos de girar, durante a
nitro associado, para o qual são diri- racterizados por serem confeccionados primeira
da rotação de anulagidos o sinal ancronizante e um si- de matéria plástica de qualquer espé- manto dafase
citada roda dentada, pela
nal de comparação obtido por inter- cie; tal como o polietileno, o acetado
medro do oscilador local, fazendo-se de celulose e outrosatransparentee dii peça de guia fixa, 'sendo a barra de'
a eomparímeo do sinal •comparante opacos, e de qualquer côr, tendo a ÇS- anulamento deslocada, apenas. -asilai-,
com •a citada faixa de 'comparação, truttir a adequada ao calibre da arma mente, para realizar um engranamen-'
.pela
sendo' d diepasitiivo feita : de um' cira onde vão ser esadoe.O sendo ere cultite to • com 'as rodas corri 'nfuneca
llgaçãO eeParado consistindo provido d lima a:v~a. Um total . de Lide do' dispositiva de -eame • da roda
dentada
que
se
aplica
a
duas
peças
de um "circuito de grade, cuje termi- I 6 pontos
cóm orelhas da mesma. pelo nue. de-
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vido à, continuação da rotação da roda dentsvio, &se enotisto do veio e da
barra de anulamento à peça de guia
fixa, que impede a rotação do veio,
asseará permitindo que o veio e a barra de anulamento sejam arrastados,
na sua rotação, Pel a roda denteada
e, por consequência, as rodas com
mimem% ou calculadores girem para
as suas posições de zero, sendo as rodas dentadas devolvidas, depois, para
a sua posição original de inatividade.,
— Um total de 6 pontos.
TfeRMO N° 118.103
De 8 de janeiro de 1960
Requerente: NueSwiet Lim_o!ed —
Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a composições abusa para a
extinção de incêndio.
19 Uma composição seca para a extinção de incêndio, caracterizada'por
compreender uma mistura, em peso,
de aproximadamente 50 a 30 partes de
bicarbonato de potássio pulverizado e
50 a 70 partes de uma mistura contendo sulfato de =idílio e fosfato dianefinico, — Um total de 7 pontos.
TERMO N° 116.185
De 13 de janeiro de 1960
Requerente: Industrias Reunidas
São Jorge S. A. — São Paulo.
Titulo: Nôvo saco para colheita de
café.
10 Novo saco para colheita de café
ou outro produto agrícola qualquer
caracterizado por ser o mesmo provido de duas alças previstas em lados
opostos alças estas dispostas próxima
• bôca e fixadas nas próprias costuras laterais do mesmo. — Um total
de "dois pontos.
TERMO N.0 112.888
De 28 de agi:isto de 1959
Requerente — Georges da Si va
— Estado da Guanabara.
Titulo — Aperfeiçoa.mentus em
Serras Elétricas para cirurgia
óssea.

1.0 — Aperfeiçoamentos em serras elétricas para cirurgia óssea,
caracterizados por um semi-eixo inferior solidário a um carrete ligado por meio de mola a outro carrete que por seu turno -se liga a
um semi-eixo superior no qual é
prêso um cilindro truncado oljiqua.
mente. Sobre êste cilindro repousa uma borboleta articulada per
um pino central horizontal e prêsa
a uma peça parcialmente denteado, ou catraca. Esta atua na extremidade arredondada de Urna
pequena hasta que é articulada
num corpo cilindrico que por seu
turno é ligado a unia haste longa
que ccmand l um setor de serra situado na extremidade do prolongamento superior da caneta. Um
total de 4 ponot.s.
TÉRMO N.o 112.891
De 28 de avisto de 1959
Requerente — "Licencia" Ta.al.
nianybléat Ertekesito VallWat
Hungria.
— Pedra de 1.ágação real&
ten ao fogo e- processo para
produção da mesma.

314 Quinta-feira 30
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1. 0 pedra de ligação resistente
ao fogo, destinada, em partieular,
e. altos fornos siderúrgicos, caracerizada pelo fato de compreender,
lo menos um apêndice em for, a de estojo, um enchimento de
Inn material cerâmico resistente
ào fogo e um revestimento do um
material cerâmico, igualmente, te¡Utente ao fogo. Um total de 18
pontos.

•
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1.° Processo para aplicar uma
tem ambas marginais (13) com bordos recortados à semelhança de pérelativa largura. Um total de 7 talas, ligeiramente defasadas uma sôbre torcedura falsa a feixes de fios
as outras; e as ditas placai sendo co- em movimento, com ou sem ine
pontos.
ladas umas sõbre as outras, com forte tercaleção de tubinhos de torção.
pressionamento das respectivas regiões e com emprego de fitas sem fim.
centrais, as mais superiores formando e em si fechadas a modo de corTÉRMO N5 112.918
um amontoado central representativo do reia de transmissão, caracterizeDe 1 de agõsto de 1959
miolo da • flor. Um total de 3 pontos. do pelo fato de que o contato.
Requerente: The Singer lianutactuentre as partes da fita que proring Company — Estados Unidos da
duzem a torcedura e correm era.
América.
T.ÈAMO N 9 113.002
sentido contrário, e os feixes de
Titulo: Mecanismo Enrolador de Bofios a serem torcidos, é helena).
De 3 de setembro de 1959
bina para" Máquinas de Costura.
ficado o mais possível, mediante
Requerente: Fábrica de Velas Marno] maior aproximação por meio de
letRMO NP 112.900
1 9 ) Mecanismo enrolador de bobina
leiloa de gula disposto entre os
para máquinas de costura dotadas de Ltda. — São Paulo.
diversos feixes de fios do que
uma armação, caracterizado pelo fato de
Be 31 de- agesto de 1959
Titulo; Original , processo de fabrica- corresponde à grossura dos feixes
compreender um eixo de acionamento ção e acabamento de velas de aniverde fios ou dos tubinhos de, Ore
Requerente — Vidros Corning trabalhando na referida armação e um sário
mecanismo enrolador de bobina abranBrasil S.A. — São Paulo.
19 ) Original Processo de fabricação ção, respectivamente, de moda
gendo uma haste de recebimento de bo- e acabamento de veles de aniversário», que estes serão abrangidos pelas
Título — Processo de fazer arti- bina, montada na referida armação
caracteriza-se pelo fato de na abertura partes da fita em um .trecho
gos cerâmicos.
sendo a uma rotação e a um movimento dos recavades (1) de mpldagern das ve- mais comprido. Um total de re
sobre uni eixo alinhado com linhas, ter uma cavidade de formato pontos.
1. 0 — Um processo para fabricar longitudinal
referido eixo de acionamento; disposi- circular, quadrado ou com outro conuni artigo cerâmico com estrutu- otivos
suscetíveis de cooperar tõrno, de tamanho maior (2), na qual
ea de favos de niel no qual os ca- tõpo aconetores
TERMO N.° 113.035
tõpo, montados na extremidade se ajusta uma arruela (3) de relativa
nais têm forma e tamanho pré- do referido
eixo de acionamento e na espessura e com idêntico contórno; esta
De 4 de setembro de 1959
eleterminados, caracterizado por extremidade adjacente da referida haste,
aplicar uma suspensão de material destinados a ligar a referida haste com arruela tem um furo central (4), cirRequerente: Sylvania Electre
por raspa convergente e côeràraico pulverizado e um ligante o referido eixo de acionamento, visando cundado
(5), para descida da parafina lí- Producis Inc.
a cada lado do um suporte orgâ- a uma rotação unitária, quando de um nica
a ser moldada; na superficie plana
Local: Estados Unidos da denee.
ttico flexível corrugar o suporte movimento longitudinal da referida haste quida
. da arruela situa-se voltada para rica.
fazer com o suporte corrugado um na direção- do referido eixo de aciona- o(6)interior
da fôrma. — Uni total de 5
4rtig o com a forma desejada o mento; dispositivos de mola destinados pontos.
Titulo: Base de lâmpada;
aquecer o artigo rara sintetizar as a solicitar a referida haste, longitudinal1.0 Um método aperfeiçoada
partículas cerâmicas formando mente, para longe do referido eixo Ae
TÉRMO N5 113.052
de prover um dispositivo de
Uma estrutura unitária. Um total acionamento, para a desligação dos retransladação de energia e:êtricae
feridos dispositivos conetores; e dispode 2 pontos.
De de setembro de 159
tendo um lide interno estendensitivos destacáveis de ferrolho, destina•
dos a impedir o movimento longitudinal
Requerente; T.M.M. (Research) Li- do-se do mesmo, com u ma base
tendo uma peça de contato eléda referida haste sob a ação • dos refe- mited — Inglaterra.
. TÊM° N. o 112.901
ridos dispositivos de mola, quando os
Titulo: Aperfeiçoamentos em Eixos trico, caracterizado em que e
referidos dispositvos conetores se acham de Máquina de Fiação Textll e Seme- lide interno é soldado a supeta
De 31 do adiste de 1959
flete interna da peça de contata
ern cooperação e a manter, assim, a re•
Requerente — Américo Marques ferida haste em relação de acionamento lhantes.
1 9 ) Um suporte para ,os eixos de elétrico pelo engajamento com a
da Silva — Estado do Rio.
com o referido eixo. Um total da 7 uma máquina de fiação textil ou seme- mesma e. subsequentemente, um.
lhante, eia que o corpo do eixo é mon- Movimento relativo posterior erte
Patente de Medeio de Utilida- pontos.
tado geralmente em um bloco por man- tre o dispositivo e a base é efede — Nevo modelo de "molhador"
eais de apõio.e munhão separados, ca- tuado para posicionar a dita.
portátil".
TERMO al9 112.991
racterizado porque o munhão é suportado base no dito dispositivo. Seguem1. 0 —"Nevo modêlo de "Mono bloco por membros resilientes situa- se os pontos de 2 a G.
De 3 de setembro de 1939
lhador" portátil, caracterizado por
dos em posições fãcilmente espaçadas
constituir de uma porção de Requerente: Representações Berginar que estão, respectivamente, interina,
mente acima e inteiramente abaixo do
TeRMO be0 113,a3o
ateriat poroso e flexível embuti- Ltda. — São Paulo,
rolamento. — Uni total de- 12 ponnuma • caixa metálica ou não,. Título: Aperfeiçoamentos eia
tos.
De 14 de setembro de 1959
votada de um meio de fixação do
oonjunto ao pulso do utente. Um
Requerente:
Union Cerblee
9
)
Aperfeiçoamentos
em
brincos,
rRMo /4.0 112.818
_
total de 3 pontos.
Corporation.
caracterizados por ser a presilha constituída por uma peça recurvada diviDe 1' de agesto de 1959
Local: Estados 'Unidos de
dida longitudinalmente em sua metade
T#-RIVIO N. o 112.908
Requerente: Francisco Leite América.
posterior, em três setores, sendo o cenTitulo: Maçarico de arco apertral apoiado em aba provida de ore- Vilella e Hermogênio Monteiro
De 31 de avisto de 1959
Rosa, ambos brasileiros, residen- feiçoado.
lhas laterais, onde são fixados os
Requerente — Mieczylaw Jour tos setores laterais, aba esta prevista tes nesta Capital Federal.
Pontos Característicos de: ePia.
Pontos caracteristecoe
em uma outra peça semelhante, onde
-Wielczlea — São Paulo.
•
é fixada posterior e inferiormente uma quêta para a preparação de ci1.0
Um
maçarico de arco 111.,
Titulo — Nova disposição em haste inclinada para cima e provida de mentos e/ou outras massas para
cluindo um eletrodo em basteei
ras desmontáveis de cartolina trecho extremo inclinado parti baixo. fins odontológicos".
ara acondicionamento de pro- Uni total de 2 pontos.
1.0 Plaquêta para a preparação não consumível disposto dentro
une bocal tendo uma passagem
tos.
de cimentos e/ou outras massas de
salda constrita, o dito eletrodo
1.0 — "Neva disposição em cai.
para fins odontológicos, caracte. de
sua ponta na vizinhançlt
desmontáveis de cartolina,
TÊRMO NP 112.998
rizada pelo fato de ser constlui- tendo
da
entrada
da dita passagem,. e
a acondicionamento de produda por um bloco-base que na o dito bocal
compreendendo
De 3 de setembro de 1959
s", caracteriza-se por apresen.
face superior é provido de uma meios de eletrodo
complementa,.
r, primitivamente a forma plana Requerente: Representações Bergmar almofada feita diretamente no
pare produzir um arco com.
e unia lamina de cartolina ou si- Ltda. — São Paulo.
próprio bloco, ou confeccionada res
ar (1), e que pode assumir, Titulo: Aperfeiçoamentos na fabrica- à parte e nele adaptada e fixada dito eletrodo em bastão o qual
presença de gás que flui
uando montada, formato quadra- ção de esponjas para banho e outros. por meios comuns. Um total de na
através do dito bocal entra na
o, retangular, triangliar, sextava. 1 9 )
8 pontos.
dita passagem constrita, caracteAperfeiçoamentos na fabricação
••••••n•n
ou similar; esta caixa apresaiesponjas para banho e Outros, carizado em que os ditos meios de
vincos (9) para dobra de suas de
TeeRMO N. o 113.81e
pelo fato de a esponja ou
eletrodo complementares compreredes, e OS seus cantos são-tara- racterizados
similar, que apresenta a 'configuração
endem une ou mais eletrodos
m vinoulados (10), compondo de
De 58 de agesto de 1959
uma flor estilizada, ser formada pelo,
preferenciais,
que quando atingia euperfície que se dobra e se empilhamento de elementos, feitos prepelo arco adquirem uma
ebate para o irAerior da caixa; ferentemente em material plástico espon- Requerente; Leo Ubelohde, ale- dos
temperatura maior que a que
usa dos lados externos dos caules joso, eu forma de placas substancial- mão.
seria adquirida pela parede de
cortados em semi-círculo (11) mente circulares, de diâmetros gradeaiPontos característicos de: "Pro- bocal adjacente quando similarcoma outra forma: nos extra- vamente decrescentes da base para o cesso e dispositivo para aplicar mente atingida. Sesseelseett
s DIPPeCIOS latel'all (IMP- &YR, ASSUO te4U1 Uni agido ~teta, e tOreedu" #44 a feillK9f4 0,9 110C.
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MARCAS DEPOSITADAS

F

Petilimattie fala da aaerdo ecos • Aset 128 do CdrItto'da Propriedade 'Mestrial. Da data da publesed• oosesepait •
ce=z• • pus) da 13 deka pare o detsrisaaate do padecia. Durante essa praia pedi!~ apreweabse suopa/0er ao Dapealeassids
Xeldeallà da Prespriedade lisdimeriad nades eles se Mearem preludleados com a seemeraio de inedav requalkie
Tirano ra.° 612.056, de 11-10-63
Alfred Pascal
São Paulo

Têm* a.' 612.060, de 11-10-63
"Hiapanter“ Gráfica e Editora Ltda.
São Paulo.

PRIVILE GE

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos,
pó. .creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em .liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções.
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de coloaia e de toilette, pó de
arroz, comprimidas e em tabletes, tiatuas para cabeio, ai:raia:acto em pó
concretos e eta pasta, sabões
dentifriclos, asseririas, talco perfumado.
águas para caiba ~mamo da pele,
shainaoo liqu.da, ro ou concreto, taracoa e vigores rara cabelo e peie dept:al ar rs em a quala, pó ou concret.l.
pomadas, vernizes, tabletes, laias. pastas, líquidos e esmaltes para •Iimpesa
das unhas, águas de quina sacheis para
perfumar quarto. em pastilhas, tabletes
e MD pó prearauon iNuidos, em pó e
piau adas para evitar o atuir. vaselina
•
perfumada sais para banho
Termo na 612.057, de 11-10-63
Pranche° Adão Gonçalves
São Paulo

NHOZINHO

Ind. brasileira
Claase 32
Para distisguir: Almanaques, agendas,
anuários. albuns, impressos, boletins,
catalogos, edições impressas, folhetos,
jornais, livros impressos, publicações
Impressas, revistas. orgãos de publicidadas
'
• Têrino n.° 612 . 058, de 11-10-63
Ltrfa.
São Paulo

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branca para desenho, cadernos
escolarea, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envOlucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, Ratas índices,
Valhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos ( papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem Impressão, papéis em branco
Para impressão, papéis fantasia, menos
par forrar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em. bobina para impressão, papel encerado,
pulei higiénico, papel impem:mau',
para copiar, papel para desenhos,- papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartão,
tubetes de papel
Timo n.° 612.061, de 11-10-63
Tapeçaria Sakte Ltda.
São Paulo

r
1.4 i..OTICAR

Ind.SALETB
Brasileira

,d Ind.. Brasileira
Classe 50
Imaressos

Classe 34
Cortinas, cortinados, passadeiras e

Termo n.° 612.059, de 11-10-63
Bar e Cafa u rrasão" Ltda.
Rao Paulo

tapetes

~...01•111•

Têm on.° 612.b62, de 11-10-63
Empraza Limpadora Lisboa Ltda.
São Paulo

BRAS.K0'

LISBOA

Ind. Brasileira
•)

'
Ç

Classe )50
1mpiessom!

ZAZ-TRAZ

braelleira 1

'Ind. Brasileira

•

.;

Ind.. 5rasileirã
•1

taal laaa

.

'Classe
Inslgnia

33 -

oõmereld

aa

Têm° na 612.063, de 11-10-63
grata.' peças e acess6clos para veiculo*,
Zaz-Traz Ltda. Indústria e Cocadraio bem . como o timbre de todos os seus
de Produtos Químicos
impressos comerciais
São Paulo
Termo n.° 612.116, de 11-10-63
Nikon Machado
Raci Grande do Sul
INDOSTMA

Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
Classe 3
polir e limpar madeiras, vidros, metais
Para
dist-Incluir:
Fogões elétricos, fogões
e objetos, panos para polir e para limgás, fornos 2.étricos peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
Termo n.° 612. 117, de 11-10-63—"
objetos, sabões em geral e sapo:laces.,
Ni/ton Machado
velas e velas a base de estearias,
Rio Gaande do Su/
sabões em pó, m flocos, espotuas de
limpeza
Termo n.° 612.113, de 11-10-63
Cazeri 6 Sá Ltda.
São Paulo

esuaemisaseaseramasaaa=a
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Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moído
Termo n.o 612.114, de 11-10-63
Miru Publicidade Ltda.
São Paulo

Classe 3
Para distinguir: Fogões elétricos, Anões
Q gás, fornos elétricos
Termo na 612 . 118, de 11-10-63
Ornap a Organização Nacional de
Propaganda Ltda,
São Paula

'ORNAP
INDÚSTRIA
.BRASILEIRA

1

a

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns imnres.
soa cartazes. catálogos, jornais nado
nals e estrangeiros publicações impressas, revistas Propaganda em fAdio,
televisão, jornais, programas radiofôniClasse 50
Para distinguir: Papéis de cartas, en- cos, peças teatrais e cinematográficaa
e revistas impressas
velopes cratões comerciais e de visitas, faturas, duplicatas, recibos, letras
Termo
n.° 612.119, de 11-10-63
de câmbio, notas promissoras, placas
Ornap'
-Organização Nacional (1,
letreiros, luminosos, memorandos, proPropaganda Ltda,
pagandas e mrátrios, televisão e jorn.*
São Paulo
Tênnso na 612.115, de 11-10-1-1
Modohiro Sato
ORNAP—ORGANIZAÇXO
São Paul;
RACIONAL DE PROPA
MIRTJ

Ind. Brasileira

GANDA

OTO

EISTRICA IAT.0
Ind. Brasi fa rã
Classes: 6, 8, 21, 33 e 50
• Para distingukaa O titulo de estabeket.
mento de uma Bana que opera com:
• máquinas industriais e ruas partes ima.
greates, motores e suas partes, • aparelho, eletrônicos, aparelhos eletro-doa

medieva, veiculas e suas vertes Iate:

Classe 33
Titulo
* Terra° n.° 612.210, de 11-10-63
Nikon Machado
.Rio Grande do, Sul
f
"

'

NILTON NIA.CHALK.
Nome cotas rua!

316 Quinta-feira 30
Térmo n.9 612.121, de 11.10-611
•
União Defesa do Ler
JS-ão Paulo,..

dasse 33
Sinal de propaganda
Têrmos na. 612.122 e 612 . 123, de
11-10-63
Nilton Machado
, Rio Grande 'do Sul
lã

iro 00

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
,Para distinguir: Foges e fornos eletricos e a gás
.
Classe 47
Para distinguir: — Combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados 8 iluminação e ao aquecimento:
Alcool-motor. carvão a gás, hidrocarbos
retos, gás metano, butano e propano.
gás engarrafado. gás liquefeitos. gasolina, graxas lubrificantes, óleos orimbustiveis, óleos lubrificantes, óleos destinados a iluminação e ao aquecimento,
óleos para amortecedores, petróleos e
querosene
•

DIÁRIO OFlCIAL (beça() , 1,1)

Janeiro . de 1964

gusa e= bruto ou parcialmente trabaa
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em fõlha, latão
em [Olha, latão em chapas, latão em
vergalhões, k'ga metálica, limalhaa,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais exn massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso era %lhas '
Aço em bruto. aço preparauo, aço
doce. aço para tipos, aço fundido, aço
Têm-uso n.° 612.136, de 11-10-63
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Importadora e Exportadora Piberna
-refinado, bronze, bronze em bruto ou
Ltda.
parcialmente a trabalhado, bronze de
São Paulo
manganês, bronze em pó, bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto cu
.FIBEEA
•
parcialmente preparado, cimento meInd. Brasileira
tálico, cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
Termo ti.° 612.219, de 11-10-63
Classe 11
parcialmente trabalhado, ferro- em bruto
Metalúrgica Elite Ltda.
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro Para distinguir genéricarnente cutelaria
São Paulo
.
em barra, ferro manganês, ferro velho, em geral, não incluída em outras classes
gusa etn bruto ou • parcialmeire trabaTêrtno n.9 612.137, de 11-10-63
lhado. gusa temperado, gusa maleável, Divesp — Diversões e Esportes Ltda.
RET—L1TE
lâminas de metal, lata em fólha. latão
São Paulo
em fólha, latão em chapas, latão em
IND. BRASILEIRA
DIVESP
vergalhões, liga metálica, tirsalhas
urasileira
magnésio, manganês, metais nau trabalhados ou parcialmente trabalhado, meClasse 6
tais em massa, metais 'estampados,
Máquinas hidráulicas setificacturas de metais para solda, níquel, ouro, zinco
Classe 49
superfícies planas
Para distinguir genericamente jogos de
corrugado e zinco liso em %lhas
tõda espécie, petrechos e artigos para
reiná n.° 612.130, de 11-10-63
fins exclusivamente desportivos, não in.
612.134,
de
11-10,63
Termo
ri.9
Urbe Ltda. — Negócios Imobiliários
cluidos em outras classes
Cifra
—
Comércio
e
Importação
Ltda.
Rio Grande do Sul
São Paulo
–.
Têm° n.° 612.138, de 11-10-63
Divesp — Diversões e Esportea
Ltda.
Ind2Rgasileira
São Paulo

natural e rayon para bordar, para costura, tricotagem e ara croché
Classe 31
Lonas de Srelo, gacheta, • anéis de ve
dação, bujt5es, carburador, bujões de
cabeçote. bujões de cariar, bujões de
diferencial, canaletas, correias de tran;
missão, mangueiras, tampões, tubulações para vedação, vedadares, arruelas
buchas, canaletas, correias de filtro,
cordões de porta-mala e das partes doa
automóveis, correias de ventilador, tel.
tro dos vidros das portas, das rodas e
dos cubos, feltro dos vfros das portas.
feltro para retentores, lonas dso patins
dos freios, mangueiras, mangueiras
dos freios, do eixo trazeiro, do cárter
do radiador e do filtro de ar

Têm° n.° 612.133, de 11.10-63
.Sociedade de Importação e
Sopef
Exportação Ltda.
São Paulo • .

SOPEI
Tna. Brasileira

4,12gLileirg

sis
Classe 50
Classe 5
GRANBOLICHE,
O
timbre
da
sociedade
a
ser
aplicado
Têrnio n.° 612 . 124, de 11-10-63
Aço
em
bruto,
aço preparaao, eçe
em papéis _de correspondência e contaTesti' Walsa Ltda
doce. aço para tipos, aço fundido aço
bilidade
•
Classes: 33 e 49
São Paulo
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Titulo de estabelecimento
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Termo n.9 612.131, de 11-10-63
;VALSA
Cia. Ltda. parcialmente trabalhado, bronze de
Termo n.° 612.139, de 11-1043
"Sol" Silva, Oliveira
Ind. Brasileira
manganês, bronze em pó, Isronze em
São Paulo
Panificadora Olímpica Ltda.
barra, em fio, chumbo em bruto ou
• São Paulo
parcialmente preparado, cimento meClasse 23
SOL
Tecidos em geral tálico, cobalto, bruto ou parciahnente
Ind. brasileira
OLIETIC*
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Ind. brasileira
Trato n.0 612.125, de 11-10-63
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Classe 36
Afonso Navarro
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
Calçados em gerai
Classe 41
São Paido
em barra, ferro manganês, ferro velho, Pães, biscoitos, bolachas, cacau e docas
gusa
em
bruto
ou
parcialmente
trabaTermo
n.°
612.132,
de
11-10-63
RANCHEIRO
Junvi — Importadora e Exportadora lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Termo n.9 612.140, de 11-10-63
Ind. Brasileira
lâminas de metal, lata em fêilha, latão Viação São Paulo Litoral Limitada
Ltda.
em Rilha, latão ens chapas, latão em
São Paulo,
São Paulo
Classe 41
•
vergalhães, liga metálica, limalhas,
Sal para- cozinha, sal vitaminado, sal
magnésio, manganês, metais não trabaIodado e sal para gado
lhados ou parcialmente trabalhado, meJUNVI
tais em massa. metais ,estampadas,
Ind. Brasileira
Termo n.9 612.126, de 11.10-63 .
metais para solda, numa ouro. zinco
Indústria de Relóg'os Herweg S. A.
corrugado e zinco liso em %lhas
Classe 5
Santa Catarina .
Aço era bruto, aço preparado, aço
Têrrno n.° 612.135, de 11-10-63
doce, aço para tipos, aço fundido, aço Cevig — Indústria e Comércio Ltda.
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
São Paulo
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Classe 33
IND. BRASILEIRA.'
parcialmente trabalhado, bronze de
Transportes de passageiros, intermuni•
manganês, bronze em p6. bronze em
cipais, interestaduais e internacionaiai
barra, em. fio, chumbo eia bruto ou
transportes de turistas no território naClasse 5
pardalménte preparado, cimento mecional e turismo ema geral
Relógios
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Termo
n.° 612.141, de 11-10-63
Classe 5
trabalhado 'couraças,' estanho bruto ou
TSirnos ns. 612.127 e 612.128, de
Viação Triângulo Limitada
parcialmente
trabalhado,
ferro
em
bruto
Aço
em
bruto,
aço
preparado,
aço
11-10-63
Sito Paulo
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro doce, aço para tipos, aço fundido, aço
M. M. A. Barros
em barra, ferro manganês, ferro velho, parciahnente trabalhado, aço pálio, aço
São Paulo
gusa em bruto ou parcialmente traba- refinado, bronze, bronze em bruto ou
lhado, gusa temperado, gusa maleável, parcialmente trabalhado, bronze de
laminas de metal, lata em fólha. latão manganês, bronze em pó, bronze em
• em
Rilha, latão em chapas, latão em barra, em fio, chumbo em bruto ou
vergalhões, liga metálica, limalha', parcialmente preparado, cimento meBRASILEIRA,
magnésio, manganês, metais não traba- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
lhados ou parcialmente trabalhado, me- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
'Classe 33
Classe 22
tais em masáa, metais estampados, parcialmente trabalhado, ferro em bruto Transportes de passageiros intermunicts
Para distinguir: • Fios de algodãcê, cã- metais para solda, niquel, ouro, zinco brato ou parcialmente trabalhado, ferro pais, interestaduais; internacionais e etcorrugada; e zinco liso em %Ma*
Miamo, celulose, juta, lã, fios. de seda
era barra, ferro manganês, ferro velho,
sismo em geral
-'
•

SÃO -PAULO
LITORAL

FOGUETE

Ind. bratileirá

TORCEL
d4D1

TRIANGULO

Quinta-feira,

30 -

DINRIO OFICIAL (Seção , III)

Janeiro. de

1964 317

tribos, escadas rolantes, elevadores pa - )
Têtmo n.° 612.151, de 11-10-63
cordões,. cadarços, . coadores de café
ra passageiros e para cargas, engate s Rocanto, Comércio e Importação Lteka, cobertas para rauqtes, coberturas para
Guanabara
para carros, eixos de direção, frema,
cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, eu.
fronteiras para velculos, guidão, locotremei°, entrelas, fiamtda, fitas, franjas
motivas, lanchas, motociclos, molas, mofiltros de café, galões, laços de chapem:
tocicletas, motocargas, moto 4urgões
mochilas, montas, nesgas, ombreiras
DESCAL
manivelas, navios, Ónibus, para-alio
passamanaries, palmilhas, pavios, sacas
Ind. Brasileire
que, para-lamas, para-Intsas, pedais,
passamanes, pon-pons, pingentes, rea
pantões, aladas para bicicletas, raia 3
das, redeas; redes, sacos, sacolas, tiras
Classe 43
telas para bordar, xergas
Aguas artificiais, minerais e naturais. para bicicletas, reboques, radiadores pa
Classe 31
bebidas espumantes sem álcool, gasosas, ra veiculas, rodas para veículos, selins
Classe 41
gingerale, guaraná, refrescos, soda- tricicles, tirantes. para veículos, vagões Legumes, cereais, frutas, alhos, azeites Para distinguir: Os seguintes artigos:
velocipedes, varetas de contrôle do afoAnéis de vedação 'para junções, anéis
limonada, sifões e xaropes
e óleos cornestveis, alpiste
gador e acelerador, tróleis, troieibus, va
obturadores, arruelas,. bufes, barbantes,
Classe 42
Termo n.o 612.152, de 11-10-63
barracas de campanha, buchas, betume
Aguardente. ama, atentivos, bagaceira, raes de carros. troletes para carros
Casa Maxambocnba de ?ruma Ltda. para vidraceiro, bolas para válvulas,
Classe 11
batidas, brandy, bitter, cacnaça, cacoeGuanabara
ocal do tanque de gasolina, diafragma
tes, cidra, conhaque. extrato de malte Ferragens, ferramentas de tócla espécie,
para vedação, massas para calafetar,
fermentado, fernet, genebra. gengibirra cutelaria em geral e outros artigos de
círculos de borracha para potes, cordoagim gingar, kirsch, kummel. licores. metal, a saber: alicates, alavancas, arlhas, cordas, correias de, transmissão,
maresquinhos, nectar. pipeta:tia, pan- mações para óculos, arruelas, argolas,
canaletas, coberturas de lonas, fitilhos,
elas, rum, suco de frutas com álcool. aldravas, armações de metal. abridores
de latas, arame liso ou farpado, assagaxetas, lonas para freios, mangueiras,
vinhos. vodka e whisky.
mangotes, molas para vedação, pasta- •
deiras, açucareiros; brocs, bigornas, bilis
Termo n. o 612.144, de 11-10-63
Classe 41
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombonas, rolhas, tampas, tubos de jacto para
')jalma Junqueira
tilares, bules; cadinhos, cadeados, cas• Frutas e legumes
vedação, tiras, tampões, tubulações para
Saia Paulo
vadações, tendas, válvulas de vedação,
tiçais, colheres para pedreiros, correnTermo n. a 612.153, de 11-10-63
tubos do radiador
tes, cabides, chaves, cremones, chaves
DESCAI
Belas Frutas Ltda.
Classe 34
de parafusos, conexões . para encanaINDUSTRIA E
Guanabara
Cortinas, oz.:pachos, encerados, lula,mento, colunas, caixas de metal para
- COMERCIO IS
sive para instalações hospitalares, linóportões, canos de metal, chaves de fana
BEBIDA.S E
leos, tapetes em geral para assoalhos
da, chave inglesa, cabeções, Canecas,
CONEXOS vrDA
e aradas e artigos de pele para os
copos, cachepots, centros de mesa, ca..
gueteleiras, caixas para acondicionamesmos fins, pssadeires
Classes: 2, 33, 41, 42, 43 e 46
Classe 37
mento de alanentos, caldeirões, caçaroTitulo
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaRoupas brancas, para cama e mesa:
Classe 41
dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
Acolchoados para camas, colchas, coTérrnos os. 612.145 a 612.148, de
Frutas frescas .
enxadões, esferas, engates, esguichos en-,
bertores, esfregões, fronhas, guardana11-10-63
feites para arreios, estribos, esferas
pos, fogos bordados, jogos de toalhas,
Termos os, 612.154 a 612,160, de
1.00 - Indústria, Comércio, Importa- para • arreios, espumaderas; formões,
lençóis, mantas para camas, panos para
11-10-63
0o, Exportação e Engenharia Ltda. foices, ferro para cortar capliri, ferrocozinha e panos de pratos, toalhas de
Lanifício Varam S. A.
São Paulo
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co.
rosto c banho, toalhas de mesa, toaSão
Paulo
musa a carvão, fruteiras, :unis, fôrmas
lhas para jantar, toalhas para chã e
para doces, freios para estradas de
VATCROlIlt café, toalhas para banquetas, guarniferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garções para cama e mesa, toalhinhas'
Indústria Braeliefra
fos, ganchos para quadros.- gonzos para
(cobre pão)
INDUSTRIA ORASILUIRA carruagens; insígnias, limas, lâminas,
coremos, latas de lixo, jarras "machadiTêrmo n, 612.161. de 11-1043
Soetedabh Brasileira de Melhoramentos
nhas, molas para portas, molas para
Classe
22
• Classe 15
venezianas, martelos,, marretas, matrt.
Ltda. "Sobrasme"
Para distinguir: Abaixa luzes de lata- zes, navalhas; puas, pás, pregos, param Para distinguir: Fios eus geral para
São Paulo
_
tecelagem
e
para
uso
comum.
Linhas
plao. abajures de porcelana, adobes, usos, picões, porta-gelo, poseiras portapara
costura,
bordados
e
tricotagem.
adornos, apanha moscas de vidro, apa- pão, porta-jóias, paliteiros, panelas; rolPRORROG40s.
relhos de oluça para sobremesa, artgios danas, ralos para pias, rebites, regado Fios de algodão, fios de Unho, canhade louça para uso caseiro, bacias de es, serviços de chá e café; serras, ser- mo e juta, fios de seda natural. raiou
SOCIEDADE BRASILEIRA\
latrina. balaustres de cerâmica, botijas, otes, suchas, sacarrolhas, tesouras, ta- e fios de lã para tecelagem. para borDE MELHORAMENTOS LTI1A,
bules, caçoilas para molho, candieiros heras, talhadeiras, torquezes, tenazes, dar, para costura. tricotagem e para
crochet, fios plásticos e fios de celulode louça, conmoteiras de faina, confei- cavadeiras, telas de arame, torneiras,
"SOBROS"
se. Linhas para pesca
teiras, cubos de porcelana, faiança para rimos, tubos para encanamentos, trilhos
"
uso caseiro, frigideiras de louça e de ar aportas de correr, taças, taveasas.
Classe 36
barra. funis de barro, faiança e /ouça,
Para distinguir: aventais, blusas, bluNome comercial
Tenno
n.
o
612.149, de 11-10-63
garrafas de faiança, louça e porcelana,
sões, boinas, botas, babadoitres, casa- M.,-.•-•-•n•••n••n•n •n••••n•
Termo n.° 612.162, de 11-10-63
globos de porcelana, jardineiras de ce- C,osari Couros Santa Rita S. A.
calçaros, chapeus, cintos, cintas, comSão Paulo
râmica para jardins, lava dedos de mebinações, corpinhos, calças, calções, ca- Sopina S. A.. Sociedade Paulista de
Incremento Agricola
sa; louça de barro, de cerâmica, faianmisas, camisolas, camisetas, cuecas, ce•
São Paulo
aa, porcelana, comum, mantegueiras, moroulas,
colarinhos,
calças
de
senhoras
SANTA RITA
e de crianças, cueiros, casacão, doaiiheiras, potes de barro, de cerâmica,
Ind. Brasileira
faiança e de porcelana, puxadores, renós, echarpes, fraldas, galochas, gravt
• SOPINA S.A. 1,
ceptaculos, retratos em terra cota, salatas. gorros, jaquetas, luvas. ligas. /eu
Classe 35
deiras, saleiros, sanitários, sertans, taboços, leques, meias. mal& mantas, manSooledade
Paullsa '
tetas. terrinas, tubos, urinós de cama, Artefatos de couros e peles, a saber: drilla malhas, paletós, palas, penhoar.
de
Incremento
Agrioolai
arreios,
atacadores,
bainhas
para
facas
vidraça de louça, varetas, vasilhas e
peugas. pulover, ponches, pelerinas,
e espadas, bolsas e peles, caixas carvasos
pijamas, punhos, quimonos, robe
teiras, calcanheiras, capas para álbuns de chambre, sobretudos, suspensórias,
Classe 6
' Nome comercial
MO:minas e suas partes integrantes não e para livros, carneiras, coleiras, corsoutien", sweater, taillers, toucas e
reis, dilates, copos, debruns, estojos,
includas nas classes 7. 10 e 17
vestidos
Termo m° 612.163, de 11-10-63
entretelas, malas, maletas, palmilhas,
São Paulo
Classe 23
pastas de couro, porta-fiqueis, porta- Para distinguir: Tecidos de téla plásti- Indústria, de Panificação e Confeitaria
Classe 21
Caxingui Ltda.
Para distinguir: Veículos e suas partes chaves, rédeas, sacos, sela., solados, ca. vendidos em folhas e rOlos e usaSão Paulo
tirantes
para
arreios
e
vaIizes
integrantes: aros ara bicicletas, autodos para decoração de janelas. para ormóveis, auto caminhões, aviões, amornamentação de volumes, para amarrar
Termo n. • 612.150, de 1140-63
secadores, alavancas de câmbio, barcos,
fitares e para outros fins semelhantes
CAXINOUI.
Bar Mercantil Ltda,
teque ara veículos, bicicletas, carrinhos
e também coai° material de enfeite paSão. Paulo
de mão e carretas, caminhonetes, carIndiiatria Brasil i rai
ra chapéus e outros artigos
ros ambulantes, caminhões, carros, traClasse 24
tores, carros-berços, carios-tanques, carPara distinguir: Artefatos de algodão
MERCANTIL
Classe 41
ims-irrigadorés, carros, carroças, carro,
nylon. plásticos. canhamm caro& jura Para dtsttnguir: Pães doces, massas aliLnd. Brasilelt1
aeriasr. chassis, chapas 'circulares para
lã. !taro, paco-paco, rami, rayon, seda. mentidas, farinhas alimenticias,
Veículos, cubos de veiculos, carrinhos
tintara' e \outras fribras, alamares ata. tos, bolos, cereais em geral, café. açõ.
para máquinas de escrever, corrediços
Classe 50
caciores, bicos, bolas de tecidos para car, ave/ abatidas, carnes frescas OU
para veiculo% direção, •desligadeirea,
Impressos
senhoras, bordados, borlas, .bandeirasi
gin COInerVdti
Tármos os. 612.142 e 612.143, de
11-10-63
Djalma Junqueira
São Paulo

C
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atlas, bandejas, bacias, baldes, .botabo- cronômetros, carrilhões, - aparelhos de
alares, bules; cadinhos, cadeados, Galo. copiar fotografias, aparelhos calibradotiçais, colheres para pedreiros, correta- res, aparelhos diusmatograficos, aparei
Exportação de Metall- Ltda.
tea, cabides, chaves, cremoaes, chaves lhos de contrôle cinematográficos, as4*
São Paulo
de parafusos, conexões para encana. aparelhos de contrle cinematográficos,
meato, colunas, caixas de metal para aparelhos de cootrôle de sons, apareBROSOL
portões, canos de metal, chaves de fen- lhos de comunicação interna, discos grau.
AM= AIMINIsTRAO:o.,
Í Incbistria Brasileira IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇIO da, chave inglesa. cabeções. canecas, vados, diais, duchas, diafragmas para
copos, cachepots, centros, à atese, co. fotografias, despertadores, enceradeiras,
DE METAIS LTDA.
queteleiraa caixas para scondicioaa- expremedores elétricos, estufam enteClasse 11
mento de alimentos, caldeirões, caçam- relizadores,esquadroa de aço, esquadros
Para distinguir: Molas para válvulas
ias. chaleiras. cafeteiras, conchas, coa- de agrimensor, extintores de incêndios,
Nome comercial
Ulmo n.° 612.165, de 1/-10-63 •
dores. distintivca dobradiças: enxadas, aparelhos para espremer frutas e leguLanifício Daud S. A.
enxadões, esferas, engates, elguicltos
mes, aarelhos estereoscóicos, escalas inTêrmo na 612.171, de 11-10-63
São Paulo
Sopiaa S. A., Sociedade Paulima de feites para arreios, estribos, esferas dicadoras de maré,, eletreanetros de quapara
arreie:,
espumadeiras:
formões,
Incremento Agrícola
drantes, espectorsc.ópios, aparelhos de
foices, terro para cortar capim, ferroSão Paulo
OPACÁBAN Al
lhos facas, tacões, fechaduras, ferro co- contrôle e medida, exaustores, estojos
;Indústria Brasileira
mum a carvão, fruteiras, funis. fôrmas para filtros com torneiras, aparelho
4
para doces, traos para estradas de, eletrônicos em gerai, equipamentos eleop1NA
ferro,
frigideiras: ganchos, grelhas, gar- trônicos elétricos e rádio-técnicos, foClasse 22
ros,
ganchos
para quadros, gonzos para gões, fornos e fogareiros elétricos, !ePara distinguir: Novelos e hos de lã
Classe 41
carruagens: insignias limas, laminas, lia róis, faroletes, fios ara eletricidade, fios
Para distinguir: Frutas e legumes em coremos latas de lixo, jarras machadi- terra, aparelhos fotográficos, ferros eléa
Termo na 612.166, de 11-10-63
geral
Sidmade — Armaduras de Ferragens
nhas. molas para portas molas para tricos de engomar e pasar, ferros coPara Construção Ltda.
venezianas, martelos, marretas, casaria nmns carvão, ferros elétricos para solTétano n.° 612.172, dç 11-10-63
São Paulo
zes, navalhas: puas pás magos. para- dar, fervedores, fusiveis, filmes revelaSilae S. A. — Comércio e Importação fusos. picões, porta-gêlo, roseiras porta- dos, formas elé gicas, filtros de óleos
São Paulo
para motores, aparelhos de frequência
Oã& . porta-ióias patada-is, panelas: rol,
BI DIIADB
danas. ralos para pias, iebites regado.. modulada, máquinas fotográacas, filmes
Indústria Brasileira
res. serviços de chá e maié: serras, ser- agidos, fonógrafos, fitas 'métricas,
M
.11 g
rotes, suchas. sacarrolhas, tesouram ta- trumentos físicos, totalizadores para câlheres, taihadeiras. torquezes tenazes, maras fotográficas, geladeiras, garrafas
,~9”
Classe 16
cravadeiras, telas de arame, torneiras. térmicas, geralores automáticos, geradoPara distinguir:, Esquadrias e armações
trincos, tubos para encanamentos, trilho. res estáticos e ektrônicos de alta frede ferragens para construção e casacreto
Classe 6
pai aportas de correr, taças, tavesaas, quencia, que funcionam com válvulas,
Para distinguir: Rolamentos
turibulos: vasos vasilhame-s, verrumas para aquecimento, por dielétrico e induTermos as. 612.167 e 612.168. de
ção, fitas magnéticas, aparelhos para
• Classe a.
11-10-63
Termos as. 612.173 a 612 176, de
Para distinguir: Artigos e aparelhos gás engarrafado e aparelhos de inver11-10-63
Matercal — Materiais Para Construção
Adiciex Admin:stração, Importação e elétricos e eletrônaos eia gerais apare- são, heliógrafos, hidramietros, holofotes
e Afins Ltda.
lhos . e artigos para instalação elétrica e para automóveis, interruptores, isoladoExportaçao de Metais Ltda,
•
Sio PP''
hidráulica; conjuntos de peças óticas res, impressores, aparelhos de intercoSão Paulo
fia:Mando diversos aparelhos de ótica; municação, indicadores de níveis, imana
tlIAT3BC11.1
a
;
instalações elétricas e artigos eletrôni- permanentes para rádios, aparelhos de
cos para automóveis: aparelhos e aces- gás engarrafado, gravadores de fitas,
rinnse
sórios pa:a radias; aardhos e instru- gravadores de discos. máquinas 'impresPara distinguir: Materiais para construmentos didáticos; instrumentos de pra- soras 4otográficas. isoladores de corções e decoraçõçss Argamassas,. argila.
cisão; instrumentos cientiacos: acende- rente, isoladores elétricos, Instrumentos
areia, azulejos, batentes. balauattra, blodores, acendedores eletrnicos, acumula- matemáticos e didáticos, instrumentos*
cos de cimento, blocos para pavimentadores, abt-jours, alto-talantes, antenas, fisaos, instrumentos de calcular, instrução, calhas, cimento, cal. cre. chapas
Isolantes. caibras, 'caixilhos colunas.
acumuladores, amplificadores, anemóme- mentos para medida e controle para me.
chapas. para coberturas caixas d'água.
tros, amperômet-ca, assadeiras elétri- et-micos, intermediário para famas, lama
caixas para coberturas, caixas d'água,
cas, adaptadores de microscópio, agu- parias, lunatas, liquidificai:toras, lupas,
caixas de descarga pra lixos. edificalhas para fonógratos, aquecedores de km:peões, lustres, lentes, aparelhos luções pretnoldadas. estuque. manusao de
ambiente, aparelaos de controle e medi- minosos, aparelhos de luz fluotescenbase asfáltico, estacas, esquadrias. estruda, aparelhos de expurgo utilizados na tes. limpadores de para-brisas, lanterJuras metálicas para construções, lamelimpeza e desinfecção de sentinas, mi- nas portáteis e lanternas de mao, ames
liai de metal, ladrilhos, lambris, luvas
tórios e outros locais, aparelhos de li- trazeiras para veiculas, microscópios,
de junção, 'ages, lageotas. material isogação para banheiros, aparelhos de ar micrômetros, manômetros, monóculos,
Classe
lantes contra frio e calor. manilhas, massas para revestimentos de pare/e s, ma- AÇO em bruto, aça' preparado. aço refrigerado, aparelhas de ar condiciona- mostradores, mostradores de rádios,anideiras para construções, mosaicos, pro- doce. aço para tipos, aço fundido aço do, aPareiros de alta tensão, aparelhos crofones, medidores de reiscas, lentes de.
dutos de base asfáltico, produtos para parcialuieritc trabalhado. aço 'pálio, aço automatiatos para descarga de água, contacto, medidores de intervalos, apatornar impermeabilizantes as argamas- refinado, 'bronze, bronze em bruto ou aparelhos de alarme, aparelhos de apro- reiaos para medição, miras de qualquer
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- parcialmente trabalhado. bronze de ximação, aparelhos para arqueação de graduação, massaricos, normégrafos,
gulho, produtos betuminosos. impermea- manganês, bronze em pó. branze em volume, balanças, baterias, batedeiras, ve, s de ferro, níveis d'água para callatam/ semno qos no soptrani saasezniq barra, em fio. chumbo em bruto ou batedeiras para refresco, batedeiras pa• deiras, óculos, instrumentos óticos de'
para revestimentos e outros ama nas parciahnente preparado, cimento me- ra líquidos e massa, binóculos, bules observação e medida, aparelhos de onconstruções, persianas, placas para pa- talim. cobalto, bruto ou parcialmeate elétricos, businas, baterias elétricas, ba- daIação permanentes, objetiva para arayinientação, peças ornamentais de cimen- trabalhado couraças, estanho bruto ou rómetro, .bussola, bobinas, benjamins, lindares, misturadores ara banheiros,
tto ou gesso para factos e paredes, papel parcialmente trabalhado, ferro em bruto balcões frigorificas, aparelhos para bor- painéis de carros, para-raios, plugs, pa'para forrar casas, massas atai-ruídos bruto Ou parcialmente trabalhado ferro dar, aparelhos para banhos de ar quen- nelas elétricas, panelas de pressão pispara uso nas construções, parquetes, em barra, ferro manganês. feiro velho te, chuveiros elétricos, coquateleiram tolas de pintura, pick-ups, pilhas sêcas
portas, portões, pisos, soleiras rara por- gusa em bruto ou parda:mar:te traaa- campainhas elétricas, chaves automá elétricas, sumosa, antógiafos, parômetes, tijolos, tubos de concreto. talhas, taticas, chaves para antenas e fios terra, tros, pantômetos, pirômetros, instrucos tubos de ventilação. tanques de ci- lhado, gusa temperado, gusa maleável. contactos elétricos, candelabros, bobi- mentos de precisão, eriscópios, projetolâminas
de
metia
lata
en§
falha.
latão
mento, vigas. vigamentos, vitram
em FOlha. latão em chapas airão em nas para rádios e televisão, chaves de res cinematográficos, potenciômetros,
Classe 1
Para distinguir: Tintas, prearações fei- vergalhões. liga metálica, 1ln-ralhas alavancas, chaves de tomadas, comuta- prismas fotográficos e puxadores de
magnésio, manganês, metais não traba- dores, • cafeteiras elétricas,. compassos, filmes, pine-nez, aparelhos de refrigm
tas com cal virgem para pintura
lhados ou parcialmente trabalhado, me- câmaras frigoríficas, caixas" de descar- ração, refrigeradores, réguas de aço,
Têrmo n.° 612.169, de 11-10-63
tais em massa, metais emeanpados. ga para vasos sanitários, aparelhos pa- rádios, :refletores, reatores, relays, se Matercal — Materiais Para Construção metais .para solda, níquel, ouro, zinco ra bordar, pães, cafeteiras automáticas. captores. regadores automáticos, rd&
e 'Afins Ltda.
câmaras fotográficas e cinematográficas, gios, relógios de onto e de yigia, redu.
corrugado e zinco liso em %lhas
São Paulo
chassis, condensadores, castiçais, con- toras, resistências elétricas, registros pa.Classe 11
Ferragens, ferramentas de toada espécie, demiadores para' vapor; etlimadores, ra água, registros para canais e com,
[MÁTZ/294.;144TEMAIS
cutelaria era geral e outros artigos de aparelhos cortadores de arios, cabos e pertas, receptores de sons, reatores pametal. 'a saber: alicates, alav.ancas. ar- condutores elétricos, contadores de ro- ra luz fluorescente, reostatos, registro§
1.PARA .CONSTRUÇÁO
tnaaries para, óculos, arruelas. argolas. tação, caixas Para .revelação de papéis para vapor.) registros para bidês; apara
Lane LTij , „-câmaras ampliadoras, má- barbeitos,. quebra-luzes, registrosapan
; aldravas, armações de metal, abridores moltográficos,
de -latas. arame liso ou Farpado assa- quinas cinematográficas, , instrumentoá aparelhos bebedouros, para lavatórios, t
deiras, açucareiroé; . trocs, bigorna!, bai- de calcular, .ehicotei para ;Ast,itomOveii, : pana Piasaasecado res para, cabelos, -ack1'3Pins, "'marcial •
.
•.
n' • • •
1' ..aa .1a:a aa
'4n,R.?n

Timo ma 612.164a de 11-10-63
Lidastria e Comércio de Peças Para
•,aaa r' Automóveis • "Brami" Liaa.
São Paulo

.
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Mamo m o 612.170, de 11-10-63
Adiatex Administração, Importação
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rateiras, sincronizadores, sextantes, selecionadores, sifões, sereias de alarme,
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não,
.xa parelhos de televisão, telelupas, telõmetros, tomadas, telescópios, tomadas de
4orrentes, teodolitos, tecnigraSas, termôtnetros, aparelhos de telégrafo sem fio,
t'ansformadores, trenas, torradores de
Oaeais, torneiras de comressão, torneijaz de alta pressão, torneiras com dispositivos para aquecimento de água, teones, telescópios, transmissores, tocaLscos automáticos ou .não, tubos coats, terminais para baterias, voltimearai§ ventiladares, válvulas, válvulas
de redução, válvulas para rádios, válalas de descarga e pressão, válvulas
4e comportas, véla ara filtro, aarelhos
issinssitores, aarelhos de transMissão e
recepção de sons, tripés
Classe 6
. ..,
••
agssina. e suas partes integrantes para
flua industriais; máquinas de precisão,
mSquinas operatrizes, motores e suas
artes, peças para automóveis não inuklas em outras classes: Alavancas,
4 ternadorea, máquinas amassadeiras,
haquinas amassadeiras de barro e contrato, máquinas de abrir chavetas, máittinas afiadoras para ferramentas, Más para arqueação de embalagens,
néia de esferas para rolamentos, anéis
óleos, anéis para facilitar o arranco
motores, autolubrificadores, anéis
turadores, aparelhos para mistura de
soé is de segmentos, bielas, bombas de
P rcomprimido, bombas lubrificantes,
usa para automóveis, blocos de mobali de circulação. bombas de coasustivels para motores, bombas para
lo, burrinhos. • bombas de água e garezn
notnbustiveis de motores e explosão,
mitiga, engrenagens, engrenagens
anhos de cana, espremedeiras para
, reis bombas hidrãulicaa bombas eis'.
gagas, rotativas, de deslocataientos e
a pistão, blocos centrifugadores, iitdus,4aia para liquido, e pós, &anatadal.
ma, kemogenizadores, máquinas bruni((oras, caldeiras; compressores. cilindros.
Unablos, cabeçotes maquilam adapta-{
kaa na construção e conservação de
estrada,
máquinas de costura, má quinas
ta
trffugas, máquinas para clarear, ala,ficar, refinar, misturar e purificar
ituldos e pós máquinas compressoras,
tais:uivas* classi'icadoras, máquinas cais
tadoraa, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, corburadorea, cartas de em=
breagem, caries de motor, cubos de
placas de embreaaess, caixas de lubriicação, diferencial, distribuidores de
gaaolina, dispositivos de arrannue, estis
guinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras. descascadoras a espumsdels
ma, embreagens. engraxadores, centrlkgoa, máquinas ensacadoras, elevadotas, esmeris exaustores para forjas, taSara mancais, engrenagens para cremaleira, engrenagens de comando das
válvulas, eixos de Itransmissão, direção,
devadores hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras, guindastes, guindaste
para caminhão, "rezas, máquinas para
furar, geradores, guinchos de rosca
Mn fim, guinchos de segurança, guiaeitos de transporte aéreo, gazeificadores
de -líquidos combustiveis, geradores de
letricidade, juntas universais para coatutoa dãgua de motores e taligainas,
i frio e a quente para aço e outros
!natais, lançadeiras, máquinas de lavar
roupa e pratos, máquinas batedeiras,
pausas para brocas, motoras' elétricos,
*quinas operatrizes. maquinas alistatdoras de barro e de amurai». máIsaac borracheiras e etextela, maquit
o/g

rul

i
1.

máquinas para malharia, raeacieiras, maquinas para movimento de terra máquinas de rotular, martelos a. vapor,
motores de combustão. interna, elétricos
e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, multiplicadores, molas para
máquinas, molas para válvulas, macacos hidráulicos, magnetos de ignição,
mandris, pedais de alavancas de embreagens, planetárias de parafusos sem
fim e de rodas, pentes quando parte
de máquinas, rolos para estradas i impressão, pistões de motores, pinhões,
pausas, máquinas pulverizadoras, plainas da mesa, placa para tornwe, polias.
redutores, rolamentos, silenciosos, seg.
mestos de-pistão, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita, máquina secadoras, máquinas para terra, máquinas salgadeiras para manteiga, teares, turbiaas, tercedeiras, máquinas para
tecidos e tapeçarias, máquinas para
indústria da tecidos, tesouras rotativas,
máquinas para soldar, tornos mecânicos,
Cirno' de revólver, máquinas urdideiras, nichos de válvulas, válvulas de
motores, vibraquina, velas de ignição
para motores, ventoinhas, máquinas
ventiladoras e ventiladores coma parte
de máquinas

Janeiro, de
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cachecols, calçados . chaéups, cintos,
fretino n.° 612.184, de 11-10-63i •
eintas, combinações, corpinhos, calças Produtos Rocha Quimicos e Panmaots...
de senhoras e de crianças. calções, talticos S. A.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Guanabara
cuecas, ceroulas, "colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpai, fantasia* fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorRETROATE
ros, jogos de llngerie, jaqueta', leques,
luvas, ligas, lenços. mantéis; meias,
inalas, mantas, mandrião, mantilhas, panutdatela
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinaa,
peugas, ponches, polainas, pijamas. puIlrassildre
nhos, perneiras, quimonos, regaloa,
robe de chambre, roupao. sobretudos,
Classe 3
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, sou- Preparação hormonal para uso corar»
doenças inflamatórias
tiens, slacks, tales, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Têm° n.° 612A85, de 1140.63
.(Prorrogação)
Tèrnao n.° 612.180, de 11-10-63
CornIng Glass Worós
Spes S. A. Indústria e Comércio
Estados Unidos da América
Sio

Têrnso a.° 612.177, de 11-10-63

Manoel Ambrosio Filho S. A. Indústria
e Comércio
São Paulo-

ORORROGAÇÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRII

'Leonora Cose Só Urna Vek
Porque Cose Poro Sorgsnt,

Classes: 6, 7. 8, 11 e 21
Para distinguir: Máquinas, motores it
suas partes, peças e acessórios para
velculos, ferramentas, ferragens e arte-

Classe 6
Frase de propaganda
Termo n. 9 612.178, de 11-10-63
Manoel Ambrosio Filho 8, A. Indústria
e Comércio
São Paulo

fatos de metais, máquinas agricolass tratores, instrumentos agricolas, aparelhos
elétricos, insta/ações e artigos elSts's--Inclusive para N, elculos, veiculas e sem.—
• partes Integrantes-

Termo n.° 612.182, de 11-10-63
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo

tonam Máquinu De CoStirli
Do Quarto Centeoirio.):
•

Classe 6
Frase de propaganda

Classe 33
hotel para hospedagens
Tèrmo n.• 612.181, de 11-10-63
C,onçasções Mac-Xe:si Ltda.São Paulo

EHTECI[11E/
Classe 43
Para distinguir: Xarope de chocolate
Termo n.° 612.183. de 11-10-63
Moo S. A. (Indústrias Alimentislas)
Belo Paulo

:L ah ora tório LutkiciP4
Rio de paneiro

dndustria Brasileira.
Classe 3
Artigos da classe

VAO

dadietrie

APITI

.;(pRORROGAÇA0

nrmo n.° 612.179, de 11-1043
Hotel Riviéra Ltdas
São Paulo

l'4411n
Poulo-Ciapiton

Temo n.° 612.186, de 11.10-63
Geo G. Sandeman, Sons 8 Co.a
Limited
Isiglaterra

Classe 42
Vinhos e espIrltoa
.
Têrtno n.° .61 2.187, de 11-1043
Laboratório Lutécla S. A.
Guanabara

1RORROGAÇÂO

gio

Classe 8
Aparelhos ou máquinas para razer cait

Temo n.° 612.188, de 11-10-61
li3o1etina Regional de Impósto de Rendi
.Guanabara

iii71
Braellt
1

Classe 34
Para enatinguIrt Artigos de With:Ma
010(454%11 AlIttLiMCIAS)
e roupas feitas em' geral: Agasalhos,
it t
aventais, alpercatas.- anáguas, blusa&
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes; ,cartolas, caraClasse 43
ktgortfiese, ~babem 'ora Ort402 eue p ieçoIN folovu alglb AtÊMN kikÁt olisgPvat!,1 NE,Oge 4
•
r

I

ibiur
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tornar irapermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
'1111ASILEIltn:
para forrar casas. massas anti-ruidos
para uso nas construções. parquetes.
Portas, portões, pisos, soleiras para porClasse 32
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taAlmanaques, anuários. álbuns Impres- cos- tubos de ventilação, tanques de cisos, cartazes, catálogos. jornais nado
mento, vigas, vigamentos. vitrôs
nais e estrangeiros, publicações impresTermo n.° 612.192, de 11-10-63 sas, revistas. Propaganda em rádio.
televisa°, jornais, programas radiofôni. Eucatex S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
cos, peças teatrais e 'cinematográiicas
e revistas impressas
• Termo n.0 612.189, de 11-10-63
Black Publicidade. Ltda.
São Paulo

I3LACK

Termo n.• 612.190, de 11-10-63
Eucatex S A. Indústria e Comércio
São Paulo

‘ r DIAMANTE

LINDUSTRIA BRASILEIRA

i

CRISTAL

€11.511A I.NOUSTai• ima •

to ou gesso para tectos e paredes, papel
para torrar casas, massas auti-ruictos
para. uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. tanques de cimentq. vigas, vigamentos. vitrós
Termo n.° 612.194, de 11-10-63
Eucatex S. A. Indústria e Colherei°
São Paulo
•

19Ó4
anti-ruldos para uso sei cooetriseler,
Parqueies. portas, portões,' pinul, ao,

leira' para portas, tijolos, tubos de Mui
creta, telhas, taco'. Subo'
ventania,
tanques de cimento, vigas, vigamento%
iritrds. venezianas

à

Têrmo a.' 612.196. de 11-10-63
'Auto . Posto Ituqueri Ltda.
•
São Paulo

1TAQUERI

PLACADUR1

I NDUSTRIA alAsii.fiROi

INDUSTRIA DIASII.LIRAI

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argiia. areia, azulejos, batentes, balaustres.
binou de cimento, blocos para pavimeatação. calhas, cimento, cal, art,
chapas isolantes. caibras, 'caixilhos, enlimas. chapas para coberturas. caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoidadas. estuque, mui.
são de base asfáltico, estacas. esquadrias, forros, frisos. gesso, grades, janelas! estruturas metálicas para consaruções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas de junção. lages ingeriras.
material isolante contra frio e caiar
manilhas, massas paia revestimentos de
"aradas. madeiras para consrrusões. :no.
saicos produtos de base asfáltico, produtos Para totmar impermeabilizantes
a sargamassas de cima- oct e cal hidráu•tca. pedreguiho, produtos b?.tuminosos
impermes , ' 'cantes ti .1 los ou sob oweras fonnas Para revestimentos e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cinaento ou gesso para te tos e paredes, papel para forrar casas, massas
anilaruidos para uso sias çcasIruções,
parquetea. portas,. portões,- pisos. ia-!
leiras para portas, tijolos, tubos de coa.
ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimeuto, vigas, vigamentos,
vitrõs, venezianaa

•
Classe +7
Óleos . de qualquer espécie para Hut*
nação, aquecimento e lubrificação. Pa.
trôleo refinado, . semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a' mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis proveu!entes de petróleo

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaTermo n.° 612.197, de 11-10-63
ção, calhas, cimento, cal. cre, chapas
José Martinelli e Etore Zanini
isolantes, caibros; caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
São Paulo
caixas para coberturas,- caixas d'água,
caixas de desearga pra lixos, edificações pra:moldadas. estuque, emulsão" de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para -construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris; luvas
INDOSTRIA BRASILEIRA
de junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras. para construções, mosaicos, proClasse
dutos de base asfáltico,. produtos para
Máquinas cortadora de . palha de milho,
tornar impermeabilizantes as argamascaan e similares
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, Produtos betuminosos, unperiztea-.
" Termo n.0 612.193. de 11-10-63
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Cerâmica Bienal S. A.
para revestimentos e outros usos nas
São Paulo
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesto para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruídos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para porTermo n.° 612.195, de 11-10-63
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de ci- Eucatex S. A. Indústria e Comércio
mento, vigas, vigamentos. vitrôs
São Paulo

•
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres, biocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento," cal. era, chapas
-isolantes, caibreis, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga -pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolautas contra frio .e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro.Autos de base asfáltico, produtos para
'tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea(1,ilizantes, líquidos ou sob outras formas'
apara revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para pavimentação, peças ornamentairje cimente ou gesso para tectos e paredes, papel
Termo o.° 612.193, de 11-10-63
para forrar casas, massas anti-ruldos Eucatex S. A. Indústria e Comércio
para uso nas, construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para porS" á O Paulo
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de -cimento, vigas, vigamentos. vitrais

MOTOPALHA

r51

Menai

SAFIRA

t ewcturmA filAtiktli*

INDUSTRIA BRASILEIRA

PÉROLA

•
Classe 16
Pisos
•
INDUSTRIA BRASILEIRA
* Termo n.° 612.191, de 11-10-63
Classe 14
Eucatex S. A. Indústria e Comércio
Pará distinguir: Materiais para consTermo n.• 612 . 199, de 11-10-63
truções e decorações: Argamassas, argi- Retnagraf — Reforma de Máquinas
Classe 16
São Paulo
Gráficas Lula.
,
Para distinguir: Materiais para ,..anstru- la, areia. 'azulejos, baseistea, balaustres.
•
ções e decorações: Argamassas, argila, blocos de .cimento. blocos para pavi.
areia, azulejos, batentes, bala astres, blo- mutação, calhas, cimento, cal, cré,
'
cos de* cimento, blocos para pavimenta- chapas isolantes. caibro', caixilhos, coINDUS TRIA BRASILEIRA
ção, calhas, cimento, cai, cre, chapas lunas, chapas para coberturas, caixas
il
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas, d'água, caixas de descarga, para 11%0.1
.. Classe 10 . .. • chapo" e,ara -coberturas caixas d'água, edificações preanoldadas. estuque. eraul.
-Para distinguir: Materiais'para constru- caixas para coberturas, caixas d'água, são de base asfáltico, estacas. eaqua- I
ções e decorações: Argamassas, argila, caixas de descarga pra lixos, edifica- drias, forros,' frisos, gemo, aradas. jr
Classe. 6
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo- ções premoldacias, estuque, emulsão de nelas.- esfruturas metálica* para constru- Compra, venda, reconstrução e consercos de cimento, blocos para pavimenta- base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- ç'ties, lamelas de metal, ladrilhos,
tos de máquinas para indústria gráfica
ção, calhas, cimento, cal, •cre, chapas turas metálicas para construções, lame- bris, luvas de junção, lege'. lageotas,
las
de
metal,
ladrilhos,
lambris,
luvas
i
e
calor,
material isolante contra Inc
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Termo n.° 612.200. de 11-10-63
chapas para coberturas caixas 'd'água, de junção, lages, lageotas, material iso- manilhas, massas para reveremsentos de
Farmácia São Miguel Ltda.
lantes
contra
frio
e
calor,
manilhas,
masparedes. madeiras para construções, mocaixas para coberturas, caixas d'água.
• $tio Paulo
sas
para
revestimentos
de
paredes,
masaicos, produtos de base asfáltico, procaixas de descarga pra lixos, edificadeiras
para
construções,
mosaicos,
produtos para totrnar impermeabilizantea
ções premoldadas, estuque, emulsão :de
sargamassas de cimento e cal hidráu,
base asfáltico„estacas, esquadrias, estru- dutos de base asfáltico produtce para
turas metálicaa. para construções, lame- tornar impermeabilizantes as ,argamas- Uca, pedregullaS, produtos betuminoso!.
las de. metal, ladrilhos,, lambris. luvas sas, emento e .cal, hidráulica, pedre- Yrpenneitbillzantes liqu'des 04 sob ou=
de junção, lagest-lageotas, material Iso-.1 gulho, produtos betuminosos, impermea- traz, formas paia reliestires:entus 'oestrOs
.persianas, placas
Jantes contra frio e calor, manilhas, mas- bilizantes, líquidos'ou sob outras formas usO ,-tuts construçÕe
.
r:
sas para revestimentos de paredes, ma para revestimentos ,e outros usos nas para pavimeliação, peças ornamentais
construções,
peraianas.
placas
para
pa•
Classe 33
cidras para construções, mosaicos, propara' tatos 1 e parede
cimento
oh
ge:Ào
Farmácia
dutos de base asfaltico, produtos para vimentação, pecas ornamentais de
dei, papel para forrar usai, massas
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Tiraau n." 612.215. jt:
1.,aaoin lrai 1 roa.
Gualia:al

Tenno n.° 612 . 2/1, de 11-10-63
para máquinas de escrever, móveis pa(ProtTO g ação)
levisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas-camas, A sta-We rke Ak tiengesells cha Cheiraische Fabril:
prateleiras, porta-chapéus, sofás, Alemanha
sofás-camas, travesseiros t
vitrines
•
• PR0RROGACA.0
Termo n.° 612.206, de 11-10-63
Importadora e Exportadora Santa
Maria Ltda.
Rio Grande do Sul

l'eurno n.° 612.201, de 11-10-63
Companhia Antactica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos
Sáo Paulo

PRORROG/NÇÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Cerveja, licores e viehOr

Santa María

Classe 3
Uma especialidade farenaceatica (aspasmai tico )

Indústria Brasileira

Terr.no . r..° 612.212, de 11-10-63
Oba Société Anonyone
su;ça

Classe 41
Visceras de animais

Têteno n.9 612.202. Lie 11-10-63
Modera Publicidade Ltda.
Minas Gerais

MECÂNICA
LAGOINHA LTDA.
Nome cognar,:ial
Teimo n.9 612.216, cie 11-10-63
Mecânica Lagoinha Ltda.
Guanabara

Térnio n.9 612.207, de 11-10-63
E. P. Lima Publicidade Ltda.
Guanabara
Classe 21
Artigos na casse

ivlodern Publicidade Lida.
Nume comerami
Termo n.° 612.201 de 1-10-65
António H. de Abreu
. Minas Gerais

-BRASIL
'Para os Brasileiros

Termo n.° 612.217, de 11.-10-63
Oficina Mecânica Wolskawe Ltda.
São Paula
.a
a--

,WiDLSKAWE#1

Classe 33
Expressão de propaganda

:Crédi -Ótica
',indústria Brasileira,
Classe 3
Óculos e correlatos
Termo n.° 612.204, de 12-10-63
António H. de Abreu
Minas Gerais
—
Crécli-Utica

Abre-ti

INDUSTRIA BRASILEIFtA

Classe 8
Óculos e correlato§
••nn••--

Tèrrno n.9 612.205, de 11-1063
Móveis Bela Aurora Ltda.
Rio Grande do Sul

Bela Aurora.

Classe 33
Oficina mecânica de consèrtas. rerornram
e manutenção de veículos em gerar

Teimo n.° 612.208, de 11-10-63
E. P. Luna Publicidade Ltda.
Guanabara

Classe 2
Para distinguir: Acido fanico ara fins
Termo n.° 612.218, de 11-10-63
sanitários, adubos ara agricultura e horM. Thalenberg
ticultura, água de cal, (desinfetanter
São oarta)
água oxigenada, bactericidas, banhas
Revolução do Proareiio ara carneiros, cloreto de cal para &sin.
facção, preparado de creosoto para de.
sisfecçào, preparado &fumador, prepa•
rados desinfetantes, pastilhas para desClasse 33
tuir Insetos, pó para proteger os carExpressão de nropaaenda
-- — neiros contra mascas. pós inseticidas 3
para destruir pragas, agua de potassa
Vamo n.0 612.209, de 11-10-63
para fins sanitários. preparadas para
Hare:dôo da Silva Bastos
Indtistria Broto i loira
destruir pulga se piolhos, preservativos
Minas Gerais
•
para Vires naturais, sabão e preparada
Classe 8
para lavar cachorros, sais para fins agrícolas, horticulas, veterinários e sanitá- Acumulado-es, pilhas. lâmp, das. Nal.'
rios. formicidas, earrapatecidas, salitre eletrônicos, máquinas fotográficas, 4,tónietros e carergadoras de baterias,'
do Chile, cloretos de zinco, sulfato de
zinco, loções medicamentosas para uso
Termo n.9 612.219, ne 11-10-63" ' .
veterinário, muricidas, vacinas, sóros esCafé e Bar Nove de Talho Ltda.
pecíficos e reagentes para fins veterináGuanabara
_
rios, embrocação para animais, loções
A
medicamentosas, para uso veterinário
Café e Bal
preparados para esterilizar instrumentos
•
drurpicos
Termo n.9 612..213, de 11-10-63
Érgon Sociedade de Piestação de Serviços Técnicos
Guanabar

Indústria Brasiieir?
Aviões piai-lu-rores
Classe 4,0
da distinguir: Móveis em geral, de
pacta1 vidro, de aço ou madeira, .stabdoa ou não, Inclusive móveis para es.
al.atório. Armários, arrimados para ra.
/tiros e para roupas usadas, ali-nofatta, acolchoados para móveis, bancos,
alcões. banquetas, bandejas, domicilia, barços, biombos, cadeiras, carriahos
rã chá e café, conjuntos para dor{barros, conjuntos para sala de .lane r sala dc visitas, conjuntos para
srraços, jardim e praia, conjustos de
;irmã:aos e gabinetes para copa e coha, • camas, cabides, cadeiras gira, las, cadeitas de balanço, caixa de
lo, colchões, colchões de mola, chsamas, divisões, dlvans, discotecas de
delea, espreguiçadelrast guarda-rouMa, tantes, mesas, mesinhas, mesi010a paga radio s televiaão, saminise

pa

a...

Termo n.9 612.210, de 11-10-63
Slesnag Feinmechanische Werke, Gesellschaft Mit Beschranktcr Haftang
República Federal Aieml

CONTAQUICK

ÉRGON - SOCIEDADE
DE PRESTAM DE
SERVIÇOS TÉCNICOS

Nome civil
—
Termo n.° 612.214, de 11-10-63
'Classe 17
&Iara
automáticas de contabilida- Érgon Sociedade de Prestação de Serviços Técnicos
de, In;
de contabilidade, máquinas
para o processamento de dados, máGuanabara
quinas de calcular, máquinas de faturar, máquinas de somar, máquinas soldadoras, máquinas duplaloras, máquinas
para endereçar, máquinas de escrever,
bem como combinação destas máquinas:
Classe 33
as máquinas supra acionadas eletrões'.
inatgalet *aguardai
mon* os dikil (amem

ÉRGON

Nove de Julho Ltda.,.
Nome conteNtal
Termo n.° 6 I 2 . 220. de 11-10-63
Loias Garbo Roucas S. A.
São Paina

.
Classe 1)
Tecidos em geral
_Termo n." 612.221. ,3e 11-10-63,'
Cempanhia de Fumos Santa -Crus
Rio Grande da Sul

Indústria Brasileira
Class,e 44
Cigarros
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Termo n.9 612.222, de 11-10,63
Dckauto Paraná Ltda.
Paraná

DIARIO OFICIAL (Seção :I;)

Comerciai, dã

calções, cartolas, coletes, corpinhos, ce;
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus; dolmens; echaroes, estolas; fardamentos; gorros, . galochas, gravatas
guarda-p6; impermeáveis; jaquetas; leis.
Os, leques, leaçaria, ligas, hbrés, lia.
gerias; mantas, meias; paias, paletós
pantufas, pijamas, peignoirx, punhos
peitos e peitilhos para camisas, pelara
nas, polainas, ponchas, pullovers; qui
mostos, quepis; regalos. robe de chambre, roupas de brim para o trabalho,
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias,
déos, shorts, sungas, slacks, sueteres
lei, ternos, toucas, tailleurs, turbante*
uniformes, uniformes para empregadas:
vestidos

Ciserniras

Termo n.° 612.226, de 11-10-63
Manufabril Indústria de Roupas Ltda,
Rio Grande do Sul "-

UeKauto Pararia
Classes: 11, 21 e 33
Titulo
Termo n.° 612.223, de 11-1063
Comercial de Case:liras Ltda.
•
Paraná

Classes: 12, 23, 36 e 33
s. Título
Termo n.° 612:224, de 11-10-63
Novo Hamburgo Veículos Ltda.
Rio Grande do Sul
.r.r
ItÀauit.G:Leàau
kt,41.0'

dtzt
-40
indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes; capas, cheias,
.cadiecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. naantós meias,
maiôs, mantas. mandrião mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pcierinas,
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos,. perneiras, quiraonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas, stolas, souatam slacks, talar. toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

Classe 2,
Para distinguir: Veículos e suas partes
lstegrantes, aros para bácicletas. automoveis, auto-caminhões, 'aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhões, caminhonetes, carros-ambulantes,
carros-tratores, carros-berços, carreia
tanques, carros-irrigadores, carros-carroças, carrocerias, chassis, chapas, cira
calares para veículos, cubos de veículos, carrinhos para máquinas de escrever, corrediços para veículos, cubos
de rodas, colmeias para radiadores de
veículos, desligadeiras, estribos escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga, engates para carros,
eixos de direção, freios, fronteiras para
veículos, guidão, locomotivas, lanchas,
motocicletas, molas, motociclos, motocargas, moto fugões, manivelas, navios
ónibus, para-choques, para,./amas, para • Termo n.° 612.227, de 11-10-63
brisas, pedais, pantões, rodas pare bi- Manafabril Indústria de Roupas Ltda.
cicletas, raios para veículos, raios para
Rio Grande do Sia
bicicletas, reboques, radiadores para vaiculos, rodas para veículos, adias, tri.
Manufabril Industrii
cicies, torantes para veículos, vagões,
• velocípedes, varetas de controle de afogador e acelerador, troleis, troleibUs, va‘Cle Roupas _Lic16.7
racs de carros, toletes para remos
Nome comercial
Térmo n.* 612.225, de 11-10-63
Manufabril Indústria de Roupas Ltda,
Termo n. 9 612.228. de 11-10-63
Dio Grande do Sul
Companhia Meridional de Administração
Paraná

Indústria rirastieirt.
Classe 36
Para distinguir: Vestuários roupas feitas
seani-confecclonadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças, a
saber: Agasalhos feitos de peles mu—
!aia 011I artificiais, anáguas. aventai*,
Nana,. babadores, blusas, blusões, botins. bonés, boleros, cominações, caos.
*s. capotes, calças, calça-saias. chim.
Ma, cintos, cintas camisas, camisetas,

Classe 50
Impressos
Taino ri.° 612.229, de 11-10-63
Demawe Limitada Imóveis
Paraná

DEMAWE
Classe 50
Impressos .

Janeiro de 1.34

Termo n.° 612 . 230, de 11-10-63
J. O. Tavares
Bahia

I ndustria

orasneires,

Tênno a.° 612.235, de 11-10-63
Nilton Ramos de Almeida
Bahia

Indústria Braailàré

Classe 42
Aguardente de pura cana

Classe 42
Aguardente de cana simples e composta"

Termo na' 612.231, de 11-10-63
Antonio Batista de Oliveira
Bahia

Termo n.° 612.236, de 11-10-63
Niltoa Ramos de Almeida

Indústria Braialleirtil

Indústria Brasileira

Classe 41
Manteiga, queijos e requeijões

Classe 42
Aguardente de cana simples e composta

Termo n.° 612.232.. de 11-10-63 .
Trabasa — Transportes da Bahia Ltda.
Bahia

Termo n.9 612.237, de 11-10-65
Plásticos de Bahia S. A. -- Plabasa
Bahia

Figura de Canguru
elasse 33
Para distinguir o negócio de passagens
aéreas, rodoviárias, ferroviárias e marítimas, turismo era geral, folhinhas,
contratos, papéis de carta e de ofício, envelopes de qualquer tipo, faturas,
recibos, ações, debêntures, apólices, promissórias letras de câmbio e todos os
demais documentos a serem adotados
pela requerente
Nome comercial
Termo n.° 612.233. de 11-10-63
H. Dantas Comércio Navegação InTermos
as.
612.238 a 612.240, de
dústrias Ltda.
11-10-63
Bahia
Plásticos da Bahia S. A. — Plabasa
Bahia

São Jorge
Indústria Brasileira
Classe 91
Fubá de milho, creme de milho, flor de
milho e cangica

Initiústria IBrasiletrisl

"Temo n.9 612.234,. de 11-10-63 •
Classe 8
H. Dantas - Comércio Navegação InAbaixa luzes de lampião, abajours,
aduria& Laia.
• •
acumuladores, actinômetros, 4:imperas.
iro:, amortecedores de rádio e Sequemcie, anemómetros, aparelhos de televia
sa°, aparélhos para iluminação. inclusive os considerados acessórios de veículos, aparelros para anúncios raacanicos, aparelhos Nur:adores e medidores,
aparélhos cromograficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidora,: de distâncias, aparelhos para purificar água. aparélhos de
sinais la'mpejantes. aparelhos reguladores de gás aparelhos de galvanoplastia.'
aparéIhos didáticos, aparelhos cineniar
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás. aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
dínamos. aparelhas para destruir insetos, aparélhos náuticos científicos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadoOtiLiSe 41
res, • aparélros vara aquecimento de
Titulo

040

Quinta-feira 30

água, aparelhos geradores eletrogulma
coa aparelhos para retcpçáo, reprodução de tora e sônicos, aparelhos "automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer fruÉas e legumes, aparelhos de alta tenaáo, aparélhos de proteçao contra acidente de operarios,
aparelhos afiadorcs d eferramentas,
aparélhos distribuidores de sabao e de
desincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados ia engenharia.
agrimensura geodézia, aparalhos gazelficadores, aparelhos de análises. aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteuel%adores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressa° e do fluxo de gases e líquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparélros
para escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introduçao de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir. comestíveis, aparelhos espargi.
dores, aparélhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para observações sismicai, aparelhas temnostatos, aparalhos
para nataçao, aritonômetroa, aspiradores de p6, aerômetros, acendedores elétricos, alto-falantes, andificadores elétricos, amassadeiras; antenas, batedeiamplificadores elétricos, ~assadeiras,
amenas, batedeiras, balança n-ornum e
elétrica. aerómetros, bateriaa os acusas.
ladores, binóculos, bitolas, bobinas, os.,..
binas 'It induçáo, axreto para fins cura.
tivos, baiões de causar/ates elétricas,
hostabd medidoras, aus'am., bússolas, baterias debicas, bules tataros, caixas ria
-IA-1511 a, atinaras friacaffirat e fotográficas, cafpainhas elétrica*, chassis de
rádios, chaves elétricas, cinematógralos,
cronógrafos, cronômetros, combu.stores
de gás, cidômetros, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves auto..
ciáticas, capacitores de bloqueio, capacitores eletroliticos; calibradores. diacoa
para telefones, discos gravador, diais,
despertadores, enceradetraa eletricas, engenho de assar carne, espelhos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de piás..
ticos para eletricidade, esterilizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos fiirrantea, filtros para óleo, filmes falados, fogeres,
fogareiros, fusíveis, faróis como acessórios de veículos para sinalizaçao e para
iluaninaçáo em geral. filmas revelados,
farinas elétricas, fervedores, Irigorificos,
fotómetros, tios elétricos, • fLtros de iaJerfereacia, icnógrafos, garrafas técnicas.
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lanternas, globos terrestres Para
ensino, gravadores. holofo' L.es incubadoras, indicadores de vácuo, Instrumentos
de alarme, interruptores, lâmpadas incandescentes, lâmpadas comuns, lentes,
liquidificadores, maçaricos rara soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazer
café. mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripé' para fotografias, válvulas nara ré...
dios válvulas de descarga, válvulas de
redução. vacutimetros. veias elétricas.
válvulas de vácuo e ventiladores
Classe 28
•
Para distinguir: Artetatos de material
plásticos e de aviou: Recipientes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas. açucareiros
armações para óculos. bales, bandaju.
bases para telefones. baldes. bacias,
bolsas, caixas. carteiras. :lapas cabos
pa ra terratnentas e utensttlos cruzetas.
caixas para acondicionamento de ala
mentos. caixas de material rastica
para baterias coadores copas. caneca'
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Tóttio n.9 612.246, de 11-10-63
colheres, conchas, cestas para pão, ces- alias, recipientes, suportis, saporres para
Curtume Pe. Cicero S. A.
tinhas, capas para álbuns e para livros, ladrilhos e adesivos para azulejos.
Ceará
cálices, cestos, castiçais para vela*, peças, carretéis para tecelagem e guarcaixas para guarda de objetos cartuchos, nições de material plástico para indúscoadores para chá, descanso para pra- tria textil, colas usadas nas indústrias,
tos, copos e copinhos de plástico para guardanapos, saleiros, tubos, tigelas
sorvetes, caixinhas de plástico para 90r. tubos para ampolas, tubos para serinvetes, colherinhas, pasinhas, garfinhos gas, travessas, tipos de material piás"
Iodem-tile Brasileira
de plásticos para sorvetes. 'arminhas tico, sacolas, sacos, suquinhos, vasilhaClasse 35
de plástico para sorvetes, discos de mes para acondicionamento, vasos, ia
Vaqueta
mesa, estojos, estojos para óculos, em- caras, colas a frio e colas 'Ao incluidas
balagens de material plástico para bar- em outras classes, para borracha, para
Termo
a.°
612.247,
de 11-l0-63
vetes, estojos para objetos, espumas de carumas, para maraineiros, para carpinEspólio
de
Antonio
/ionório
de Abreu
teiros,
para
vidros,
pasta
adesiva
para
nylon, esteiras, enfeites para automóMinas Gerais
veis, escoadores de pratos, massas and- correia, pasta e pedras para afiar,
ruidos, brasas para doces, fitas isolan- esraeril em pedra, em pó, em disco.
tes, filmes virgens, fios de celulose. em pasta para afiar, moer e desgastar
fechos para bolsas, facas, guarnições, rebolos, adesivos para tacos, adesivo*
de calçados
guarnições para chupetas e mamadeiras.
Classe 31
guarnições para porta-blocos. guarna
Material de vedação e mangueiras
ções para iiquidificadores e para bate• Classes: 33 e 50
deiras de frutas e legumes, guarnições
Termo n.° 612.241, de 11-10-63
Sinal de propaganda
de material plástico para utensílios e Cabal Indústria Bahlana de Adubos
objetos, guarnições para bolsas, garfos,
Térmo n.° 612.248, de 11-10-6 4
Ltda.
galerias para cortinas, jarros, laminados
Indústria e Comércio de Bebldas Real
plásticos, lancheiras, mantegueiras, ma.
Ltda.
las, orineila prendedoras de roupas, riu:
Minas Gerais
xadores para móveis, pires, pratos, pala
LUIJAL •Ind
teiros, pás de cosinha, pedras pomes ar
faciais, porta-pilo, pulseiras para relóck, Adubos Ltdaá"
gios, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico.
{1,,,*{”14.8 'r
`.
Bahia
porta-copos. porta-n,queis, porta-notas
Nome cotneraial
porta-documentos, placas, rebites, rodI,
Termo n.? 612.242, de 11-10-63
Cabal — Indústria Bahiana de Adubos
Bahia

(Pe. eicoi

baiana

ján „
Classe 43
Para distinguir: um refrigerante sem
álcool
Térrno

612.249. de 11-10-63
Construtora Satélite Ltda.

Minas Gerais

Construtora
Satélite Ltda.

Classe 2

Adubos
ermo a, 612.243, da -10-63
Cabal — Indústria da Bahia de Adubos
Ltda,

Termo n.° 612.250, de 11-10-63
Odontótica Ltda.
Minas Gerais

,ne1c7ntática Ltda-j
Nome comercial
Iremos as. 612.131 a 612 .256, de
11.10-63
age — Serviços Mecanizados derangapharia S. A.
Minas Gerais
a Clama 1.
Rações balanceadas pata ave. apinaya
T o ta°
Two tal 811144, 4 f-iê-63
ião
raiaria
. Raymundo moral erm
ar
afila

hadó
--"
str
ilra"Brit-sileins
Clame 4-1
tapei iniortaiha) para emanares

'Curtudfè
•Caro_s7k
119ocne amiudai

-emencke
SC 6
PIM (11Wriguir: Máquinas, motores e
autsá paates integrantes
Claase 7
e utensillos para sereia usa(
ivamente ia agricultura p
;
Aradda, abridtois
•
dras, ancinhos maaki
es combinadoli
41 o,'

4 4 •
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.arrançadorez Mecânicos par agriculta
ra, batedeiras para cereais," bombas
a; para adubar, ceitadeiras, carpideiras,
..„.. l:ei ia dos para silos, charruas para agricultura.cultivadores,
•
debulhadores,
deatocada y as. desentegradores, esmaga
dores para a agricultura, escarrificadoas, enchovadeiras, facas para indqui4as a g ri co: :s. ferradeiras, gadanhos.
arras
arras para arado, grades de discos
enti.s. rn:nnas, batedeiras para
*ricultára. ir :kt:,^ uinas insetifugas, mi; min g :, vzipoTizadorai, máquinas de
ung.r. máciu:cass niveladiaras de terra,
ináquinas perfuradoras para a agricultura. mquinas de • plantar, motochar, rkitts. máquinas regadeiras, máquinas de
l'Oçar, de st_aear para sulfatar de
t95qu'a de triturar, de esfarelar terra,
para irrigar:to, para matar formigas e
Suco., insetos para burrifar e purveriI. d..'nfetar,res, para adubar, para
lear e espoliar palha, para conher
;
'a godão para anlher 'cereais, máquinas
.tnassadaras a ar fins agricolas • de
r a. votas. para espalhar, para camar, taaaninas combinadas para se¥ear e e ulu ar, de desbanar, para eni. flar mas e moinhos para forrans, nicr.i.frias roscadoras, ordenadoraladores mecânicos, roes
•
comp7rss:Nres para a agricultura,
sachad.eiras. semeaderas segaderas socadores ti terra, tosadores de grama.
tratores agríco/as, válvulas para
ir aounas agrícolas
Classe

Dl/RIO OFICIAL (Seção III) •

para-lamas, para-brisas, pedais. pautam
rodas para bicicletas, raios para bicklea
tas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles tirantes para veículos, vagões, velocipevaretas de controle do atogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Classe 47
Oitos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-retinado e não.
refinado, com ou sem a mistura de
'óleos minerais,, animais ou vegetais.
para a iluminação, aquecimeato lubrificação ou combustão, e graxas. Pra.
dutos e óleos combustiveis proveni,
entes de petróleo
Classe 50
Para distinguir: O timbre de todos oa
Impressos comerciais da firma, tais como: papeis de carta, memorando, envelopes, cartões de visitas e comerciais:
faturas, avisos, recibos, titulos, cheques
letras de câmbio, duplicatas, pronlissórias, ações, bilhetes e passagens
Termo n.° 612.257, de 11-10-63
Aristide& Ferreira de Castro
Minas Gerais •

U.T.4
Indústria Brasileira

16

Ternso n. 9 612.260, de '11-10-63
lestofaria Bairro Peixoto Ltda.
Guanabara

Janeiro de 1964
Termo n.• 612.267, de 11-10-63
Banco Nacional do Rio de Janeiro
Guanabara

Estofaria
Bairro Peixoto Ltda.
Indústria Brasileira

,Classe 40
Móveis estofados
Termo n.° 612.261, de 11-10-63
Instaladora Guarany Ltda.
Guanabara

Classe 33
Insígnia ctxnerciai
Termo n.° 612.268, de 11-10-63
Cia. Laticínios Alberto Bo .lce S. A
Minas Gerais

Instaladora
CIA, LATICÍNIOS
Guarany Ltda. ALBERTO
BOEKE 5, it.
Nome comercial

Termo n.° 612.262, ele 11-10-63
Ação Católica Brasileira
Guanabara

19 R ES IERI Ç
Classe 32
Revistas, jornas e ioutra qualquer publicação

Para dtatinut..r: Materiais para construções e dcaaraaões: Argamassas, argila,
Termo n. 9 612.263, de 11-10-63
Classe 18
Veia, axila :os batentes, balaustres, Mo- Para distinguir artigos de toucador e
Tadeuse Hydiory
fos de cimaa a, blocos para pavimenta- perfumarias em geral: Almiscar, águr
Guanabara
ção, calhas. cimento. cal, are, chapas
caixilhos, colunas, de beleza, água fadai. água de lavanda,
Isolantes,
chapas . para caberturas caixas d'água, água de colónia, arminhos, água de
caixas para coberturas, caixas d'água. quina, água de rosas, água de alfazeaixas de des.:erga pra lixos. edifica- mas. amónia perfumada liquida. em pó,
•
05es presnoldadas. estuque, emulsão de em pedras, para banho, brilhantinas,
Ou estátua°. est.acas, esquadrias, estru- bandolinas, batons, cosméticos para o
•
turas metálicas aara construções, lama- cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
Indústria. Brasileira.
s de metal.
adrilhos, lambris, luvas crayons. cremes para a peie, carmins,'
m
cheiros
em
pastilhas,
em
tabletes,
em
' lunçao, Ir..ç.cs. Iageotas, material boClasse 40
Le tes contra f r o e calor, manilhas. mas- lentilhas, em trodscos e em pílulas,
Móveis de madeira an geral
para revca.ancntos de paredes. ma- cremes para barbear.. érecnea dentai
eiras para c a lstruções, mosaicos, pro- depilatórios: desodorantes, dissolventes,
Termo a.° 612.264, de 11-10-63
os de baae asfáltico, produtos para essências, extratos, estojos de perfumes,
tornar impir-:,eàiilizantes as arganaz- creme para limpeza da pele, e para base Sociedade Brasileira de Mineração rala.
Guanabara
^. s' as de ~ema e cal, hidráulica, pedre- de pó de arroz, esmaltes para unhas,
ulho, produtes betuminosos, impermea- escóvas para dentes, cabelo, roupas,
.a..
illzantes. liqa ;!os ou sob outras formas alhos e unhas, fixadores para o cabelo,
ara revestir-c a aas e outros usos nas pestanas. cílios e bigodes, fivelas para
iinnatruçaes, a:raanas, placas Imre pa o cabelo, glicerina perfumada para uso
entação, peças ornamentais de riaten- de toucador, grampos para o cabelo,
fiE
Ao ou gesso para tectos e paredes, papel para nutqui/agem, linça-pertumes,
para forrar cnsas, massas anti-ruidos aões, liquidos dentifrícios, em pasta.
ara uso nas construções, 'parquete& geléia de petróleo perfumada, lápis,
Nome comercial
tortas, portões. pisos, soleiras para. por- sabão em creme, em elixir e em p6,
'as, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- líquidos para ondulação, permanente,
Termo a.° 612.265, de 1140-63
s tubos- de ventilação, tanques de ci- lixas para unhas, laque, óleos para o Sociedade Brasileira de Mineração Leda.
f mento, sapaa. vigamentos. vimas
cabeio pasta e pós para dentes, perfuGuanabara
1
me% petróleo para uso de toucadorw
Classe 21
rara distin.; .y.ir: Veículos e suas partes pastas e pó para as unhai, pon-pons
integrantes: Aros para bicicletas, auto- para pé de arroz, papeie perfumado.,
móveis, aut. caminhões, aviões, amor- carminados, e com pó de arroz, pentes,
INDÚSTRIA BRAMEM"
kadorea, alavancas de câmbio, barcos pomadas perfumadas para o embelezabreques, braços ara veiculo', bicicle- mento da cutis, ponapons. pó de
IIITOE
laia carrinhos de mão e .carretas, camiClasse 4
nhonetes, ca.—os ambulantes, caminhões,
Artigos
da clame
n.°
612.258,
de
11-1041
Termo
lor••••
'carros, trata es • carros-berços, carros.
Vieira &
Tann° n.* 612.266, de 31-10-63
tanques, carros-irrigadores, carros, carBanco Nacional do Rio de janeiro 5: A.
Piauí
roças, carrocarias, chassis, chaas cirGuanabara
ulares para veículos, cubos de veículos
Carrinhos para máquinas de escrever.'
Corrediços, para veículos, direção, dançadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
" Vedores para passageira e para carga
engates para carros, eixos de dtraailo,
'"êtrádi Bra8Álilita
ketoa, fronteiras para veículos, guklão,
1
Se 41.-locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
Classe 4l
motodcletas, motocargas, moto furgões, \
diatiagule Café torrada. modo e
manivelas, navios, eatibus, para-choques,
café solúvel
* Nome aostiarebut
•
i
C ....;os,

LSPAIN

4,

rt

Classe 41
Titulo de estabeiecimento
Termo n. 9 612.269. de 11.10-63
Cia. Laticínios Alberto Boake S. A
Minas Geras

BORBOLETA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Termo ra° 612.270, de 11-10-63
Banco Operador S. A.
Guanaba

BANCO OPERADOR S. A.
•

•

,

Pam

..
BANCO NACIONAL DO- ,
RIO DE JANEIRO

comercial
~.".•n•

Termo n.° 612.271, de 11-10-63
Avelino Pess6a Cavalasse
Guanabara

BRASIL
ILUSTRADO'

SOCIEDADE BRASILEIRA
MINERAÇÃO LTDA:

SOBRAMIL

Nome

Classe '32
Ariirfor da ejetas*

"[Irmo a.• 612.272, de .1140 -63
Lattainios Redenção Ltda.
Guanabara

••••

...
Z
RTILNÇÀO

i

/ inti
fistria Brasileira
. ****** *40•*******4 ****** ill

Classe 41
Artigos da casas

Termo n.o 612.273, de 11-10-63
Banco das Indústrias 3. A.
Guanabara •

(

II AS C OICA-4
INDÚSTRIAS S,
Nome cormeetal

J

JIÁRIO

viSs.*.iS:as-fazra
Testrio n.° 612.274. ,de 11-10-63
Indústria Testi' Grande Mestre Ltda.
São Paulo

OFICIAL
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,

Termo n.9 612.278, de 11-10-63
Têrmo n.° 612 . 283, de 11-10-63
Indústria Brasileira de Produtos Qui- Minerva S. À. — Direção Hichluliça
micos S. A.
Guanabara •
São Paulo
•

MINERVA
indiistr‘a 43tasileira

DE
E STRE
DIEOSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Uni produto farmacêutico indicado no
tratamento das infecções sensíveis aos
antibióticos e qulmioterápicos

taasse a
Instrumentos de precisão: aparelhos semi-automáticos, acionados à pressão hl..
dráulica, aplicáveis à máquinas móveis
ou estacionárias
Tèrnio n.9 612.284, de 11-10-63Perfumaria Ninon Ltda.a
_ - Guanabara

Termo n.° 612.279, de 11-10-63
Indústria Brasileira de Produtos QuíClasse 36
micos S. A.
Para distinguir: Artigos de vestiários
São Paulo
e roupas feitas em, geral: Agasalhos.
aventais. alpercatas, anáguas, blusas
INDÜSTRIA BRASIL-MIMbotas, botinas blusões, boinas. babr
doures, bonés, capacetes, cartolas. ca':
Classe 43
poças. casacão coletes. Capas. chas•
Para- distinguir: Pó de arroz, talco- per.
cachecols. ceilcados, chapéus, cinto.
ças, camisas, camisolas, camisetas, ale,'
fumado, rouge, baton, carmin, lapis paIndústria Brasileira
ra maquilagen, óleos perfumados, óleos
de senhoras e de crianças, calções, calcintas. combinações, corpinhos, calças
para o cabelo, cremes e pomadas para
cas. ceroulas, colarinhos, cueiros; saias
a pele, essencias, extratos, lança-per fuClasse 3
casacos, chinelos, dominós, echarpes; Um produto farmacêutico indicado no mes, papeis perfumados, água de colofantasias, fardas para milita:ase cola. tratamento das infecções sensíveis aos nia, água de quina, água de rosas, gliaip is, fraldas galochas, gravatas, gor.
antibióticos e quimioterápicos
cerina perfumada para uso de toucador,
ros. logos de lingerie, lagunas: leques:
sais erftunados, tinturas, petróleo, loTermo n.° 6l2.28, de 11-10-63
luvas ligas, lenços, mantéis. melaa
ções, brilhantinas, cosmeticos para a
caiba. mantas, mandrião, mantilhas; pa- Indústria Brasileira de Produtos QUi peie e ixadores para o cabelo, pestanas
•
S. A.
-zricos
któs. palas. ptnhoar. pulover, pelerinss
cujos e bigodes, depilatórios, desodoSão Paulo
peugas, pouches, polainas, pijamas: purantes, -vernizes e esmaltes para unhas,
nhos. perneiras, quelionos, regalos.
dissolventes, .astas e líquidos de-skfrirobe de chambre, roupão, sobretudos.
dos, tijolos, pós para unhas; pentes
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
escovas para dentei, cabelos, cilios e
mesterei. aborta. sungas. atolas, sou.
unhas, grampos e fivelas para o cabelo,
Cens, slacks. talar, toucas. turbantes;
lixas para unhas, ponpons, água de alIndústria Brasileira
ternos, uniformes e vestidos
fazemas, amonia perfumada, sachets,

GUARAPARI1

Jewent~te)

Termo n.' 612.275, de_ 11 - 10-63

Classe 3
•
Organização de Rádiodifusão Matarezlo
Um produto farmacêutico indicado no
Lida.,
tratamento do metabolismo intermediário
São Paulo
do cálcio - e corno sequestrados do ion
•
s' calcio

s

'RÁDIO AURIFLAMA
IIMSTRIA. BRASILEIRA
Classe 32'
Almanaques, aniincios, boletins. boletins
impressos, crónicas, tornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão

vinagre aromático e cheiros em pastilhas •

.

• Tértno h.° 612.285, de 11.10-63
Perfumaria Ninon Ltda . a
Guanabara

Térmo n.9 612.281, de 11 - 10-63
Café e Bar Prodicio Ltda.

CAFÉ E BAR
PRODÍGIO

REVIVER
IIIDÜSTRIA BRASILIEin
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ases, petróleo para use de toucador,
pastas e pó para as sanhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perados,
carminados, e com pó de anosea,
pomadas perfumadas para o embeleza..
meato da cutis, pon-pona, pó de
arroz
Tênpo n.° 612.286, de 11-1043
Perfumaria Ninou Lkles
Guanabara

4

.0

NINON DE LENCLOSJ
.IDTDOSTRIA BRASIL
Clame 48
•,?
Para distinguir: laeme pese esmocar,
sabão para barbear, ricios, rabões
de toucador, pentes, esponjas para toucador, perfumes, cosméticos, águas de
colônia e de toucador, cremes de 'nuca.
dor, loções, cartola] (muge), ' kRotões
para os lábios (batons), pó para,o rosto, sachet de talco (tale sachet). O de
talco, pó para banho, pó para empoar,
bases para maquilage e bases para p6,
preparados para limpeza de pele era
4órma liquida, de creme e de pó, tais
como creme ara limpeza. cremes Inbriis
ficantea, cremes amaeiadores de !Crido,
cremes para bases de maquilage. creme
Rara a pele, creme para as ro gos, oreme para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes, refrescador para a
pele, loção para a base de alagai:lege,
loção para dar firmeza a pele, preparam

especiais para cabeças de negro;
máscaras e preparados para banir a
pele, tais coma carmin (rouge) 11421 Me.
ma de creme. raaquilage (malseup); base, loção para bronzear, calunia • Irouge)s. parlar, inaquilage (risakeup) para
a perna; preparados para inagisilage
(makeup) dos olhos, tais como ,Jápis
para os olhos, ernbekzedores_ pura os
cilios, sombreados para os othonjogllo
embelezadora; desodorantes em *emalíquida e de creme; sais 3/iluda/ates, aads
basho,.sabão para banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unha.,
e envólucros contendo um ~ente
de preparados de beleza aeseraárloi para tratamento específicos da piei,* re.
cipientes de manha (reage), ":$3,5
de 1511103
dos

•. Classe 48
Termo n.9 612.207, de 11404.
Para distinguir artigos de toucador e
Perfumaria Ninon Ude'. a
perfumarias em geral: Almíscar, água
Guanabara
Guanabara
de
beleza,
água
fadai,
água
de
lavanda.
Classes: 41, 42 e 43
Termo n.o 612.276, de 11-10-63
água de colônia, arminho.. água de
Titulo
de
estabelecimento
Pegorari
Artefatos
de
Lã
e
Indastria
quina, água de rosas, água de citamFerro Ltda.
mas, amônia perfumada liquida, eia pó.
. Termo n.° 612.282, de 11-10-63'
Minerva S. A. — Direção Hidráulica em pedras, para banho, brilhantinas.
Guanabara
bandolinas, batons. cosméticos para o
'COOPERAT IVA"
cabelo, pestanas, cllios e bigodes.
erayoiss. cremes para a peie, carmins.
IND. BRASILEIRA
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
MINERVA S. A.
lentilhas, em uociacos e em pÉulas,
• Classe 11
cremes. para barbear, cremes dental,
Enxadas, enxadões, foices, machados, DIRECÃO HIDRÁULICA.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
,Itnne •011Berern
ancinhos, pás, matre/os e picaretas
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme
para
limpeza
da
pele,
e
para
TinlhO
bua
n.o 612.2% de 11-3.0-a
Termo n.° 612.277, de 11-10-63
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
Casa de Pneus Central Ltda.
Cassem 5, 6, 8, 11, 21 e 50
Gideon Abrahami
Guanabara
Metais parcialmente trabalhados, usados ()activas para &ates, cabelo, roupas,
Guanabara
nás indústrias; partes integrantes de cibos e tinhas, fixadores para o cabelo.
Pestanas. cibos e bigodes. fivelas para
máquinas mólveis ou estacionárias,
o cabelo, glicerina perfumada para uso
&mentos
de
precisão
como
aparelhos
Comércio'
semi-automáticos; acionados à pressão de toucador. ..grampos para o cabelo,
como apeuielhos Stasi-automáticos. acio- parei maquilagens. lança-peaumes,
1,1MM-à-Ni
ções. líquidos dentifrícios, em pasta, em., ft
tti'C.
nados à pressão hidráulica, aplicáveis
'1C't
máquinas móveis ou estacionárias ferra- geléia da petróleo perftitnaefa. lápis, ir
mentas paar aparelhos semi-automático, sabão em, creme,' em elixir e em p& J,
assas s Classe 29
partes sared ,s autcniáticas para veículos; líquidos para ondulação, permanente,
Pequeno. fabrico de comércio ar escoveis artigos não incluídos em quaisquer das lixas para unhas, lagné, óleos para o
Classes: 11 e 39
de barbantes paar lin:pesa
cabelo, pasta • pás para dentes, perfuelassett anteriores
orneio de esetabeleeitneaà0

:PERFUMAR
N O N LTD

•;ASA DE PHEU.
T RA.17.
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minerais ou vegetais, com cui.cnto e/ou
outras ligas hidráulicas, cem ou sem
componentes, tais como areia, pó de
Guanabara
pedra, trass, quartzo e corantes, em
formato de chapas para todos os fins
_or_
. t.e^a t Pratas
de construções e decorações, coenprimidas ou não comprimidas, aparadas ou
não aparadas, lisas ou onduladas (core Joias $ A
rugadas), perfuradas, estampadas, coloridas ou não coloridas, com ou sem
Nome comercial
cobertura- -possivelmente encoladas com
chapas de outras matérias, por exemplo
Termo n.9 612.290, de 11.10-63
:
chapas isolantes, chapas de metal e ouKellogg C.ompany
tras, folheadas; deformadas no seu estaEstados T- -'dos rIa Aibér;e
do úmido pára peças de quaisquer for- 1
matos, tais como por exemplo canais re- 1
doridos, retangulares, abertos ou fichados, calhas para irrigação, para cabos,
calhas para ágluas fluviais e receptores
dágua, furneiors, cumieiras, ângulos, per- 1
sianas, ejetores de ar e recipientes de
tócla espécie; tubos com e sem luvas
Classe 41
para canalizações de água, rêdes de
WIlmentos a base de cereais, alimentos cabos, exaustores, tubos de ventilação,
cerealiferos prontos para ingerir e ali- luVas de junção e tubos curvos, luvas
bentos de cereais para a primeira rafaide redução
,
ção
Termo n.° 612.294, de 11-10-63
Tertno n.° 612.291, de 11.10.63
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Pilkington 13-others Limited
Paramount Pictures Corporation
1
'erra
da América
Estados

Tatu, n.° 612.289, de 11-10-63
Corrêa 'Pratas e lotas 8,. A.

Termo n° 612.300, de 14-10 4964
José Miguel amua

Termo n° 612.304, de 14-10-1961
Aclamar Rodrigues Cabral

Brasília — D. F.

Brasília — D. F.

RÁDi0

INDEPENDENCIA
DE BRASÍLIA
LTDA
•

Classe 41
Para distinguir: Fabricação de sorvei
Têrmo n° 612.305, de 4.10-1963
Merheje Hassan Hilal
Brasília — D. F.

Classe 33
Titulo

Tèrmo n0 612.301, de 14-10-1963
P. R. Mota Pinheiro Comércio e
Representações Limitada
Brasília — O. 14

jiasses: 12 e 3/5
Titulo
1~1

Termo n, 612.306, de 14-10.1963
Raimundo Honorato de Farias
Brasília — D. F.

entlemoog

U.z.sse 8
Filmes cinematogrficos
Wermo n.° 612.292, de 11-10-63
(Prorrogação)
•
laatsci,enail Ago,N, V.

Cias. . 13
. • Titulo

Classe 14 •
Vidro
Termo n.° 612 . 295, de 11-10-63
Kellogg Cornpany .
Estados Unidos da América

Nome Comercial_
Termo n9 612.302. de 14-10-1963

33

Termo no 612.307, de 14-10-14T
Benedito Tocantins
Brasília — D. P.

P. R. Mota-Pinheiro Comércio e
Representações Limitada
Brasília — D. P.

Onn. ctaxt .cRok,

ÇIG OSTCINR,

'Classe 41 .
Alimentos a base de cereais, aumentos
..:dasse 6
cerealiferos prontos para ingerir e aliPartes de máquinas incluindo lançada'. mentos de cereais para a primeira refeição
tas, ráguas batedoras, armações de batentes, guia-batentes, guia-pentes, manTermos na, 612.296 a 612.299, de
eais. buchas de tnancal, punções, aloja.
-11-10-63
mantas para punções caixas para
'(Prorrogação)'
estagne, pinos-guia para maquineta, amiThe Birmingham Small Atras Co.
g as para pendeadeiras. alojamentos para
Limited
Danações de seccionamento com mariInglaterra
tais, caixas Cantes, fusos e espinhos
spara fusos, polias para cabos e outras
partes de máquinas de tecelagem, rodas
de excêntricos. polias, lobos batedores
Ille
tom peneira, hastes conectaras e outras
partes de máquinas
Classe 8
Instrumentos de medição compreendenTermo n.9 612.293. de 11.-1043
do o seguinte: réguas metálicas, caliEternit do Brasil Cimento Rtnianto
bradores. -micrómetros, verniers. (para
S.A.
medir frações de escala graduada),
P.a. Paulo
transferidores, projetoes óticosi instamentos óticos para mediçõe.s diminutas.
instrumentos para medir calibradores de
rosca, calibradores para anéis, calibradores para tampos, calibradores de precisão e calibradores de linha
Classe 11
Instrumentos cortantes de metal, cora.
preendendo: cortadores para tornos, cor;
Classe 16 . •
-15-ubstãncias químicas, usadas em cons- tadores para máquina de ser:libar, brotrigeteji e compostas de-amianto e/ou cas espiais, brocas lisas, escareadores,
butras fibras minerais ou veget eis, com Emas, formões, tarracahas, cunhas e
. ' cinzeladores
cimento e/ou outras ligas hidráulicas,
Classe 18
tom ou sem componentes, tais como
Substâncias explosiva*
breia, pó de pedra, tensa, quartzo e
Classe 18
corantes; matrriais de construção, comArmas para fins militare&
¡pastos de amianto elott outras fibras
)1 r'( '"'

\\V,.

M ot a P;nJ-se r o

Co merc

Classes: 32 e N
Título

e

Repre sentaçõeS

• L. T A.

Térmo n9 612.308, de 14-10-1963
Almeida 6 Sousa Cia. Limitada
Brasília — D. F.

derean•n••••

Classe 33
Titulo
Termo n° 612.303, de 14-10-1963

Francisco jacome Mascarenhas
Ednolia Pedrita Mascarenhas
Brasilla •-• D. 1/.

.4)12CAtittATA0' (151-0Titrial
-

14)114(

110:1,1:RCIO 411)0111NCO“

Mola Comix'0111
•
.

x_nasses: 30 —
Titulo
Termo n° 612.309, de 14-104963
Walter de &mon'
Brasilkt
D F.

DIÁRIO OFICIAL (Seção t:I)
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Taxava n° 612.310, de 14-10-1963
João Carlos
13rasilia — D. F.

'rirmo n° 612.311, de 14-10-1963
Sebastião Gonçalves Crur
Brasília --- D. F.

Termo n° 612.315, de 14-10-1963
Paulo Zacarrini
Brasília
D. F.

1

•Janeiro cie .1964 327

Termo n 9 612.320, de 14-10-1963
iklimad Yinuf Darner
D. F.
Brasília

Termo
612.325, de 14-10-1963
&maio Silva Passos
Brasília
JD. F.
a°

Termo n° 612:316, de 14-10-4Q63
Irmãos Issa Limitado
Brasília
D. F.

Termo n° 612.321, de 14-10-1963
Antonio Alves de Oliveira
Brnsilla — D. F.
Termo n 9 612.326, de 14 - 10- 1963
José Alarcon Fernandez
Brasília
D. F.

Wdá4..
C1.-sses: 33 — 36
Título

Ciasses: 41 — 42
Titulo

43

1•••••--

Termo s. : 612.312, de 14-10-1963
Walciernar Gomes Machado
— D. P.

Termo n° 612.317, de 14-101963
Orlando Eloy Alves
Brasília — D. P

\\N‘»,

,„ •„

•

Classes: 8 — 33
Titulo

•

À ••••,À

Termo n° 612.322, de 14-10-1963
Lázaro Gomes de Moraes
Brasília
D. F.
C.ses: 28 ;—• 39
Título
Têrmo I .," 612.313, de 14-10-1963
Forio Bardelle
Br:r :1:n — D.. F.
Classe
Titulo

I TALPLASTÏC
MAN() FATURAS

Classe 39
Titulo

Classe 32
Para distinguir: Indústria de ;ornais,
revistas e impressos em geral

Têrrno n° 612.318. 0_14-10-1963
Anicezio Luiz de Lima
R-asilia — D. F

Termo n° 612.327, de 14-12-1963
José Taule Pihol
Rio Grande do Sul

Termo n° 612.323, de 14-1~33
Eunice Lourenço Dias de Carvalho

ç.!

':"327

PLASTIC/IS
.LT

PADARIA E CONFEITARIA PIALTINI •
33

Classe 41
Para distinguir: Pão

e

doces --

Termo n° 61/.328, de 14-10-19631
Reinaldo A. Kohlrausch
Rio Grande do Sul

./asse 33
Titulo
Termü-u t.12.314, de 14-10-1963'
'METAL --udstria e Comércio de
tals Limitada
13 ,— D. F

3.n

Ciasses: 2
3 —. 4
Titulo
Termo n o 612.319, de 14-10-1963
Waldemir 1Víaximo Nepomuceno
Brasília
D. F

Classes: 32 — 33
Titulo

RAK

Termo n° 612.324, de 14-10-1963
Jorge Belo Lyra
Brasília — D. F

'Wf

Classe 6
Para ctistinguir: Máquinas e reco partes
integrantes
Termo n° 612.329, de 14-10-1963
Rivic Limitada
• stado ,da Guanabara

.411
.

....

•
•

+0'1

t
)
Para *distingi.. .(.w.:drias, estruturasie
mávels metálicos

1.2asies; 41 — 42

-'n

43

• :Classes: 33 e 50
Titulo

Classe 90,,., .
cWtiri guir: Peças
• ,

1

Nra '

'.

•J
111

.

3 3'1 iTI

., ,--.1

,e,aeefe6rioe pa
' ta

automóveis

r b28 . -Quinta-feira 30
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Térmo n9 612.330. de 11-10-1963
Uldstria de Plásticos Herc Limitada

Termo n• 612.337, de 11-10-1963
Administradora Cinalta Limitada
Rio Grande do Sul

Estado da-Guanabara

r
• R g 51-

Tèrmo a' 612.341, de 14-10-1963
Importadora Gaucha de Rolamentos
Limitada
Rio Grande do Sul

0.A.treff::
-Ixd.Brasil,.

Classe 28

Para distinguir: Matéria plástica
, "ermo no 612.331, de 14-10-1963
Rapsody" Boutique Limitada
. Rio Grande do .Sul

Classe 21
Para die,.inguir: Importação e comercio
de rolamentos para todos os fins, peças e acessórios e representações em
geral

5'td

Termo n^ 612 1 342, de 14-10-1963
Copal — Comercial de Produtos Alimentícios Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 50
Para distinguir: Intermcdiação e transações imobiliarias em geral, construClasse 50
ções, colonização, promoção de vendas.
,9 1 Para distinguir: Bouotique
pesquisas de mercados, assistência administrativas e estruturação de socieê Termo ng 612.332,4e 14-10.1963
dades
Comercial Importadora "Framont1 Ltda.
Rio Grande do Sul • Termo n° 612.338, de 14-10-1963
Auto Estacionamento KalK Limitada
Rio Grande do Sul

COMERCIAI. DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LIMITADA

Classes: 5 e 10

Termo n° 612.343, de 14-10-1963
Bar e Lanches "Fafense" Limitada
São Paulo

"ara distinguir: Comércio, Importação
Exportação e Representação

KLL

PAFENSE

Ind. Brasileira

IrAt44. PILNES
Ind. Brasil.

Classe 5(1
t-ara distinguir: Impressos

Classes: 21— 47-50
50
Para distinguir: Garagens, comércio de
Ciases
Para distinguir: ComérCio e distribui- combustíveis, atito peças e aparelhos elétricos
ção de filmes cinematográficos
Termo n° 612.339, de 14-10-1963
Termo n° 612.334, de 14-10-1963
Imobiliária Alagoas Limitada
Publicidade Clan Limitada
.
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Termo n° 612.344, de 14-10-1963
Super Mercado "Nova Granada"
Limitada
São Paulo
NOVA GRANADA

Ind. Brasileira

AS

Para distingui:: Publicidade
Classe 16

Termo n° 612.335, de 14-10-1963

indüstria e Coméfcio Themis Limitada Para. distinguir: 'Compra e venda de
materiais de construção, construções,
Rio G ande do Sul
compra e venda e Administração de

THÊmis
Classe 2
Para distinguir: Produtos quimicos

Termo n° 612.340, de 11-10-1963

—

Materiais de Construção Iptranga
Limitada
Rio Grande do Sul

Termo n° 612.336, de 14-10-1963
•erofic S. A. Produtos Farmacéeicoe

VORANO
Ind. Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Lanches de queijo, presunto, mortadela, salame e churrascos
Termo n° 612.346, de 14-10-1963
C,osari Couros Santa Rita S. A.

OFIC
Iria. brasilC.iasse 3
Produtos farmacéuticos 1

rara 'distinguir;

IPIRANGA
Classe 16
Para distinguir: Material

de -construção

Termo no 612.353, de 14-10-1963
Paniq cadora Rainha da California.
São Paulo

RAINHA DA
CALIFORNIA
Ind. Brasileira
—
Termo ng 612.354, de 14-104963
Bar e Restaurante Varzint Limitada
'São

' Classe 41
Para distinguir: Pimentões e beringela*
recheadas, batatas fritas, maionezes,
zotos, lazanhas, macarronadas,, pizzas,
saladas., saladas diversas, feijoadas, ar,
roz, feijão, arroz de braga, bife à mula,
neza, bife à cavalo, à portuguesa, ra,
violi, gnochi e churrascos
n••

Termo n° 612.355, de 14-10-1963
Terraplenagem "Atibaial Limitada
São Paulo

ATIBAI4
Ind. Braelleira
Classe 50
Para distinguir: Impressos .
Termo n° 612.356, de 14-10-1963
Indústria e Comércio de Fios Elétrteos
Bertioga Limitada
São Paulo
'

BE;
Indt

teira

Classe 8
Para distinguir: Fios elétricos
Termo n°612.357, de 14-10-1963
Luis Jorge Estevarena
São Paulo
PSNIROL

Ind. Brasileira

São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Meias
Para distinguir: Meias,

GOSARI
Ind. Brasileira

Termo no 612.359, de 14-10-1963
Bar e Café Flor do Remiche Umitada
São Paulo

Indüstria e Comércio
Rio Grande rio Sui

xas, pivots, catguts.

Classe 50

Para distinguir: Impresso,:
Termo n° 612.345, de 11-10-1963
Lanches Maurano Limitada
São Patda

Classe 32

Classe 16
Para distinguir: Cera, gesso para lucros.
tações, dentes artificiais, dentaduras,
massas plásticas para fins dentários.
incrustações, -pontes -móveis, pontes fi-

VARZIL
Ind. Brasileira
Liasse 41
Para distinguir: Produtos allmenticlos

ALA

CROBALCX
Ind. Brasileira

Classe 50
Para distinguir; Impressos

tatuar
Tarmo n° 612.333, de 14-10-1963
Fama Filmes Limitada
Rio Grande do Sn/

Termo no 612.347, de 14-10-1963
Dentário "Faden" Limitada
Sãa Paulo

. Classe 36
Para clsitinguir: Calçados para homens,
senhoras e crianças

PREÇO DO NÚMERO Dm ROJE: CR $ AMO,

FLOR DO

PERUCHS

Ind. Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Lanches de queijo, RPM
churrascos

