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ESTADOS UNIDO

SEÇÃO su
CAPITAL FEDERAL

ANO XXII - N.° 28

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXwarbrirakr112 DO DERET‘Xt GERAL
Notificações

Rio 99 de janeiro de 19%
Éz' convidado - 'siada de Pratica

Quanta! - a oomparecer a Mie Departamento, a fim de tomar conhecimento do pedido de Cancelamento
- az-officio - requerente por - Xibon S. A., Indústrias AUMOnNOiaz,
na patente de número 67.084 - Pdvilégio de invenção para - Tni nõvo
meio de utilizar caixas ou embalagem como divertánento ou fine úteis.
objeto das denúncias de fle. 28 e seguintes, dentro do prazo de sessenta

dias. (Artigo 80 da Código).
E' convidado - Tertincien - 00..
a comparecer a êste Departamento,
ta fim de tomar conhecimento do pedido de cancelamento - az-officio -

SEGUNDE-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 1434

REVISTA DA PROPMEDADE
INDUSTRIAL
tigo la4 do Código da Propriedade Industrial.

Privilegio d Inuençdo • Deferidos

N. 435.601 - Tinto Coditin

Irmãos Codorin

cá. *.

N. 436.490 - Mios - Companhia

Industriai Delfoa Sociedade Anónima
- cl. 3.
N9 111.116 - José Cabem Império
N. 436.533 - Test e Francisco Vilafranca Qual - Sa- Indústrias Brasileira de FeltrosPrimeira
Llobe.
tisfaça exigência.
N9 112.143 - Oarbocioro Diniairies ra S. A. - ci. 31.
N. 436.555 - L. B. - Marno
Químicas Ltda. - Satisfaça exigênLicciardi 6 Cia. - d. 31.
cia.
N9 115.248 - Paulo Queiroz N. 436.583 - Aerodope
Coa*
tisfm;lo. exigência.
doroil Tintas Sociedade Anónima
N° 119.044 - Rousse' Cala! - Sa- cl. 16.
tisfaça exigência.
N. 436.585 - Marveline - Condo.
N 9 122.806 - Hélio Guerrini - Satisfaça exigência.
roil Tintas Sociedade Anónima N9 123.423 - The Meyercord Co. 16.
- Satisfaça exigência.
N. 436.626 - A,Staeon - Vicente

N9 94.117 - Aperfeiçoamentos em
amortecedor hidráulico - The Gabriel Co.
N9 92.915 - Aperfeiçoamentos em
buzinas a ar - Adalberto Szabo.
N9 111.404 - Máquina para o enchimento com material formacúe por
exemplo areia de formar em caixa de
formar por meio de ar comprimido Rheintsche Maschinenfabrik Und N9 123.445 - Owens Ililnoiø Gime Mazzarella e Isaac Beresein
classe
- Satisfaça exigência.
Eleengiesserel Anton Reeper X. G. Co.
5.
N
e
123.402
Continental
011
Co.
N9 114.584 - Nevo- cercado para
N. 436.640 - Supertstpra - Su.

SatisfmaX exigência.
crianças - Indústria mecânica. Zeus - iss
123.4e O -Norton Co. - Sa- pertèmpera Ind. e Com. Undeadtt
Ltda.
ci. 5.
tisfaça exigência.
N9 120.597 - Aperfeiçoamentos em NO 123.516 - Ford Motor Co. - N. 436.813 - Sucgites - The
ou relativos a máquina de reprodu- Satisfaça exigência.
Scholl MFG Co Inc. - ci. 10.
eletro fotográficas - Caribonum
N9 123.577 - Joaquim lindque N. 436.81$ - Dnutor Scholl's 1•3
requerido por Pelican - Indústria, ção
Limited.
Adolfo Albrecht Moder - Satisfaça FG Co Inc - cl. 3.
Comércio, Importação e Exportação
exigência.
Ltda., dentro do prazo de sessenta
kgf MiCifia
N9 123.722 - Laiz António Gastaldi
N. 436.820 - Organixaçáo Marp
dias, de acordo com o artigo 80 do
de Propaganda, Limitada - classe 32.
Código, patente número 88.084, pri- N9 108.148 - Imre Pejes - Satis- - Satisfaça exigência.
N. 436.955 - Fernando Victor tet
vilégio cie invenção para Ndvo pio- faça exigência.
xeira Santos - ci. 8.
cesso de fabricação de pano tricotado No 109.383 - José Joaquim da Moi- • EXPEDIENTE DA SISÇA0
DE PtSQUUISAS
sintético e o veludo resultante.
ta - Satisfaça exig.énola.
N. 436.986 - Fabris - Fundiçao
Fabris, Limitada - ci. 5.
N° 122.373 - The National Caatt
Notificação
Registar Co, - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 436.997 - Semi' - Sepril.
RECURSOS
N9 122.372 - Inbernationg BusiServiço de Proteção Industrial, Liminess Machines Corp. - Satisfaça DIA 29 DE JANEIRO DE 1964
tada
ci. II.
exigência.
trigdncies
N9 122.378 - Nternattone1 Moi- Uma vez decorrido o prazo de reN. 437.009 - Aaistantel
Ind.,
nai* Machines Corl). - Satlafaça curso previsto pdo artigo 14 da Lei de Materiais Elétricos Aistantel. 1,1m1.
.tio 29 de janeiro de 1984
cia.
número 4.048, de . 29 de dezembro de tada - cl. 8.
Sparkler S. A. Indústria 40 Co18.
122.3a8
1961 e mais dez dias - para eventuais
N. 437.043 - Montálica Moa.
mércio de Filtras - no pedido de re- Nations' triduebt4 -11L5Isfaça eid- Juntadas
de recursos, e do mesmo não tálica Emp. de Fabricação • Montaconsideração do despacho de Indeferi- gézusia.
se tendo valido nenhum interessado, gens Metálicas, Limitada a- classe 11.
mento do Virmo 107.583 - privilégio N9 122.27§ - Weeterea
ficam notificados os requerentes abaide Invenção - Cumpra a exigência. Inoorporated - Satisfaço
N. 437.044 - Montálica - Moa.
Io mencionados a comparecer a Me
Indústria de Carroaseriaa Irmãos N9 122.202 redor
Departamento a fim de efetuarem o talice, Emp. de Fabricação e Monta.
Rizzo Ltda. - no pedida de recon- Elatlafaça
L.
sideração do despacho de Indeferi- 149 122.182 -e Deg
pagamento de tema final cortarem. it gana Metálicas, Ltda. - classe 10.
N. 437.411 - 'Thermo Magic
mento do Neuza 389.817 - marca -- ict Ateliers Du CreUeOt SaCX: expedição dos reepectIvos cyttlfloados
Boach GMBH - done 6.
Cumpra a exigência.
exigência.
dentro do prato de sessenta
na Robert
N. 437.510 - Notinha - Cenlint.
. ri Ame- forma dg parágrafo único artigo
N9 1211.189_- Bacilo!0orp
&mil:Mn:NTS DO DIRSTOR DA - etoa - Elatistaea exigencia.
134 do Código de Propriedade !Mus- ce Pontinha, Limitado - classe 16.
N9 122.181 elemene & /Calai% UDIVISA° D2 péernrrest
N. 437.514 - Liteal - Teteia.
rges:0180W* - satisfaça &Sean- trial.
gani Litani, Limitada - ci. 23.
Notificando
N. 439.542 -.. Correio da Nação
MARCAS DBPRRIDAS
- Alfredo Francisco Martins Margem
EL
sk7tI
l
l
ga
latpe
Rio 29 de janeiro de 19e4
- ci. 3t.
N. 417.907 - FefiTokeler ela.
Uma vez decorrido o prazo de re- N9 122.10 ameno 3F nalske 4k- *len Farmacêutico Mauricio Villela N. 437.591 -- Seer 741
EUglts •
curso previsto pelo artigo 14 da Lei tiengesellschafe Elatiefaoa exigén- Sociedade Anónima - clame 3.
Fábrica de Máquinas de Costura. Sy.
n° 4.048, de 29 de dezembro de 1981 eia.
A. - el. 6,
N. 424.908 - Sotinsol
Soc. de N. 437.591
e inata dez dias para eventuais jun- N9 122.087 RUf
Viscout - 17,410,
tadas de recursos, e do mesmo não tiengesellsehaft Tinto e Solventes &Mesal. Limitada. rtibrioa
de Milgtdnal de Onstuke 3.4
se tendo valido nenhum interessado, cia.
- el. 1.
A. .:.... 9j. 6.
.
ficam notificados os requerentes abal- E0 121.880 - Nobertahaw 11'ulton
N. 425.684 - Assembleia cle Ami- N. 417.616 -- Riogrus
so mencionados a comparecer a éste Controls Co. - Satisfaça exigência.
Mealtaló
Departamento a fim de efetuarem o N9 121.573 - B. A. DOO Usines gos - Rádio BrasIllense de Ribeirão ca Rigorus Ltda. 8.
N. 437.683 - MetaltnIna Sociedad
pagamento da taxa final concernentes Chausson - Satisfaça caldeie/a,
Preto, Limitada - cl.
a expedição rios respectiove certifica- N9 121.535 - NE. V. PidlIps Gloel- N. 434.340 - NU*
AnlIninza Comercio!, Industrial, Agro.'
The pecuaria
dos dentro do prazo de sessenta dias larepentabrieken Satisfaça exigênMinera hunobiliada y Pitaria
Uplohn
0)
Classe 3..
na ofrma do oszefore.fo algo& do ar, cia.
datei - d. 1.

d
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338 Segtelda-tolra 3
As Repartições Públicas
Moerão ~dor • expediente
io à publicação nos
• diariamente, até às
horas, emalo aos sábado&
o deverdes fazê-lo até ás
,kagr
Ás reclamações pertinenke à matéria retribuida, noa
cato. de erros ou omissões, desurdo sor formuladas por esMio, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
ald 72 horas após a salde 'is
cindes oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
~atoadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas •es para o
exterior, ene serão sempre
afttiaiS, as assinaturas • poder
se-da tomar, em qualquer épodm por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
e verificação do prazo de validade de suas assinatura", na

Zz
odkoras.

QIARIO OFICIPA4 (Seção El)

- As Repartições Públicas
eingir-se-ão as assinaturas
anuais renovadas ali 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
•SRCTSR 111111111~
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reCHIPS IPA amace os anonfla
catam anavrço os oust.scaçAns
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanhaMURLO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quant,
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados pree.
•IIÇÃO
rencialmente cheque ou vale
Iliampie de pa4s11~aele em. marow~
Dowarternonte
N.Nonaii ao Pram~~. limhãestirtu d. PAInlie44reob
postal, emitidos a favor do
da enderfiatria • Cornarei&
Tesoureiro do Departamento
Impresso asa oficiamo*, Departamento sie stmprenea Nacional
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às -ediASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais rd se
fornecerão aos assinantes que
FuNmosimos
itermankns e KATICULAIElli 1
os solicitarem RO ato da fuifratura
Capital e Interior:
- Capital e. Interior:
- O funcionário público fe450,00
Semestre . •. . Cr$ 900,00iSemestre • • Cr$
dera.,
para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ano .
. . . Cr
900.00
Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
lesta condição no ato da assi•
Cr$ 1.000,00 natura.
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
- O custo de cada exemplar
parte supericc do enderéço vão continuidade no recebiniento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- Iserá, na venda avulsa, acresci.
de registro, • mês te ano em tes providenciar a respectiva I do de Cr 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ;arab, e de Cr 1,00, por ano
que findará.
A fim de evitar solução de mtnima, de trinta (30) dias, I decorrido

EXPEDIENTE

N. 438.801 - Bertolli - Francisco
Berna SPA - cl. 41.
N. 438.802 - Accomul - Anderson Clayton 8 Companhia Limitada
- el. 41.
N. 438.815 - Mancara: - The
Carboruclum Co - cl. 16.
N. 438.816 - Bernardo - Editora
Bernardo, Ltda. - cl. 32
N. 438.818 - Sarnurai - Serraria
Inhaúma, Limitada - classe 40 (com
enclusào de acolchoados para camas).
N./ 438.821 - O Cacareco é Nosso
- Alexandre Wulfes - cl. 32.
N. 438.834 - Roda - São Paulo
Alpargatas S. A. - cl. 40.
Jo.
N. 438.840 - Brasil Futuro
sé Cr-valcanti Sales - cl. 32.
N. 438.846 - Tapeçarias Dona- .
telli - Tapeçarias Donatelri Sociedade Anônima - cl. 34.
N. 438.847 - Cortinas Donatelli
- Tapeçacias Donatelli Sociedade
Anónima - cl. 34.
N. 438.848 - Tecidos Donatelli
- Tapeçarias Donatelli S. A. - cl.
23.
N. 438.851 - Decorações DonateI.
li - Tapeçarias Donatelli S. A. el. 34.
N. 438.856 - Saliva - António
Francisco Pinheiro - cl. 42.
N. 438.857 - Vida Poatoral Pe. Angelo Sonego - el. 32.
N. 438.860 - Kitomaz TV ja Suzuki - el. 8.
N. 438.861 - Dicionário da Gíria
- Som, Indústria e Comércio, Sociedade Anônima - cl. 8.
N. 438.873 - Lab. Enterápico NaPratancora
PraN. 438.771 cional
Sociedade Anónima - dasse 3.
~ora Ind. e Com. Ltda. - d.
N. 438.874 - Elite - Companhia
13. .
Fábdica de Botões e Artefatos de Me. N. 438.772 - Praiano:ia - Pra- tal-ai. 11.
trancara Ind. e Com. Ltda. - dama
N. 438.877 - Klynteeth - Salo12. .
mon Sradianaby - classe 10 (com exN. 438.789 -- Esponje - jad.
c3uaão de máscaras de segurança e
Côo. gaporajert IAde. - iI. 28.
máscaras contra gases venenosos).
N. 437.585 - Dyphos - Metalmina Soc. .Anonima Comercial Industrial Agropecuaria Minera Inmobiliaria
y Financiera - cl. 1.
N. 437.884 - Fira and Ice - Re•
vlon Inc - cl. 48.
N. 438.023 - Sorbivite - Geraldo
cl. 3.
Lo:s Peralva
N. 438.199 - 3 Porteiras - Esperia 6 Simões - el. 42.
N. 438.200 - 3 Palanques - Es-,
paria 8 Simões - cl. 42.
TraveN. 438.503 - Urevert
nol Internacional Inc - cl. 3.
N. 438.530 - Emblemática - Castio Rodrigues 6 Companhia Limitada
- cl. 1.
N. 438.531 - Emblemática - Castro Rodrigues & Companhia Limitada
- cl. 18.
N. 438.561 - Interlagos - Representações e Coar . cie Lenha Interlages.
Ltda. - el. 4.
N. 438.587 - Aqualin - Shell
Brazil Limited - cl. 2.
N. 438.729 - Aliar - A/kr, Ind.
e Com. de Metais e Ferro, Limitada
- el. 5.
N. 438.752 - Sofobrás - Solo.
brás Com. e Imp., Ltda. - classe
11 (com exclusão de engrenagens para
&nos de comandos para válvulas e manivelas).
N. 438.763 - DrogacIóvn - Farmácia DrogacIóvis Ltda. - el. 3.
N. 438.764 -- Vácuo -- Vácuo
Metalizaçáo Industrial, Limitada - al.

i.'

SJaheiró de 1964

N. 438.888 - Burgues - Arnaldo
Hugo Bergher - classe 41.
N. 438.'901 - Souza - Antenor
de Souza e Silva - classe 41.
N. 438.932 - Soares - °sanando
Soares de Sã -.-- classe 1 (na classe
1).
N. 438.966 - Lubestil - Mones
Rapaport - cl. 36.
N. 438.972 - Belas Modas - Móveis e Decorações Belas Modas, Ltda.
- d. 40 (com exclusão de bandejas).
N. 438.982 - Bouquet - H. Roitman -.- cl. 36.
N. 438..993 - Mar Dei Plata Mar Der Piama Filmes, Limitada el. 8. N. 439.021 - Carijós - José Pinto de Souza - cl. 41.
N. 439.063 - Marinalima - Marina Lima 8 Companhia Limitada el. 15.
N. 439.079 - Duranyl - Duranyl
Indústria e Comércio de Meias, Ltda.
- d. 36.
N. 439.081 - Potzinho - Pinto
Deleitam 6 Cia. - cl. 42.
N. 439.099 - Dalva - Calandraseni de Tecidos Dalva Ltda. - el.
L
N. 439.145 - Cacareco - Rido.
nal Letizio e Antônio Letizio - d.
41.
N. 439.150 - Ppo - Orniex S.A.
- Organização Nacional de Importaçao e Exportação - el. 47.
N. 439.153 - Ppo - Ornlex S.A.
Organização Nacional de Importação
e Exportação - cl. 46.
N. 439.179 - Samcosta - Santcosta, Máquinas e Materiais para Escritórios, Ltda. - cl. 17.
•
N-. 19.217 - Elen - Elen Engenharia de Eletricidade, Limitada - -cl.
16.
N. 439.220 .--rPecasa,4. Petreoio
Garnacho S. A.
ci... 31 .1
• 1-

N. 439.222 - Livro Vermelho O Livro Mermelho dos Telefones de
S. Paulo Ltda.. - cl. 50.
N. 439.223 - São Joaquim - Casa de Frutas Sr:o Joaquim, Limitada
- cl. 41.
N. 439.224 - Laika - Joseph Se..
cernsky - cl. 28.
N. 439.?.40 - Maestro - Lanches
Maestro, Ltda. - cl. 41.
N. 439.335 - Nulasraa - Lab.
B:osintética. Sociedade Anónima 3.
N. 439.376 - Pilão - Mlon Pilão - cl. 5.
N. 439.378 - Pilão - Milton Pilão - cl. 11.
N. 439.421 - Titoxit - Deutsch*
Edelstahlwerke A G - d. 1.
INSIGNIA DEFERIDA

DI9 438.829 - El Transamericano
- Rotas Aéreas de Colombia Limis
tada Ras - classe 33 - artigo 114.
SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDO
F' 437.600 - Elgin Electra
Elgin Fábrica de Máquinas de Costura Sociedade Anônima - classe 6
- artigo 121.
NOME COMERCIAL
DEFERIDOS
1\19 437.623 - Empresa Alterou
de Pintaras Limitada - Emprêsa Alterosa de Pinturas Limitada - artigo 109 - número 3.
Sociedade Anónhnir -- Adubos Paraná
Sociedade Anónima
- artigo 109 .número 2.
Ny'' . 438.991 - Companhia Ceará
deSeguro* Gerais. - Compaahia
de' Seguros 'Gerais -artigo
Ceará
109 2.1 'nfiinerci 2•

,o pjg t ânda - ftairti. 3
TITULQ
DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDOS
N o 438 .819 - Sainurai - Serraria
- Serraria Inhauma Limitada claase 33, 34 e 40 - artigo 117 número 1.
N' 378.192 - Casa das Juntai Julio Sarraf - classe 24, 31 e d
artigo 117 - número 1.
•
N . ' 437.719 - Lojas Riachuelo inpanh ia Distribuidora 4$ Tecidos
r.41 a) chnelo - classe 12, 22, 23, 24,
1, 34, 36 e 37 - artigo 117 número 1.

uRkiRIO OFICIAL:

(Segao Ni)

N" 439.4O$ - Bambina Auto Peças Limitada - 13arabIna Auto Peças - cléisse 6, 8, 11, 21 e 39 arti.-* 1 17, número 1,
EXIGÊNCIAS
N° 439 . 583 - Nelson Vi right e
Luiz Matheus Cajado de Oliveira
- Satisfaça exigência .
14° 439.594 - Dentada Carapitielra Limitada - Satisfaça exigência . .
N'' 439 . 600 - João Fortes Engearia Sociedade Anônima, RayinunJosé Saboya Pessoa e João Maeido
Fortes •
Silvia
Proença
Nunca - Satisfaça exigência
DIVERSOS
R'

435.46i - Berta Conrecções
Limitada - Aguarde-,
N 9 436 . 390 - Orlando Rizzo Aguarde-se .
N° 436.567 - Fehne The Ca t
Produtos Inc. - Aguarde-se.
N 9437.334 - Perfumaria Kanitz
Limitada - Aguarde-se.
N.437.615
9
- Cotonificio Rio
Branco S. A. - Aguarde-se.
N .' 438.992 - Recreio dos Bandeirantes '
ocledade Anoamo - Aguarde-se.
N 9 439.057 - Karl Heinrich
OrOaSe Siestrup - Aguarde-se.
N9439. 144 - Carroceriaa Ferrar'
Limitada - Aguarde - Ne.
N9 439.314 - Dia nda Lopez
Companhia Limitada - Aguarde-se •
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE TRANSFERANCIA
E L ICE NtA
Transferencia e Alteração de nome
titular de processos.
Mar Mec Indústria e Coniírcio de
Máquinas Limitada - Transferência
para seu nome da patente 2.554 modelo de utilidade - Anote-se a
trartsferéacia.

de

Meta I urg ie,d Maratona Sociedade
Anônima - Transferência para seu
non2e da patente 4.459 - modélo de
Utilidade - Anote-se a trausferèns

da.

Pructer

Cambie Limited- Pe-

dir para ser anotada na ottatoat

3e9

N. 4J50.305 - Marconarie Traiarl
N. 47.784 - Livraria Eiditóra Alad Ltd
Ltda.
448.21i - ittop Comérolo de
4#0.306
Mae)aado
.
Lagaches Ltda.
. 450 • 307 - E. . Istacheiko
fé olsa Torre448.456 Na. 460308 - 4 5s.30 - 3. Sa
9 Moagem Slda.
Machado

numero 64 . 228 - privilegio de ir
venção - A alteração do nume
titular - Anote-se a alteração de nome.
the International Nia1r02,1 Company
(Mond) Lim i tad - Transferência
para sau nome do termo número ..
t%2.486 - privilégio de invenção Anote-se a transferlacia
óanadian Nickel Products Limited
- Pede para ser anota cia no tármo
número 122.486 - privilégio de tuvenço - A altex'aço dp n ome çie
titular - Anote-se a a teraçÃo de
nome.
EX IdtNCI AS

446.458 - Agro Comercial e
N, 439.31,0 - °peca Calçados
Iriduetrial Aeil
Abelardo Marb
-erealisia Presidente
N. 448.459 - Agro Comercial e N. 460.342-2-1
Industrial Mil Ltda.
450.396 - Mele Holsig SettI. 448.812 -. Casear & Cantata ia..
nilrger.
Lida.

_.
j . 448.750 - grourgel Corita
N. 446.784 - Bukk Sabrol Motores
Metei e Refrigerado Ltda.
I'. 448.829 - Ind. Metalúrgioa
Universo Ltda.
N. 448.669 - Fábrica de Móveis
N° 438.862 - Chez Maruska
MarÉha Marietta Corporation - São Paulo Ltda.
N. 448.941 - Felipe Szafran.
Cabeleireiros - Chez Maruslça Cabe- Transferência para seu nome da paN. 449.102 - Emprêsa Jornalística
Ipireiro Limitada . - classe 33 - ar- tente 4.248 - modo de utilidade Saih
Ltda.
- Cumpra a exigência.
tigo 117 - número 1.
N. 449.133 - Adalberto TranqueN° 438.930 - Livraria Acadeçaica
- Hicleu Fajita - classe 17, 32, e
38 - artigo 117 - número 1.
N o 438.994 - Panificaçá2 Aragáo
palitada - Padsria e Confeitaria
&agá° - classe 41 (artigo 117 número .1 ) .

awereiro c:N . 064

Usinas Siderúrgicas de Minas (3e. uno de Sales.
rais Sociedade Ara:anima - No peN. 449.582 - G. M. Lopes & Cia.
dido de averbação de contrato da
N. 449.607 - Super Tijolo Banpatente 52.727 - privilégio de in- deirante S . A .
N. 449.653 - Relevo Soc. Topovenção - Cumpra a exigência
gráfica Ltda.
Willys Overland do Brasil SocieN. 449.666 - R. L. Cavalcante
dade Anónima Indústria e Comércio
- No pedido de averbação de con- Comércio e Indústria Rusa.
N. 449.676 - Soutle Amerioan
trato, da patente 59.920 - privilégio Filni News.
de invenção - Cumpra a •exigência,
N. 449.679 - Confecções Malhas
Johnson iS Johnson - Na transfe- Kltty Ltda.
rência da patente 62.663 - priviléN. 449.693 - Soc. Brasileira de
gio de invenção - Cumpra a exi- Incorporações sobil Ltda.
N. 449.753 - António Bortoni
gência.
N. 449.760 - Cobrac Ind . e CoPeter Muranyi Indústria e Comer- rnércio Ltda.
N. 449.763 - Laticínios Jordanens
cio Sociedade Anônima - No pedido
de averbação de contrato da patente Ltda.
N. 449.769 - Yolanda Mismetti
63.101 -_ de inve.nção Lopes.
Cumpra a exigência.
N. 449.773 - Fábrica União InA.
Móveis de Aço Fial Sociedade dústria e Comércio S.A
N. 449.774 - Aderson Cardoso de
Anônima - Na transferência da
patente 90.022 - modêio de- utilida- Parias.
de Faria Matos.
N. 449.775 de - Cumpra a exigéncia.
N. 449.776 - José Oliveira Rocha.
N. 449.777 -- J. J. & LOCada
Indústria Braslin de Auto Partes
Limitada - Na transferência do Ltda.
N. 449.778 - Ranieri Castro &
térino número 108.400 - privilégio
de invenção - Mantenho a exigén- Carneiro.
N. 449.779 - Márlo de Freitas
ci a.
Mourão.
N. 449.780 - José Saidan.
Hercules Sociedade Anônima InN. 447.784 - Antônio das DOres
dústria e Comércio de Calçados e Silvério.
Artefatos de Borracha - Na transN. 449.785 - Octávio Francisco
ferência 116.447 - privilégio de in- Pinheiro.
venção - Cumpra a exgióência •
N. 449.828 - S.B.I.C. Serviço de
Editora Monumento 3. A. - Na Buacas e Informações Confidenciais
Ltda.
transferência do termo númaaa . • • .
N. 449.901 - Litotelha Empreendi120.163 nuxlido de utilidade -mento Manufatureiro e engenharia
Cumpra a exigência.

Ns. 450.329 - 460,Z81 - Odete R.
dos Santos.

N. 450.393 - °uca- de Saúde Santa
Lúcia Ltda.
N. 430.394 - Oevoe.liste Mogiana
Ltda.
N. 450,335 - PalsaaPçiú S.A.
Agricultura Oom4roto e Adttintstre.9ão.
N. 450.339 - Nicola Olannelli.
- Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DO SERVIÇQ Pn111
RECEPCAO. fNEORMAÇXO E

EXPEDTOÃO

ARQUIVAMENTO DE PR,OCESOOS
DE MARCAS
Dia

27 de janeiro de 1984

(Picam os Processos abaixo mencionados arquivados) .
•N. 450.396 - Financiadora e Imobiliária Candango S.A. •
N. 450.391 - Financiadora e Imo•
binária Candango S.A.
N..450.398 - Financiadora e Imobiliária Candango S.A.
N. 450.421 - Predial Sibegil Ltda..
N. 450.431 - Rockwool do Brasa
SA.eAú;ticiosndustria de Isolantes Tèrino
N. 450.448 - Mário Nicolau Audrioli.
N. 450.455 - Rernigio G regori
Zuneda.
N. 450.462 - Laboratórios Temicos Iris Lida.
N. 450:463 - Labora todos Técnicos Iria Ltda.
N. 450.488 - Máquinas e Equipamentos Itatiaia Ltda.
N. 450.495 - Profex. Engenharia
Lida.
N. 450.304 - Produtos Reunidos
São Paulo.
N. 450.501 - Tecelagem Avenida
Ltda.
N. 450.510 - Editora e Consultoria Indústria'. Ltda
N. 450.511
Editora e Consultoria
Industrial Ltda.
X 430.515 - ibeel Indústria Bra-

Ltda.
sileiial de Equipamentos Eletrônicos
N. 449.902 - Guanauto Cia. Gua- Ltda..
nabara de Automóveis.
N. 450.522 - Santa Paula Turismo
N. 449.903 - Guananto Cia. Gua- Lida.
N .
Savino Traversi Na rasteren- nabara de Automóveis.
cia do têrmo número 84.95 - pri450.528 - René José Veiga.
vilégio de invenção - Nada Ink que
N. 449.917
José Fernandes da N. 450.338 - Bar e Empório São
Joaqulr; Lida.
deferir, em face do despacho de fõ- Costa.
N. 449.920 - Confecções Tila Ltda.
N. 450.549 - Metalúrgica Metallhas.
N. 449.987 - 1. nivera.
bon Ltda.
N. 449.960 - Laboratório Priemut N. 450.542 - Auto Mecânica MiyaEXPEDIENTE Dtell SERVIÇO? DE
S. A.
putas Ltda.
RECEPÇÃO, IM
. .FOR1VIAÇ,x-O E
_ N. 450.556 - Impormotor ImporExpEreEtsrm
N. 450.009 - José Rosenblit.
dora e Exportadora de Motores
tata.
N. 450.072 - Brasil Máquinas Lida.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS Ltda.
N. 460.58'7 - Chocolates Edith
DE MARCAS
N. 450.100 - Calçados Finos Arma Lide.
Ltda.
Dia 27 de janeiro de 1964
N. 450.161 - Importadora e Ex- N. 450.580 - Laboratório Medical
portadora Nordestina Ltda. Itaptir- Ltda.
(Ficam os Proces806 abaixo men- tax.
rt. 450.657 - Hospital Sáo Ber
cionados arquivados).
N. 450.22 - Diamantino Ferreira
-nardoS.A
N. 398.568 - Nuno Bueno Brandão. Morgado.
X. 450.675 - Corretores Reunido*
N. 398.574 - Nno Bueno Brandão.
N. 450.217 - Feres de Redriguea Bsie2ta âita S.C.
N. 414.682 - Inter Americana de Ltda.
N. 450.476 - Noronha ar Cia.
Publicidade S.A.
N. 450.228 - Ridrenge Hidráulica
Ne. 450.681 - 450.882 - Cta.de
Planejamentos e Investimentos Agre
N. 447.234 - .1. Oliveira & Cia. e Engenharia Ltda.
N. 450.250 - The Wellcome Foun- Induarial.
N • 447.243 - Altina Pinheiro
dation Limited.
Sa,nipaio.
N. 450.702
Jácomo Mazzonf.
N. 450.287 - Indústria Odonto- Nt 45a0./07 Cristal!.
Javier Godinho.
N. 447.418
N. 447.419 - IltOn Alvas Moreira. técnica Ltda.
na Lida.
. 450.299 - Floratnar Ind. • 00447.420 - Epandnonclae
ÁnL ,L
A? Ltda.
0114
:014.1
. 444igni7I
DIVERSOS
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Grupo de Volun- . N. 452.489 - Brasfl 'a Patentes e -S.° 453.517
N. 450.716 Lelio Dente Ribeiro. a distancia de antenas te)eacopicao
Patentes Ltda.
tários da Pátria.
N.° 453.519
Meta Publicidade para veículos em geral - Priai,égio
N. 452.490 - Brasília Patentes & Lanhada.
N. 450.723 - Arthur G. Mckee &
de Invenção.
Co. do Brasil Engenharia e Cons- Marcas Ltda.
N.° 453.532 - Mecanica Leve Li- .
N. 452.496 - Carpintaria e Detruções Ltda.
. L°) Aperfeiçoamantos - em au rela,
mitada.
N. 450.732 - Agrap Representações pósito do Ponto Ltda.
tivos
a mecanismo de acionamento 6
N.°
453.535
- Frente Nacional de
Agrícolas Ltda.
distância
de antenas telescómicas para
N. 452.499 - Irmãos Farazzi.
Trabalho.
N. 452.500 - rmãos Parazzi.
I N.° 453.550 - Panificadora Parai- veiculos em gerai, consistindo em cal.
Alcides Silva.
N. 450.761
N. 450.591 - rmãos , Parazzi.
xa conjugada - a cabo flexível ligadd
•N. 450.766 -.,11 (sé Roque Preard.
N. 452.511 - Confederação °mi- ao Ltda.
N. 450.769 - José Waiwol.
ao
elemento mais interno das bastes
N.° 453.582 - Comercial e TransN.• 450.774 -7- Gilberto Bastos tológica Americanas.
tele:scópicas fcrmadoras da antena prep.
N. 452.587 - B. D. I. Brasileira portadora Transul Ltda.
Flores.
N° 453.583 - Organização Imo- priametne dita, caracterizados, inicialN. 450.800 - Fravei Representa- de Desenvolvimento Industrial e Enmente, pelo fato de que no -interior
genharia
Ltda.
s
Comissões
e
Conta
Própria.
Miaria
Lotus Ltda.
çõe
N. 450.801 -- Waldemar Gaivão
N. o 453.673 - Virgilio Neri Ma- da caixa se encontrarem dispostas dua¢
N. 452.524 - União Nacional de
engrenagens idênticas, num mesma
Publicidade S.A.
chada.
Investimentos em Capi tais. eixo,
. êste acionado do exterior por
N.
452.513
Federação
°mitolóN.°
453.674
-Virçillo
Neri
MaN. 450.811 - Areal Guandu S.A.
manivela
ou motor, ou ainda, por
gica
Brasileira.
chado.
Ns. 450.816 - 450.818 - Ind.
1 outro dispositivo qualquer desejado. esN. 452.691 - Sebastião dos SanQuímicas Mangual S.A.
Ns. 453.675 -453.677 - 453.678 tando tais engrenagens afastaaas entre
Ns. 450.856 - 450.857 - 450.858 tos Lima.
- En:prêsa de Bebidas Sanneiro Li- si, cada uma delas, em seu plana!,
- 450.859 - Celso Cavalcanti de
N. 452.603 - Rodrigo Coelho Bar- mitada.
conjugando-se com-- uma outra que por
Azambuja.
roso.
N. 450.886 - iSráulio Ceaar JorN.° 453.682 - Imobiliária Belacap sua vez se acopla a uma terceira, e3ta
N. 452.626 - Eldorado Ind. e Codão Machado.
Sociedade Anônima.
tando as quatro engrenagens concluída
mércio de Ferros Ltda.
N. 450.888 - Joaquim Pacheco da• N. 452.636 - Ankor Importação e
N.° 453.698 - Sylvio de Andrade das dotadas. sobre seus eixos de poliu
Silva.
Exportação Ltda.
Bastos.
de golas em' meias-canas, contormando
N. 452.668 - A Poly ótica CineN. 450.960 - Bar ,e Lanches JarN.° 453.699 - A Sanitária Brasi- passagem transversal alinrada para ó
Foto
Ltda.
dineira Ltda.
lia S.A.
cabo flelxivel mencionado, o qual atraN. 450.961 - Fazenda Bragancla
N.° 453.704 .- Reunidas Materiais vessa a caixa por aberturas confrqn.
N. 452.670 - Manoel Mendes.
.A. Agricultura Comércio e InN. 452.671 - Abraham Isaac de Construção Terraplanawm e Cons- tantas dispostas em ados opastos. aio.
dústria. Serruya..
truções Ltda.
jando-se o trecho oposto ao que ati '..
N. 450.962 - - Fazenda Bragancia
N. 452.675 - Alfrecla Achilles
Ns . 453.705 - 453.707 - Rex ge a antena em recipiente ou
S.A. Agricultura Comércio e In- Milller.
Mafersa Ltda.
flexível. - Total de très portos.
, dústria.
N. 452.676 - Terruyo Tamura.
N. 459.963 - Sunright Ind. -Com.
'
N.°
4
5
3.710
Lumitex
Aparelhos
N.
452.721
- Humberto Carmo.
Tèrmo n.° 155.355 .- Privilégio de
Oomésticos Ltda.
invenção para interruptor automático
N. 450.964 - Remedia Distribui- Ns. 452.761 - 452.762 - 452.763 Luminosos Ltda.
Ns. 453.715 --453.716 - 453.717 de luzes de veículos. - Depositada
- 452.764 - Linneu Gomes.
dora Farmacêutica Ltda.
- 453.718 - 453.719 - Escritório em 11 de dezembro de 1963.
N. 452.766
Sylvio
Siciliani.
N. 450.965 - José Rescala.
N. 452.768
Contabilidade e Corretagens Con.
N. 450.966 - José Geraldo de Iguaçu , Ltda. - Mobiliária Foz do de
Murillo Fabiano Alves Lamas ....e.
fidente Ltda.
PonteaF abri.
N. 452.778
452.779 -- 452.780
N.° 453.723 - Casa Sete Fazendas Estado da Guanabara.
N. 450.967 - Geraldo de Souza. - 452.781 - -452.782 -- 452.783 -- e Armarinho Ltda.
.
N. 450.982 - Flamengo Utilidades Retificadora de
Ponto: Interruptor automático de lua
Motores Unimotor
N.° 453.737 - Elte.ra Momento zes do veiculo caracterizado por posDomésticas Ltda.
.
Ltda.
N. 451.022 -a Moteis S.A.
Nacional Ltda.
suir um dispositivo automático que
Na. 452.826 - 452.827 - Comp.
N. 451.028 - Gino Rossi & Cia.
N.° 468.000
Zelam Christina transfere o farol alto para o baixo
Internacional de Aestaurantes e Ho- Behrsin,
Ltda.
de acôrdo com a intensidade de Ihs.
N. 451.051 - Discolube Distribui- téis Cintar.,
N.° 571.501 - Perfumaria Kanitz =inação incidente. - Total de sete
N. 452.840 - Olmar Fernandes da Limitada.
dora Comercial de Lubrificantes Ltda.
pontos.
N. 451.064 - Publicidade Espi- Silva.
N. 452.843- Calçado Zenit; Ltda. Ns. 571.502 - 571.503 - 571.504
ral Ltda.
571.507
571.505
571.506
N. 452.852 - Bebidas Shirley Ltda. N. 451.102 - Gráfica Editóra Ma- Ind.
e Comércio.
- Perfumaria Kanitz Ltda.
Privilégio de Invenção
rinho Ltda.
N. 452.853 • - Transportes Cia.
N.° 576.192 - Jacy Boteiro.
N. 451.106 - Imobiliária Deville Norte
Ltda.
Editeira Ypiranga
N.° 578.780
Ltda.
Térmos Anteriores
N. 452.854 - Waldemar Gullerme. Sociedade Anônima.
N. 451.107 - Nelson Roberto NoN.
452.858
Júlio
André
Moreira.
gueira Mucury Gateio.
Termo:' 385.678 - de 29 de jelho
N. 452.890 - Comércio e Indústria N.° 598.385 - Emiliano Marques
N. 451.108 - José Severo 'Fernan- Textil Tecom Ltda.
Guerreiro.
de
1958.
des.
Na. 598.386 598.387 -- 598.388
Certa, Contabilidade,' Economia, ReN. 451.122 - Luiz Carlos Street.
N. 452.948 - Manoel Mendes.
- 598.389 - Faniliano Marques Guer- visões Técnicas e Adcovacia. Limitada
N. 451.123 - Apress Agência de
N. 452.949 - Orquídea Perfumaria reiro.
- Estado da Guanabara.
Publicações e Revistas Especializadas. e Presentes Ltda.
Na. 600.276 - 600.277 - Labs .
Nome comercial.
N. 451.124 - Savitex Serviço de N. 452.980 - J. A. Xavier de Farmacêuticos
Exactus S.A.
Assistência vídeo Técnica Ltda.
Araujo.
N.° 600.701 - Conceição da Barra
Na. 452.998 - 452.999 - Inter
N. 451.153 - Belas.nazon ImporAdministração, Comércio e Indústria
Cret
Pavimentadora
Ltda.
CERTA COETABILIDADE, ECCNOMIA, WEVIngai
tação Exportação e Consignação Ltda.
TECNICAS E ADVOGICIk
N. 451.154 - Herculano- Andrade N. 452.034 - Izibril Indústria e Limitada.
"
Roque.
Comércio de Produtos Químicos Ltda. N.° 601.228 - Instituto; Soro HorN. 451.155 - Scandia Máquinas e N. 453.119 - Jorge Braz da Silva. moterapico Nacional S.A. - ISON.
Acessórios Ltda.
N. 453.120 - Auto Freio São João , N.° 452.800
Oswaldo Silva.
N. 451.158 - Emprésa Fluminense Ltda.
nrénno: 422.834 -- de 22 de julho '
N.° 601.475 - laci. Smneraro S.A.
de Engenharia Ltda.
N. 453.142 - Jornal Observador Metalurgia em Geral. - Arquivem-se de 1959.
N. 451.231 - Delta Aparelhos Médico.
Regra - Representações Gráficas.
Científicos Lida
N. 453.143 - Sideral Artes Grá- os processos.
São Prado.
Limitada
N. 451.236 - Pinheiro Pinto Ltda. ficas.
Clase: 50 -- impressos em geral.
N. 451.237 - Fiuzalana Brasileira
N. 453.152 - Luiz Renato Brescia:
Tihmao: 431.134 -- de 7 de outubro
Ltda. Industrial e Comercial.
NOTICIÁRIO
N. 453.153 - Wilson José Coutide 19i9,
N. 451.247 - 2bsé Raimundo de nho.
Carvalho.
N. 453.154 - Maria Beco! de Lima
Retificações
N. 451.252 - P. P. Costa.
Barbosa. N. 451.280 - Agência de Trans- N. 453.155 - Ary Hosken de 011- rermo n.° 451.002 - Requerente:
velra.
portes Mos Ltda.
Nacional de Locomotivas a..
N. :453.156 - José Paulo Casta. Indústria
N. 451.285 - Pah Jodaãe Ltda.
(I.N.L.)
Limitada. - Prossiga-se,
N.
453.157 - Joaquim Catta Gni- com exclusão
N. 451.399 - 9envenção Regional
de alavancas de câmbio
mareias.
das Assembléias de Deus Estado
Trol Sociedade Anônima, Indústria
N. 453.158 - Pedro tapes da e mancais de rolamento - matéria pride Goiás.
ma. - Fica sem efeito a exigência e Comércio - São Paulo.
N. 451.416 - New Forra Decora- Sfiva.
publicada em 17. de outubro de 1964,
N. 453.159 - 'Jair Oliva.
imagens, gravuras,
Classe; 25.
ções de interiores S.A.
X. 453./80 - Arthur Tertolino que por um brasa saiu publicada. estátuas, estatuetas, egtampas e maneN. 481.422 - 3E. e. Maohado.
Ftiltelro.
W. 451.423 - Dandy Cabeleireiros
Trata-se de um despacho de prossiaaaa
N.° 453.184 - 453.185 -• Trans- ga-se.
Ltda.
portes
EspeCtalizados Albatroz Ltda.
N. 4.51.439 : -- Agua Ubá 123.A.
Térreo n.° 135.087 - De 1/3 'de
C
C;41..11
CO
'Advanee Produtos N.° 453.1&8 é 453.189 - Tietê Fil- dezembro de' 1961. Olavo Ehmke
N. 451.440
Indlietria
-Brasil
eira
Quimiebs Ltda.
mes do Brasil S.A.
- São Paulo.
- Arquivem-se os .1~04.
N.°
453.499
Panificadora AfilaPontos para aperfeiçoamentos eia ou
N. 452.446 - eaelia Patentes b gen de Fátima Ltda.
relativos a mecanismo de acionamento
Marcas LtM.

REGRA

Fe.verê'diro de 1154 3,41

(eçáo 1.1)

Segunda-foira 3
.11 de março Ci
de /1 de no- , N5 '417.598
Termo: 432.829
1960.
• veinbro de 1959.
S. Paulo.
Industria e Coinercio Mecá»ica
iÇJ n 11,) TOMi
Clese: 4+) — poltronas.
laica. Limitada — S. Paulo,.
Classe: 33 — titulo.

,CIAL1IC á

D la 1 C 1 A

r-.
N ? 456.4M —

424i

TERMO N" 453.525

de 14 de janeiro ..4t.

De 29 de abril de 1960
Rain.rezi, L initada — EsTsuneyoshi Shiote
tado da Guanabara .
— Sã Paalo — Cla ise 28 —
q. ria classe.
Nome comercial.
1960.

tad, ,Brazileira
Aquãrio Ramirezi Ltda.

Térmos 433.976
— de 11 de ia.
neiro de 1960.
Ni 150.083 — de 25 de abril de
Administração de Bens Almas, Li1960.
mitada — S. Paulo.
Ferreira de Mattos ã Cia. Ltda.
Classe: 5i1 — impressos.
E. Guanabara.
Classe: 38 — artigos na classe.

--

Ni 461.826 — de 26 de julho de
1960.
Indústria de Tapetes Bandeirante S.
A. — S. Paulo.
Classe: 34 -7- artigos na classe.

Termos:
N.` 438.977 — de 11 de janeiro
de 1960.
Edite:ira Lética, LiMtada — S. Paulo.
revistas.
Classe: 32

434.204 — de 24 de tiovembra
de 1959.
ProlagJs, Importação e Comércio de
Produtos Farmacêuticos, Limitada —
S. Paulo.
Classe: 3 — artigos na classe.

PROFACOS
Indústria Brasileiral
Ns. 454.303 — 454.304 — de 30
maio de 1960.
Indústria e Conterei° lkilultiprint, Limitada — S. Paulo.
Classe: 11 — artigos na classe.
Casse: 32 — artigos na classe.

de

X ii I

R 1 X_ T

Indústria Brasileira

-

ASTRAK AN
j
INDUSTRIA BRASILEIRA

1\l'i 951.628 — de 11 de abril de
1960.
Limitada
Calçados Novoinocassin.
— S. Pauto.
Cass:: 36 — a t i n a na classe.

NOMUKOCASSIN
Ind. Brasileira
N) 451.629 — de 1,1 de abril de
1960.
Nicolas Haralyi Hocliinger 7.-- São
Paulo.
Classe: 3 2— artigos na clase.

SOCIpTY

Ind. Brasileira
NQ

451.631 — de 11 de abril de

1960.
Servibel Comércio, Assistência e
Conservação de Relógios, Ltda.
S. Paulo.
artigos na classe.
Classe: 8

SERVIBBL
Ind. Brasileira
NI 454.717 — de IS de junho de
1960.
•
451.632 — de 11 de abril de
Chapéus Vicente Cury, S. À. — S. 1960.
Paulo.
Assistência, Engenharia e Comércio,
Classe: 36 — chapéus e boinas.
Ltda. — S. Paulo.
Casse: 15 — arrgos na classe.

• CilltDANCIO !
Indústria Brasileira
Ne 491.744 — de 8 de fevereiro
de 1960.
Viação Cometa, Sociedade Anónima
— S. Paulo.
r"os
Classe: 2t
Or

CI

tf Et tf

Indkletria Brasileira!
—

Ne 415.227 — de 15 de fcvere ro
de 1960.
Wagner Ribeiro la Fonseca — S.
Paulo.
— arraps na classe,
Case:

7 X N 3 O R.
lirastIatta

3 S 1 T'S M
'Ind. Brasileira
N.) 453.869 — de 25 de maio de
1960.
J. R. Geigy —
Classe: 3 — Um, pr..p-ro farmacêutico.

N1 961.969 — de , 27 de julho de
1960.
P. R. Crianca — Estado do Ceará.
Classe: 41 — Artigos na classe.
mARCA

REGISTRADA

CAFÉ )

JORRO
Pabrkan14 - P R Chim.
5.44 A44114 CAffir41414,24
P44 nin -num
Coem II —4 Nmo ma ~e
NiS
CALAR* Mal Mi demilles

TERMO

N

5 451.633

De 11 de abril de 1960
Nicolas Haralyi Hochinger — São
Paulo — Classe 32 e 50 — titulo.

laIGN SOCIETY
FAULISTANAL
TERMO N9 451.634
De 11 de abri Ide 1960
Sirene Propaganda e' Promoça5ea
Limitada — São Paulo — Classe 32
— Programas radiofónicos e de televisão.
TERMO N° 451.647
De 11 de abril de 1960
José Morgado — S Jo Paulo
Classe 31 —

Fanfe com 200 Grs. c110.00
7,11,1MVIIIRA

•1111411111..111011

hg. te t. It. C.
I

55118 MÁ

"rERIVIO

N't 45-1.158

De .13 de abril de 1960
Lubrificantes Gold Star Limitada
— São Paulo — Classe 47 — artigos na classe,

COLD SPAR Ind. Brasileira
TERMO

N5

452.194

TERMO N9 451.651
De 11 de abril de 1960
José Morgado — São Paulo
Classe 33 — insignia

De 19 de abri Ide 1960
Superfine Indústria Geral de Peças
Mecânicas Limitada — São Paulo —
Classe 21 — artigos na classe:

SUPERFINE
I Ind. Brasileira

TiLIVIAF'Oà1
TERMO 4 452.193
N 155.134 — de 12 de maio de
De 19 de abril de 1960
1960.
Superfina
Indústria Mecano Peças
Indústria de Calçados Flan, LimitaLimitada — São Paulo — Classe 8
da — S. Paulo.
— artigos na classit.
Classe . 16 — Artigos - na claroie.
N

tad,. Brasiletra
•

119e,

A.ÇOIAOL

TERMO N9 451.652
De II de abril de .1960
joié Morgado — São Paulo

Clame 33 —

MEI
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provido de paletas retas e paletas
Requerente: Rocha Representaçêka
helicoida;s, aa quais misturam os in- Importação Exportação e Administragredientes formados pela ração e pelo ção Ltda. — São Paulo.
melaço. e ao mesmo tempo transporGcbruder Giulini G. M. B. H. — tam-no devido ao. formato helicoidal.
Reiv:ndicações
Alemanha — Classe 3 — medr:a- Um total de 2 pontos.
1 9 «Ferragem para a retenção de
mer tos, produtos químicos para Lps
portas de cam'nbões e similares», cacurcurvos e para tratamento de saúde,
*000VIdl 69<9
racterizada pelo fato de compreender
Tá..3140 N o 116.762
drogas farmacéuticas.
placa fixável a parte superior e externa de uma das portas, placa essa doDe 4 de fevereiro de 1960
tada de saliência triangulara na qual se
Requerente: Caterpillar Tractor Co. articula alavanca, esta provida de sal,
— Estados Unidos da América.
Título: Processo e Aparelho para encia passível de encaixe em abertura
existente na mencionada placa, sendo
Movimentar Terra.
que à saliência da alavanca se enconIra,
máquina
para
movimen1
9
—
TÉRMO No 608.011
tar terra caracterizada pelo fato que tram articulados os ramos de uma alça,
De 12 de setembro de 1963
ela compreende um trator do tipo de esta destinada à retenção de garra de
esteiras tendo uma caçamba para uma segunda.placaa, fixaa à porta adjaGebruder Giulini G. M. B. H. - recebimento
de terra disposta entre cente à anterior. — Um total de 2
Alemanha — Classe 3 — medica- as partes dianteiras das suas esteiras, pontos.
mentos, produtos químicos para fins uma rampa com um rebordo de corte
curativos e para o tratamento de ligada por dobradiças com o fundo
TERMO N.° 115.274
de caçamba, e meies para levantar
saúde, dragas farmacêuticas.
e abaixar a rampa para sustentar
TERMO N, 462.643
De 2 de dezembro de 1959
terra na caçamba e para contatar a
De 2 de agósto de 1960
terra para cortar e encher a caçambe . Requerente: Pechincy dompagnie de
Rei da Voz Aparelhos Eletro SoUm total de 13 pontos.
Produits Chimiques et e Lectrometallurnoros Sociedade Anônima — Estado
TÊRMO N9 451.653
De 11 de abrir de 1960
lOse Morgado — São. Paulo
Classe 33 — insgnia.\

TERMO N9 606.012
De 12 de setembro de 1963

TAJMALINA

da Guanabara — Classe 33 — insignia.
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. =MO No 116.777

Rio, 28 de janeiro de 1964. -Assinei e encerrei 39 laudas do e2r,
DE 5 ,de fevereiro de 1960
pediente deste. Departamento. — • Requerente: Skanska cementaktieNilton .Alvim Xavier, Diretor do S. bolaget — Suécia.
Documentação.
TÊRMO /n19 116.571

De 20 de janeiro de 1960
Requerente: Inducondor S. A. Indústria e Comércio — Estado cia
Guanabara.
Tíaulo: "Um Munidor de Pedras
para Isqueiro" — Modelo de UtiliTERMO N I 576.103
dade.
Maria. Antonietta Ramos Fernandes
1 9 — 'Um niunidor de pedras para
e Francisca Leon Pascul — Estado isqueiros, caracterizado por um painel
cia Guanabara — Classes: 33, 41, 42 dotado de uma depressão no fundo
da qual são formados escaninhos do
e 43 — tit"1formato das pedras, tendo um rasgo
longitudinal no fundo delgado do
escaninho e pequenas garras ou re.
tentores na parte anterior dos mesmos.
Uns total de 2 pontos, .

,ETROFOL

TBRMO N9 116.640
TERMO N 9 600.045
De 23 de julho de 1963
De 1 de fevereiro de 1960
Schering Aktiengsellschaft — Alemai2ha — Classe 3 — um preparado
Requerente: Nemrod Brasileira Soindicado na ginecologia.
ciedade Anônima Indústria e Comtra:o — São Paulo,
Título: "Ap erfeiçoamentos introdu-

GYNOVLAR

zidos na fabricação de Válvulas Reguladoras para Aparelhos de uma só
Branquia".
19 — a p erfeiçoamentos introduziTERMO N9 561.438
dos na fabricação de válvulas reguladoras para aparelhos de uma só
De 7 de outubro de 1962
Farbenfabriken Bayer Aktiengsells- branquis., caracterizados Pelo fato de
chaft — República Federal Alemã — compreender uma boq uilha do bocal
Classe 2 — preparados para exter- de respiração, usa elemento regulador
que unindo sua ação a do redutor
minar plantas e animais daninhos.
manual existente no lugar da tomada
de ar, da garrafa-depósito, facilita
uma ação c p./IX/ata que simplifica a
estruturação complicada do redutor
manual ao mesmo tempo que se elimina o oonduto de expulsão externa,
deixando esta localizada no extremo
TERMO N 9 601.992
livre da própria boquilha.
• De 6 de agósto de 1963
Um total de 8 pontos.

Título: Dispositivo de Fixação, de
Trilho..
1 9 — Um dispositivo para fixas
um trilho a um elemento suportador
subjacente, compreendendo um gramno em forma de C, de arame de mola,
montado de modo a engastar-se com
uma extremidade sôbre uma parte
da base do trilho e apoiar-se com a
outra extremidade contra um ressalto provido por baixo da base do
trilho, em um rebaixo que se estende
para baixo e partir da superfície
superior do elemento suportador do
trilho, dito dispositivo sendo caracterizado pelo fato das duas pernas
do grampo serem de comprimentos
diferentes e pelo fato do rebaixo
existente no elemento suportador ter,
adjacente à base do trilho, uma restrita abertura de entrada, dimensionada de modo a permitir que sdmente a perna mais curta do grampo
possa por ela passar, enquanto que
a perna mais cumprida -é impedida
de deslocar-se para fora da base do
trilho. Um total de 6 pontos.

França.
giques
Titulo: Silicio Extra Puro —
légio de Invenção.
1° — Silicio extra puro, caracterizado por processo e pelo qual se obtem,
sôbre suportes, depósitos de silício extra puro, Compactos e volumosos, facilmente separáveis dos mesmos suportes consistente em munir-se prèviamen-te esses suportes, de um revestimento
contínuo e uniforme de uma matéria de
alta pureza e em decompor-se 'em seguida, ao contacto com esses suportes
um composto silico muito puro em fase
gazosa. -- Um to‘al de 7 pontos.
•n•nn•

TÉRMO N.° 115.618
De 15 de dezembro de 1959
Requerente: Jean Mercier — Estados
Unidos da América.
Titulo: Disposit:vo de pressão.

I.° — Uma bexiga para um vasilhame de pressão, caracterizado pelo fato
que- ele compreende um membro aIonçado bco de material elástico deformá.
vel tendo um orifício numa extremidadC, dita bexiga tendo um diâmetro
máximo adjacente à extremidade da
mesma tendo o orifício, a superfície
externa da dita parede da bexiga a parTÉRMO N.° 123,872
tir do diâmetro máximo da mesma no
sentido -da extremidade de dita parede
De 31 de outubro de 1960
lateral sendo côncava. — Um total de
American Cyanamid 15 pontos.
Requerente:
Comnany.

Estados Unidos da Amér:ca.
Título: Nova composiçâo inseticida
e processo para sua preparação.
Pontos Característicos
1 9 Uma nova composição dç matéria
inseticida caracterizada por compreender (1) pelo menos, um • carbamato
Inseticida, um inseticida fosforoso orgânico e/ou um hidrocerboneto clorado inseticida, e (3) como aumentador
da mesma, um hi rocarboneto alifático
clorado saturado ou insaturado qu'e
contém de 10 a 30 átomos de carbono,
cadela - de carbonos, e que contem
na
Ti2R.110 N 9 116.693
de 10 a 70%, em peso, de cloro, em
relação ao peso do citado composto
De 24 de setembro de 1959
hidrocarboneto.
Requerente: Jayme Corrêa — São
Seguem-se os pontos de 2 a 36.

.n•nnn ••n•n••••••

TERMO N. 9 1 15.623
De 15 de dezembro de 1959
Requerente: Automatic Telephone
£1 Electric Company Limited — Ing'aterra.

Titulo: Aperfeiçoamentos em dispositivos de circuitos que utilizam seletores de barras cruzadas.
I.° — Um dispositivo de circuitos
empregando um seletor de barras cruAriola, Sonopress G. M. B. H.
zadas para o 'estabelecimento de cone— Alemanha — Classe 8 — discos
x&i individuais entre diversas entragravados, películas gravadas e fitas
das e diversas saldas, caracterizado por
sonoras.
serem as entradas multiplicadas aos
contactos rm5veis que fazem parte dos
cruzamentos correspondentes às diverPaulo,
sas pontes ou barras verticais das barras cruzadas, e as saídas serem indiTitulo: "Relvo tipo de Aparelho
vidualmente ligadas - aos contactos móTÉRMO N.° 115.093
para Misturar Melaço com Ração"
veis pertencentes a outros cruzamentos
— Modelo de Utilidade.
Dspositado Ins 26de novembro de 1959 de cada uma das mencionadas pontes
19 — Nôvo tipo de aparelho
Titulo: eFerragem para retenção de ou barras verticais, de modo a permitir
ex ~lago oomra o,ctt
a' conexão de qualquer 'entrada a qual.
o 1)elo fato de pua um
o Port as *de caminhões e similares.,

et:5

Segunda-feira 3
quer das saídas teridnadas numa barra vertical particular, a ser estabelecida através um conjunto de barras com•ns da citada barra vertical particular.
Um total de 8 pontos.
TERMO N9 116.841
De 9 de fevereiro de 1960
Requerente: Olavo Duarte de Barros — Estado da Guanabara.
Titulo; Original Capota para lembretes (Modélo de Utilidade).
19) Original capota para lembretes, caracterlzada pelo fato de ser
formada por quatro hastes vergadas;
três em forma de U e a outra a que
fica na frente (perabrisas) em forma
de ferradura; tôdas com as extremidades curvadas em forma de anéis ou
com anéis nelas soldados, as quais
são dispostas superpostamente, ficando as três em forma de U presas
articuladamente pelos anéis das extremidades em um eixo montado no
bloco do assento na frente dêste.
(um total de 4 pontos).
TERMO N9 104.261
De 5 de ageisto de 1958
Requerente: Daimler — Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart — unterttirkheim, Alemanha.
"Caminhão de lixo com tambor coletor rotativo".
19 ) Caminhão de lixo com tambor
coletor rotativo que, para ser acionado, apresenta na sua circunferéncia urna corea de espigas, destinada
a engreixir com um pinhão acionador, montado no quadro do chassis,
caracterizado por um pinhão acionador do tambor, com engrenagem fàcilmente retinatável. (Um total de
8 pontos).
TERMO N9 104.262
de 5 de agiste de 1956
Requerente: Daimler — Bens Aktiengesellschaft, Stuttgart — Unterttirkheim, Alemanha.
Pontos característicos de "Dispositivo de acionamento para o tambor
coietor rotativo de caminhões de
lixo".
1 9 1 D'spositivo de acionamento
para o trmbor coletor rotativo de
caminheee de lixo, através de uma
coróa de espigas disposta na circunferência cio tambor e de um pinhão
acionador de um acionamento auxiliar a partir do motor do veiculo, caracterizado pelo fato de que o acionamento do tambor se acha localizado nas proximidades da extremidade traseira cio tambor. (Um total
de 6 pontos).
Te.12.MG No 105.121
De 12 desetembro de 1958
Requerente: Peciiiney Compagnie
de Produits Chimiques Et plectroMetalurgiques. — Paris — França.
Pontes característicos: "Aperfeiçoamentos em processo de fabricação de
óxido de alumínio puro",
19 ) Aperfeiçoamentos em processo
de fabricação de óxido de alumínio
puro pela redução de minérios de
alumínie com carbono em um fórno
elétrico, caracterizado por compreender as duas seguintes etapas aguce inento à uma temperatura acima
de 2.0009C, e á qual o óxido de alumínio se acha em estado fundido.
mas abaixo de cêrca de 2.2009C, uma.
carga de um minério de alumínio
c 6ntendo impurezas compreendendo
alumina seica, óxido de ferro, e Ou-
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tras Impurezas de óxido de metal,
com uma quantidade de material eubonáceo não inferior àquela exigida
para reduzir completamente os óxidoe de ferro e de siliccrne no minério
de alumínio, com a concomitante
formação de ligas de ferro-silicone,
uma porção do qual permanece suspensa no dito banho; acrescentando
uma nova quantidade de material
carbonáceo ao banho fundido contendo cêrca de 94-95% de óxido de
alumínio, e assim reduzido ditas outras impurezas de óxido de metal,
a quantidade total de material carbonáceo empregada sendo em excesso da quantidade estoquiométrica exigida para a redução de outros óxidos,
que não os de alumínio, contidos no
minério de partida; cobrindo o banho fundido com urna camada de
alumina isoladora de calor; adlcicte
nando metal de ferro ao banho ferido, em virtude do que, es aaaes
de ferro-silicone suspensas no mesmo
banho, pousam no fundo do dito banho sem a concomitante produção
de reações en.dotérmicas. resultante
abaixamento da temperatura e fluidez do banho, e esvaziamento do fôrno para a recuperação do óxido de
alumínio purificado. (Seguem-se mais
6 pontos).

fato de que. sem interrupção da operação, depois de reeeabelecido o ambiente de gás inerte pela expulsão
do gás redutor residual, se realiza
a fase de fusão da carga reduzida,
com aumento. da temperatura à da
fusão. — Um total de 10 ponto

TERIVLO N o 106.431
De 5 de novembro de 1958
Requerente: The Goodyear Tire 8.1
Rubber Company.
Local: Estados Unidos da América,
Titulo; Aparelho e processo para o
tratamento de tubos cie material plástico formados Por extrusãO.
19 — Um sistema para ueo no dimensionamento e reefriainento de um
tubo de material plástico depois que
o tubo tenha saído por extrusão de
uma adequada fôrma de extrusão, o
que é caracterizado por consistir de
uma peça rígida anular alongada,
tendo uma abertura que se aproxima
do tamanho do tubo e na qual a peça
é afastada da abertura da fôrma e
fica era substancial alinhamento com
a mesma, uma série de cheios drcunferencialmente contínuos e axialmente afastadas formando a superficie interior da peça e na qual os °epaços resultantes entre os cheios são
cavados radialmente para fera, e
meios de contrôle de temperatura cooperando com a peça de modo a manter a temperatura da peça em uma
temperatura predeterminada, a fim
de resfriar o tubo abaixo da temperatura de bloqueio do material plástico ao passar através do tubo. —
Seguem-se os pontos de 2a 15.
MUJO N° 108.511
De 17 de fevereiro de 1969
Requerente; Williarn Raymond
O'Day, norte-americano.
Pontos Característicos de — "Aperfeiçoamentos no processo e instalação para a redução direta de rohiérios
e fusão em operação contínua".
19 — Aperfeiçoamento no processo
de redução direta e furto em operação continua de minérios de retro e
minérios não ferrosos ou similares por
aquecimento elétrico, caracterizado
pelo fato de que, após pré-aquecimento do minério, se efetuo, ao abrigo
da atmosfera exterior, num ambiente de gás redutor à temperatura redutora, a. fase de redução da carga
de minério pela passagern de Um Os
redutor através da Mesta* Sendo 0
g ás redutor em saída, apée sua regeneração e após remoção des eincas,
recirculado através da carga até redução completa da mesteã; e pelo
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dispersar o trap-anisil-cloro-eteene
numa gordura glicerilica digerível comestível dura, sendo a proporção de
tri-p-anisil-cloro-etileno de 10 a 50%,
em pêso, da gordura. — Seguem-a0
os pontos de 2 a 3.

TERMO N 108.673
De 24 de fevereiro de 1958
Requerent e ; Miguel Eduardo Diaz e
Arturo Hernan Abalo.
Buenos Aires, na República Argentina.
Pontos Características: "nevo leque
e vareta este)» dobrável".
19 — Nôvo leque e vareta-estôjo dobrável, caracterizado essencialmente
em sua ordem construtiva por compreender em sua estrutura quatro
peças metálicas ou varetas semelhantes e simétricas, dois a dois, das quais,
um par tem disposição até o interior,
e o outro externamente e de contenção de todo o conjunto com estôjo do mesmo, peças ou varetas que
estão vinculadas por seus extremos
por meio de uma espiga' ou eixo de
rotação de ditas varetas, cujo interno ou menor contém a tela ou papel
integrante de "pais" do leque dotado de pregas ou dobras sucessivas em
ziguezague, aptos ao seu dobremento ou desdobramento adotando as
quatro peças ou varetas citadas uma
forma acanelada e provida uma das
varetas externas de duas orelhas dispostas lateralmente e na parte extrema central corno tope de ajuste
do fechamento do-dispositivo. — Segue ireis 1 ponto.
TERMO No 108.683
De 24 de fevereiro de 1969
Atamicarbon N. V. — Holanda.
Titulo: — Aparelho para separar
partículas de acórdo Conl seu pèS0 especifico.
19 — Aparelho para separar, pelo
processo de flutuação e sedimentação, partículas com diferentes pesos
específicas, caracterizado por consistir em um tanque de lavagem, o
qual é dividido em compartimentos
que comunicam mediante uma abertura situada entre o fundo do tanque de lavagem e a aresta inferior
de unia parede divisória, sendo um
destes compartimentos provida de
um meio alimentado!' para as particulas a serem separadas, bem como
de uma descarga para as partículas
leves já separad e s, bem como de uma
descarga para as partículas leves já
separadas, além do que o dito aparelho compreende ainda um meio para transportar as partículas cale se
depositaram sôbre o fundo do tanque de lavagem, e caracterizado, outrossim, pelo fato de que a mencionada parede divisória é formada por
uma ou mais fileira. de elementos
flexlvette suspensos erm ao lado do
outro no tanque de lavagem, — Total de II pontos.
TIMM° No 109.493
De 1° de abril de MO
nequerente: RichardWon 31~
Inc.
Ieraea: latados Unidos da Anaérina.
táLtra/e: Preparagite de uma subaerapeutica
t,
lt — Vna processo para tornar o
tri- administrado
obecrviret no acato
Net , ~eterizado pOr

•nn•• ~...ew

TERMO N9 109.885
De 22 de abril de 1959
Requerente: Hooker Chetnical Corporation, firma norte-americana.
Pontos características de: "Processo e composições herbícides",
— Um processo para a regulação de crescimento de plantas, caracterizado pelo fato de compreender a aplicação ao meio a ser tratado, de um composto escolido do
grupo que consiste de ésteres, amtdas. sais e halogenetos de ácido de
ácido 2, 3, 6 — triclorofenilacetico.
Um total de 6 pontos.
TERMO N9 110.660
De 25 de maio de 1959
The Goodyear Tire & Rubber Company.
Estados Unidos da América.
Título: Processo de fazer um produto laminado e artigo e:minado
produzido pelo mesmo.
1 9 — Um proceiso de fazer um

produto laminado caracterizado por
colocar em contacto pelo menos uma
superfície de urna peça de vidro com
um co-poli-ester de tereftainto de
etileno e isoftaato de etileno, no qual
as unidades de tereftalato de etleno
conettuem de 85 a 30% da soma das
as unidades de tereftalato de etlleno
de isoftalato de etileno, contidas no
co-poli-ester e as unidades de isoftalato de etileno constituem, correspondentemente, de 15 a 70% da citada soma; colocar outra peça de vidro em contacto com a superfície
que contém O, poll-ester; e aquecer
e prensar; e depois esfriar o produto.
Seguem-se Os pontos de números 2
a 20.
Ttete10 11.072
De 11 de junho de 1959
João Walter Eekard Prez Pajtmk
— Estado da Guanabara.
Pontos característicos para Gaveta
Caixa com Segredo e Campainha de
Alarme.
19 — Gaveta-Caixa com Segredo e
Campainha de Alarme, caracterizada
pelo fato da referida caixa ser dotada de uma série de tirante.s com terminais em teclas ou puxadores conjugados em conexão caiu uma campainha de corda ou elétrica. — Total de 5 pontos.
=MO N O

111.472

De 1 de julho de 1959
Depositante: Verohne United Shipyards, Ijeftelmonde, Holanda.
Poneps característicos: Dispositivo
fixador de cabos.
19 — Dispositivo fixador de cabos,
caracterizado pelo fato de se prover
um trajeto de suspensão constituído,
por xeroplo, por ferro chato ou por
torro da arco e dotado de duas fileiras tie orificios alengados cuja dlração longitudinal corresponde à direção longitudinal do trajeto de suapenal°, testando, (fito trajeto de sus~o, soldado ou de outra maneira
/fitado, Ma , sua face mais estreita,

3e<runda-faira 3
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Cal mato cônico, com o corpo em :toma de car'alina primitivamente- apneI superfire
fl.
rv
e, vigas de convés ou a outras partes tubular e de didmetro inferior à senta-se na forma plana (1); esta
fixas dispo i.., rrà Lua.,
base do cone. uru ir-laudo...e em I tI , . a "ao e- coa czliiralmente uma
penderem, Ws.m disso, elementos de forma cônica para o corpo do ém- linha de ponteagem (2) e que perSuspensão em forma' de T invertido bolo .que é provido de uma seção . mite a dobra do conjunto em duas
Ou de L. no trajeto de suspensão por - rosqueada, seguida de uma muleta 1 rH' ii ç iiné, , :c: n s: na zona superior
Meio de parafwes rosqueadcs passa,' e de uma bucha vedadora. retioas (3) da dobra, é praticada uma aberdOs através de orifícios alongados» por uma prece rosqueada ao c..)rpo tura (4) que serve de alça, e as
estando, estes .elementos de suspen-1I tubular, terminando o êmbolo por 1 duas paile, d ,., sla dobra se cii;tgain
alo, c,onstituidos por um elemento um disco fixado por p.ratus-: e pre- euter si, por grirápos (5) ou ou'ra
çentral dotado de fendas para para- visto para a abertura ou te. haz
'sie aeor,difusos rosqneados e sendo, o e:emento mento do registro. — Um total de - cdonamento
compõe duas palies ou
central confeccionado, por exemplo, 2 r...ntOS.
hó:sas interio cs (6) e oaralelas
de ferro chato ou de ferro de arco,
°ora ação quadrada, retangular ou
enquanto na extremidade distai deste'
outra. — Um total de 3 pont...,
elemento central, de ambos os lados
MIMO - S 113.300
_Mi de um lado apenas, um ramo doM,do de perfil em forma de quadriláLie 15 de setembro de 1939 .
TARMO N° 113.310
tero desprovido do lado inferior achate soldado ou de outra maneira afiRequerente: Sérgio Augusto Fera
xado em uma posição tal que a is-andes — São Prulo.De. 16 de setembro de 1959
pbertura do perfil esteja voltada
Requerente: N. V. Philips' GloTítulo: Originai disposição em
para baixo e o costado 1.fara oima, de
•(*nitrem, dates ramos situados em di- acondicionamento de ovos tomates • eilampenfahrieken — Holanda.
reção transversal à direção do tra- doces e outros a • ligas - M - dé'o de , Titulo: Aperfeiçoamentos em en
jeto de suspensão no local em ques- Utilidade.
i relativos a projetores de películas
V.& e de ser, além disso, o costado 1°) "Original disposição em acon- 'cinematográficas equipados com um
de cada ramo, provido de orificlos dicionamento de ovos, tomates, dodisposPivo de_alarrne que entra em
retangulares e de dos ressaltas de
contenção separados por um entalhe 1 ces e outros artigos", caracteriza-se :ação assim que o número de soltas
situados na extremidade livre de por ser constituído por uma Olha sóbre o carretel de filme superior
sada ramo.
Um total de 5 pontos.

TARM0 N9 11.599
De 8 de julho de 1969
Requerente: Jakob Dichter (que
lambem se assina J. Dichter) alepão, engenheiro, residente em Ber- Schoeneberg, Alemanha).
Pontos Característicos: "Máquina
automática para o tratamento das
extremidades de tubos de vidro compridos.
— Máquina automática para
tratamento das extremidades de tubos de vidro compridos, os quais,
fransnortados ao longo de um itinerário incluindo 'vários postos de trabaIlan • da máquina, são suportados e
girados nesses últimos, diante de maOaricos e ferramentas, mediante dispositivos constituídos por renas inferiores 'e pelos /Vos superiores de
pressão, máquina essa, caracterizada
por um dispositivo que levanta os
tubas de' vidro de comprimento irregular, concitem numa pilha, depositando-os Sôbre um suporte e bem assim por um dispostivo transportador, o qual move os tubos contra
um batente, cuja posição é ajustada
em relação aos maçaricos calefatores
os quais aquecem os tubos numa distância determinada da sua extremidade, movendo-os também até às ferramentas que destacam sua extremidade em questão, eventualmente
fechando-a mediante provimento, na
mesma, de um fundo por meio da
fusão do vidro.
Um total de 14 pontos.
TáRMO N° 113.211%
De 16 ae setembro de 1969
Requerente: Thomaz %Norden-e —
Est. da Guanabara.
'1 i:uto: NUVO tundèlo de regi§tro
manual para mangueira*, — Rodeio de Utdlidade.
1.° "New° modélo de registro ma,
*uai para mangueiras" — 603111ii n
tuklo por um corpo tubular, do
qual parte, em sentido diagonal ~aro tubo provido externamente no
seu terminal de ranhuras reentran(es para melhor fixação de me*,
semeiem, caracterizindo-se o refergq
deorpo tubular, na sua extremidade
de salda o formato de uma ()alota
CAttea%.n t• Int Um olifiCiO central e
e faculta a passaern da oatreaaãn
de do êmbolo internado.pjo gemi
por sua vez Oaamaterila-IN

P RI OT MÇ.Ã.C)
.A.081

A.1nTIM.AIS
DiNCRZTO N.* 24445 - DE 10-8-12/14

DIVULGAÇÃO N.' 709
31 Álea*
Preço: Cr$ 25,00
•

A VENDA
Seelie de Vendes t Av. Rodriguez Alves. !
Afènelo I e lidtaiedeis de Fumada

Meade-ee a pedidos peio &Me* de Reeeeberise Poeta!
4~1•111111111~~

LEGISLAÇi0 AERONÁUTICA
~doa, reeiee, 1Ra•
de how
Mu peai, eaataaanaaa
Almosmisies
Lt"

901145•11 e Deeposialta

Janeiro do 1964
tiver'deorescido a um detem:omite
1° Dm 'projeto de película cno.matogrAfica equipado com um dispositiv• n de a a 1“: . que Vali :e elii ara()
assim que o número dé voltas sóbre
o carretel de filme superior tenha.
'clectiescitio a um determinado valor,
caraiterizado peio fato de uma •otia
de materirl magnético ser mon'ada
sob? . .. o ei:
lttb c . el rei
e 'Ira e e
mento de material
Magnético ser
disposto sõhrc uma mota lig ,"Aramente espaçada
da _periferia da
roda Nb rotação Unindo e-ou rept.o. , ;ádiearrq o e eme MI, por
' cooperação magnética, enquanto à
velocidade . que • corresponde ao
número de voltas de filme ao qual
um alarme tem que ser dado, a
mols • é ajus'ada em ressonem. de
-forma que possa acionar urna caiuentuba. — Um total de 2 pontos.,

ilUt510 N" 113.313
De 16 de setembro de 1959
Requerente: João Marcelino Corrêa — Rio Grande do Sul.
'I Nóvo tutotnai'ea,
de segurança contra roubos de veículos automóveis em geral.
1." NÓN o sistema ,,, ,tomalic.• de
segurança contra roubos de %doutos, em geral, caracterizado por
ser formado por duas meias carcaças que juntas dão ao conjunto
a forma de um cilindro com a extremidade cônica dita carcaça sendo
Oca,. dita cavidade servdndo para
alojar e fixar, por parafusos, a bobina formadora da alta tensão do
veicula que se visa oroteger, ditas
meias carcaças possuindo na extremidade cónica uma, uma caixo que
recebe o mecanismo e outra, uma
tampa paira essa ct lia, dito memtnismo sendo formado por dois discos de fibra, um fixo, outro móvel,
ambos atravessados por um eixo cilindrico e o disco móvel comprimido
dóbre o fixo por uma mola espiral
colocada em tórno do eixo, dito
disco fixo possuindo dois contaeos
platinados ligados um, à bobina e
outro à fonte de energia do veiculo,
dito disco móvel possuindo uma
barra de contacto, um duplo entalhe onde se firma a extremidade
de uma mola em espiei] um entalhe limitador de (rotação • um corte
longitudinal onde se coloca e se
prende a extremidade de um cabo
de comando, alto cabo de comando,
Ide aço, flexivel, se prolongando até
o painel do veiculo onde será conWenientemente acionado, dito caso
Ide comando sendo envolvido por um
arame de aço em espiral e ambos colocados dentro da um cano de cobra
inoldáVel, elido cano de cobre e
arame suis ~Tal oonvenientomenber
Onteos a uma conexão, convenienteIncube prèra e contrapinada à ea;Na.
Um total de 3 pontos.
TPdIMO N° 113.318

wffirmantaçao KG vil
Pesca t 124 300,00
a Vild4OIL
es.. de Vi.4-iu Av. Medd!~ Sim 1

Miada Ia Másieedels da Fana&
Miaida-ds a Milan@ peto 1sMo s Ihmembegeo

De 16 de setembro de 1969
Requerente: Dr. Jorge Leme Maior — São Paulo.
Titulo: Proceaso para obtenção de
açusar invertido a partir da sacaOs* para substituição da glicose em
suas múltiplas aplicações.
1 — Processo para obtenção de
açúcar invertido a pauir da sacarose pare :substituição da glicose em
suas, múlti plas aplicaçães cara:Acritude pelo fato de obter a inversão
da sacarose em illeeee e levulose
através de suco de levedura obtido
Me último elemento Por gingue,"
Veia total de
loa iseete.
ratentOda.
~
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MARCAS DEPOSITADAS.
'1~...n•nes

120 do Miro da Prowledade induatrIni. Da data da puldilõs4110 comoWil a
~ir • Praga (r• gbage wkis o depaLemb. do Pedido. rit2razdis &suo praga poderia apremintar 143.11W o47oirák6es ao Deparliaaisetsle
~ted ita iitiodedade liaatabrIal soam em ftdgarean proludicados com a comieseio do ~aro ~Ride
19~100 iteMa db

Têrmo n° 612.383, de 14-10-1963
Francisco Silva Saback
Bahia
-2182AZDIIII0RENsums

Passei: 8 — 49 --- 50
33 —• 22 —
23 — 24 34 35 36 — 37
.
Titulo
Térmo n° 612.384, de 14-10-1963
Sociedade Rádio Marconi Limitada
São Paulo

(102Ua Pat,

Urra° n° #62.389,.de 14-10-1963
Editor, Coletânea Limitada
São Paulo

COL.P‘ANEk.

Ind. brasileira
Classe 32
Artigos da classe

Térmo n° 612.390, de 14-10-1963
Editora Coletánea Limitada
São Paulo

COLETÁNEA
PAULISTA
INDUSTRIAS
COMERCIO
Classe 32
Artigos da classe

firmo e 612.392, de 14-10-1963
Classe 33
Titulo •

Sonar

Imortação e Comércio de
Peças Limitada
São Paulo

Termo nu 612.385, de 14-10-1963
Antonio Alves dos Santos
Santa Catarina

SONAR

,Ind. Brasileiro
Classe 21
Artigos da classt
Térman• 612.393, de 11-10-1963
Anita dos Santos e Fany Froinaan
São•Paulo
eçASit ESTER

,
Classe 42
Para distinguir: Cervejas, vinhos,
aguardentes, licores, aperitivos, fernat,
whisky, kumel vermouth, congnac, brandy. rhum., bitter, vinho guinado pipaszaint, gin, punch, genebra, aniz, nectar
e suco de frutas coro alcool
Térmo n° 612.386, de 14-10-1963
Bechara Charl Teffha
São Paulo

Inã.c)}3i•larEt3isira
Cla sse 22
Artigos da classe
Tármo n° 612.387, de 14-10-1963

Térmo to 612.388, de 14-10-1963

Termo n° 612.391, de 14-10-1963
Eleafar Eça Negreiros
São Paulo
•
S4GITLRIQ .

Ind. brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Casse 16 •
Artigos da classe

Classe 36
Titulo

Tértno n° 612.394, de 14-10-1963
Cem tecçes Si-Va Limitada
São Paulo

SI—VA
Ind. brasileira
Classe 36
Artigos da classe

Tênno n° 612.395, de 14-10-1963
Sonoro — Sociedade Nacional de
Rolamentos Limita da
São Paulo

8 ONARO
Induetria Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Rolamentos
Termo nu 612.396, de 14-10-1963

Térreo n°612.397, de 14-10-1963
Heinz Zinsmeinster
São Paulo

HE ZI
Ind. Brasileira
Classe 11
Artigos da class...
Tèrmo n° 614.398, de 11-10-1963
Prodex's Indústria Plástica Limitada
São Paulo

PRODEX'S

Termo n° 612.402, de 14-10-1963
Comercial de Perfumes Limitada
Estado da Guanabara

BRASII_E1RA
Classe 28
Para distinguir: Material plástico cai
bruto ou parcialmente trabalhado
Termo n,9 612.399, de 14-10-1963
Leotta Danifique
São Paulo

DOMIN'
IND. BRASILEIRA

Indústria Brastleira
Classe 48
Pára distinguir . artigos de toucador o
perfiimarias em geral: Alatiscar. água
1 de
beleza, água tacuri. água de lavanda.
água de colônia. arminho*. água .

da

guina, água de rosas, água de More,
mas, arndnia perfumada uquida. em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
Classe 8
bandolinas, batons, oosméticos para e
Para distinguir: Aparelhos %para tes- cabelo, pestanas. cflios e bigodei
tar bobinas, condensadores, e perdas em crayons. cremes para a peie, carmins,
circuitos elétricos
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, cai trocIscos e em pilulas,
Te'rmo no 612.400, de 14-10-1963
cremes para barbear, cremes dental.
A. Farmacêutica Brasileira
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
Farmabraz
assim( ias extratos, estojos ie perfumes,
Estado da Guanabara
creme para limpeza da peie, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
eseóvas para dentes, cabelo, roupas,
alhos e unhas, fixadores pari o cabelo,
pestanas. aios e bigodes. fiv elas Pare
o cabelo, glicerina perfumada para uso
INDOSTRIA BRASILEIRA
de toucador, grampos para o cabeia
para maquilagem, lança-perfumes, lo.
coes, líquidas dentifrícios, em pasta, CM
Classe 3
Para distinguir: Uni produto farmacêu- geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó,
tico antialgico e antitóxico
líquidos para ondulação. Permanente,
Termo; n° 612.401, de 14-10-1963
lixas para unhas, laquê, óleos para O
Estofaria Leblon Limita&
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes, petróleo para uso de toucador.
Estado da Guanabara
pastas e pó para as unhas, pon-pona
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e coro pó de arroz pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons. P6 de

dETRILAN

Dis"xuidora de Borrachas e Peças
São José LimitadSão Paulo

imitarias, conjuntos para mala de laia
tar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, .conjustos
armários e gabinetes para copa e co.
zinha, camas, cabides, cadeiras gira.
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinna
para máquinas de escrever, inâeis palevisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas; poltronas-camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Classe 10
Para distinguir: Móveis em geral, de
znetal, vidro, de aço ou madeira, 'mo8 0 JOSE
fadas ou não. Inclusive móveis para esÍ
critório.
Armários, armários para Ni, Industria Brasilaira
nheiros e para roupas usadas, almofa. das.
,. acolchoados para móveis, bancos,
.
' bakóes, banquetas, bandejas, domicilia.
'
Classe 31
Para oistinguir: Guarnições de borra- res. berços, biombos, cadeiras, carrinhos
ches para automóveis I . . 1 P ara . chá a café ,- conjuntos 'para 'dor

arroz

Termo n° 612.403, de 14-10-1963
Plásticos Caxiense Limitada
Estado Ido Rio de Janeiro

PLÁSTICOS
tRIENSE LTDA.
Nome Comercial

DIÁRIO OFICIAL

Jegunda-fera 3
.1r•—•—•-•

votam ar vug.. • zav. Ws

Téano 11 61,?.404, de 4-10-1963
Plásticos Caxiense Limitada
E,stado do Rio de Janeiro
0

12.1V,U7V.7

e
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•
Termo n° 612.417, de 14-10-1963

Trmo n° 612.423, de 14-10-1963

Strassburger & Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Industrias Romi S. A,
São Paulo

Transportadora Brasil Limitada
Transbras
Estado do Rio de janeiro

"PLAS-CAX"'

.

(Seção

FRANCIRET

Indrautriiii Brami] eira

•

tkiDeSTRIA BRATUTIRA

_

Termo n° 612.405, de 14-10-1963
Inalüstrias Alimentícias Mensageiro
Limitada
Estado 'do Rio de Janeiro

MENSAGEIRO!
INDOSTBIA BRASILIMIA'
Classe 41
Artigos da classe
temo n° 612..406, de 4-10-1963
Indüstrias Alimentícias Mensageiro
Limitada
Estado Ido Rio de Janeiro

RIVAL

Mona BRAMEM'
Classe 41
Artigos da classe
ttirmo n° 612.407, e 14-10-1963
indastrias Alimentícias Mensageiro
Limitada Estado lio Rio . de Janeiro

..rg

--

Classe 28
Artigos da c-lasse

Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral

-

Tèrmo n° 612.418, de 14-10-1963
'Kibon S. A. (_Indústrias Alimentícias)
São Paulo

INDOSTR/A BRASILEIRA
Classe 50
Artigos da .classe

remo

Têxmo a' 612.411, de 14-10-1963
Fábrica de Máquinas e Correlatos
Limitada
Estado ido Rio de Janeiro

FÁBRICA DE MÁQUINAS°.
'E CORREIATOS LTDA.

Classe 41
Para distinguir: Sorvete

Termo n° 612.412, de 14-10-1963
'Movime Indüstria e Comércio Limitada
Estado Ido Rio de Janeiro

Térmo n o 612.419, de 14-10-1963
Gannam ei Cia.
São Paulo
oR0RR0GAÇÃO1

MOVE INDÚSTRIA'
E COMÉRCIO LTD11:Têm° n9 612.413, de 14-10-1963
Amaro Fernando de Oliveira Novaes
Estado do Rio de aJneiro

CASA FERNANDO

• Estado aio Rio de Janeiro

TAMARIZ

-*da -24.4.44~.484,

_INDCSTRilk BRAMA

CICPRLD80

Classe 43
Artos da classe

...FLAMA

•
,

•

.INDOSMA . BRASILEIRA)
Classe 21
Artigos da classe

asil Limitacta

io de janeiro

- ..

mo te° 632.416, de 14-10-ar"
----"Zrarti

soaras. talbadelras, torquezas, trilhos),
trilhos para oaevadores, tenazes travadores, telas de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portal
de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumas

Agromotor — Dist
ribuidora de
p ara Transporte e AgriculturaMotores

/ irisamtp n° 612.422, de 14-10-1983
Industrias Roml 5. A.
São Paulo

PRO RRO G AÇ ÃO )
OM/
Cimkes: 5 — 6 7 —
1+5 —

ifer

I

serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te.

Clases 1
.Para distinguir: Um produto químico
~optado em forma de liquido grosso
ou 6, levemente alcalino, servindo para
a aivagem de fibras de lã

it.2011/41—ZEOORAÇI-411SEPSW11A 444, 4 ell

.{

porta-jóias, paliteiros, panelas,' rasteloa,
roldanas, ralos para pias, regadores,

PRORROGAÇÃO

LimitlIcla
São Paulo
.avouP`

te"... P41.41

pregos, picões, ponteiras, parafusos.
porcas, pratos, porta-gelo, porta -pdo.

dás trl Brasil et ri)

-- Decoração, Arquitetura

Nome Come/Mil

para

Têrmo n° 612.424, de 14-10-1963
Agromotor Distribuidora de Motores
Produtos Químicos Dall'ovo Limitada Para Transportes e Agricultura S. A.
São Paulo
S:-Io Paulo

In
Urino n° 612.416. de 14-10-1963
Daabriça de Molas São Toa° Limitada 7.
Éstado do Rio de *eira
st

canamentos, canos de metal, chaves aí*
fenda, chaves inglezas, cabeções, canacus. copos, cachepots, centro de mesa,
coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçara,
craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, ettribos; formões, espumadeiras, foices,
ferros para cortar capim, ferrolhos, fa-

Termo a 6'12.421, de 14-10-1963

Classe 8
Artigos da classe

de 1410-19§3

1N,.stado 'do

""atairk-a.;
Classe 33
Insígnia

1NDOSTRIA BRAME/Ra

.___. CORAL

para ortões, colunas, chaves, cremones,
chaves de araSusos, conexões para *9,

licoreiros, latas de lixo, jarras,

Têrmo n° 612.420, de 14-10-1963
Expresso Diana Limitada
São Paulo

1E iliti S TU 114. ,

Tann° n o 612.408, de 14404965—
Indtistrias Alimentícias Mensageiro
Limitada

Classe 11
Ferragens e terramentas de tóda espécie. cutelaria em geral e autros artigos
de metal não incluídos em outras ciasses: Alicates, aldravas, arruelas arreses: Alicates, aldravas, arruelas ame.
dores de latas, arrarpes lisos,ou farpados, aparelhos de chã e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes,' bombo•
aferes, bules, colheres para pedreiro*,

machadinha,s, molas para portas de coeClasse 37
Para distinguir: Roupa branca para uso rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas, pás, picaretas,
pessoakk

Urino no 612.414, de 14-10-1963
Amara Fernando de Oliveira Novaes
Estado do Rio de ajneiro

assar,

INDUSTRIA BRISILEIRI

laminação, ganchos, guarnições de nas.
tal, garfos, ganchos para quadros,
gramo& para emendas de correias, limas,

Classe 8
Título

Classe 41
Artigos da classe

ROM/

cas, facões, frigideiras, cillndro's

Nome Comercial

;

PRORROGAÇÃO

camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal

StielúSTRiA

Nome Comercial

'

1,0
redçknia

o. TO

S. A.

Nome Comercial
Terno n o 612.425, de 14-10-1963
Emissoras Populares Brasileiras de
Propaganda Limitada
São Paula

PRORROOAÇ 10
EMISSORAS POPULARSS
BRASILEIRAS
Classe ji
jornalt revidas, elttta.
hilr'os Impressos, anuark%

,Para Oisttaguirt

1~04. .44014:40/ e Plékeaeeiee kliPteeia

(
begunda-feira 3
g
Termo n° 612.426, de 14-10-1963
Termo n° 612.427, de 14-10-1963
Art Labor Marcenaria e Carpintaria
Limitada
São Paulo

'A R T
A 13 O
,Indtiotria Breatiein

s

gania Lúcia Cristais Ltda.
Sao Paulo

janta Latia Cristais lida

tO
q't
ti

OSP'?

NDEX

ozk.
.........
Data

p g

" lan er" oun
listado Laval nào pode Ser
1 edo vala lavrado sem
nsro
qatani.

,w

ar

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em Melas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro induztrial com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, esj
carradelras. frascos, formas para doces.
fôrma para fórnos, fios de vidro, garrafas. garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, Ilcoreiros, mamadeiras, mantegueiras. pratos, pires, portajóias, paliteiros, potes. pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refresco., saleiros, tubos, tigelas, travassas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e -para para-brisas e
xicaraa

•

DIÁRIO OFICIAL(Sçã.o MD'
Têrmo n.° 612.429, de 14-10-63
Marcenaria e Carpintaria "Espaço"
Ltda.
São Paulo

ESPAÇO
Inchistris

Classe 4
Para W01.....,g u I r : Madeiras em brc... ou
Gases 16
parcialmente preparadas, serradas, aplaiPara distinguir: Artigos de carpintaria:
nadas e em toras
batentes, balaustres, caibral, caixilhos,
Termos na. 612.430 a 612.433, de
colunas, edificações premoldadas, es14-10-63
quadrias, forros, parqueies, portas porCompanhia WBS Industrial
tões, janelas, estruturas de madeira, perRio Grande do Sul
Manas, pisoo, soleiras ara ortas, tacos e
venezianas
Classe 40
W D8
Para distinguir. Móveis em geral, de
Inentstria
Brasileira 1
,
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para 'aaClasse 8
nheiros e para roupas usadas, almofa- Para distinguir: Instalações elétricas,
das, acolchoados para móveis, bancos, artigos elétricos e eletrônicoe para veíbalcões, banquetas, bandejas, domicilia- culos: acumuladores, antenas, baterias,
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos bobinas, buzinas, chaves elétricas, chapara chá e café, conjuntos para dor- ves automáticas, comutadores, chassis,
mitórios, conjuntos para sala de jan- chicotes para automóveis, dínamos, contar e sala de visitas, conjuntos para densadores, farois, faroletes, filtros paterraços, jardimi e praia, conjustos de ra motores, filtros de óleo, fios para elearmários e gabinetes para copa e co- tricidade e çios terra, holofotes para auzinha, camas, cabides, cadeiras gira- tomóveis, Interruptores, isoladores, limtórias, cadeira. de balanço, caixa de padores de para-brisas, luzes trazeiras
rádio, colchões, colchões de mola, dis- para veiculos, lámpadas. lanternas, pipensas, divisões, divans, discotecas de lhas secas. patneis da carros, rádios,
madeira, espreguiçadeirasí guarda-rou- relays, refletores, sinaleiros, sereias, sopas, estantes, mesas, mesinhas, meai- quetes, tomadas, transformadores, terais para rádio e televisão, mesinha minais para baterias, válvulas, velas
para máquinas de escrever, móveis pa- para filtros, aparelhos de ubrificação,
ievisão, molduras para quadros portafiltros de óleo
retratos, poltronas, poltronas-camas,
Classe 21
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
Para distinguir: Veículos e suas partes
sofás-camas, travesseiros e
Integrantes: Aros para bicicletas, autovitrines
móveis, auto-caminhões, aviões, amorTênmo n.o 612.428, de 14-10-63

e

engrenagens e parafusos seca-fim, silenciosos, satélites silenciosos, separadores
de graxa, óleos e cilindro*, máquinas
secadores, máquinas para serra, teares,
turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas,
tesouras mecânicas, tõrnoa revolver, tor.
nos, tipiaa tranchas, tirantes, transpor..
tacknes automáticos para alia e babo
pressão, tuchoa de válvula., máquinas
para tecidos de tapeçarias, máquinas
trituradoras, máquinas térmicas. máqui.
nas de trançar, máquinas urdideiras,
válvulas para motores, válvulas para
descargas, válvulas de aspiração, velas,
velas de ignição para motores. virabrequina, ventoinhas, máquinas ventiladoras
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcas, adubadeiras, ancinhos macanicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para afica, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
oudentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insctlfugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, mquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros Insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para conher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
maganas agrícolas

5
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para ferramentas, ratoneiras, engradados, estrados, esterizahas, estojos,
premedeiraa, embalagens de madeira,
azoada, formas, gaiolas, guarnições
para porta-blocos, %sumições para coe.
tinas, guarnições de madeiras para
utensílios domésticos, gritas, meles de
madeira, palitos, pratos pipas, pino.,
puxadores, prendedores de roupas, pedestais monogramas, palitos, pasinhas,
garSinhos e colheres para sorvetes, paliam para dentes, babou de passar rosto
pes, tézboas de carne, tosai& torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira.
rodinba, rolos, rosários e vasos

Classe 28 Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nyben: Recipientes 'abri.,
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculo.., bules, bandejai,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteira*, chapas, cabos
para ferramentas e utensílio* cruzetas,
caixas para acondicionamento de alL.
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, co,.,
lheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para nvros,
cálices, cestos, castiçais para vetas.
caixas para guarda de objetos, cara.,
chos, codores para chá, descanso para
pratos, copos e' copinhos de plástico
paar sorvetes, caixinhas de p!ast n eo
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, for,
minhas de plástico para sorvetes, discos
de mesa, estojos, estojos para óculos,
embalagens de material piastra, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites dera ltitexn15.
vela, massas antl-ruicioa, mroadores de
pratos, funis, formas para doces, firas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarma
çbes para chupetas e mamadeiras, guar.
aivões para porta-blocos, Juarn:ções
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
para llquidificadorea e para batedeiras
breques, braços ara veículos, biciclede frutas e legumes, guarnições de ma,
tas, carrinhos de mão e carretas, carniteria] plástico para utensil:os e objetos,
Shonetes, carros ambulantes, caminhões,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
carros, tratores carros-berços, carrospara cortinas, jarros, laminados plástanques, carros-irrigadorea, carros, carticos, lancheiras, manteguelras, malas,
roças, carrocerias, chassis, chaas cirorinóik prendedores de roupas. /Juradoculares para veículos, cubos de veículos
rei para móveis, pires, pra'.».
carrinhos para máquinas de escrever,
roa. pás . c cosinha, pedras pomes adi.
corrediços, para veículos, direção, deslificiais, porta-pão, pulseiras para relóa
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elegios, protetores para docnmentoa, pua
vadores para passageiros e para carga
xadores de água para uso doméstico,
Termos
na,
612.434
e
612.435,
de
engates para Carros, eixos de direção,
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
14-10-63
5reioa, fronteiras para veículos, guidão,
porta-documentos. placas, reb1tes rodia
locomotivas, lanchas, motociclos, moias, Cie. Industrial e Comercial Brasmotor
abas, recipientes, suportes, suportes para
motocicletas, motocargaa moto furgões,
São Paulo
guardanapos, saleiros, tuboa, tigelas,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
tubos para ampolas, tubos para serinpara-lamas, para-brisas, pedais, pantões,(
gas, travessas. tipos de material piás.,
rodas para bicicletas, raios para biciclerPRORROGAÇÃO •
esmeril em pedra, em pó, em diat
tas, reboques, radiadores para veículos.
em pasta para afiar. moer e desgastar,
rodas para veículos, selins, tricicles, tirebolos, adesivos para tacos, adesivos
rantes para velculos, vagões, velocipe-,
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
dez, varetas de controle do afogador e
anéis, carretéis para teorlagem e guaracelerador, tróleis, troleibus, varam de
nições de material plástico para indús.,
carros, toletes para carros
tico, sacolas, sacos, saquiniala vasilha.
Clame 6
mes para acondicionamento, vasos, ata
Para distinguir: Máquinas para indúscaras, colma a frio e colas não incluídos
trias téxteis em geral: máquinas e sua,
em outras clamam, para borracha, para
partes integrantes para fins industriais:
conluies, para marcineiroa, para sa pamáquinas de pressão; motores e suas
teiros, para vidros. pasta adesiva osra
I
NOÓSIRIA
BRASILEIRA
Tpartes; acessórios para automóveis: alacorreus, pasta e pedras para afiar,
vancas, alternadores, alimentados' para
carburador, anéis de pistão, anéis de
Termo n.° 612.436, de 14-10-63
Classe 26
saltos, repulsionadores de rolamentos e
Companhia NOS Industrial
Rio G rande do Sul •
rolos-rolamentos, aparelhos redutores de Artefatos de madeira em geral: Argoconsumo de gasolina, retentores de gra- las, algudares, armações para balcões
xa, de óleo e de cilindro, redutores si.. e para vitrines, artefatos de madeira )
COMPANHIA WIM
lenciosos, máquinas de rosquear; má- para caixas, tppume. bande;ss. ;oreis,
quinas rotativas para usinar ferro, aço e baldes, batedores de carne, caixas, cal; J
3NWETRIAL
.•
.
•
bronze, máquinas para rotular, regula.. ceies, caixotes, cavaletes, cunhas, cru-.'zetas,
cubas,
caçamba,
colheres,
cestosi
salgadeiras
dores, *erras mecânicas,
para manteiga, segmentos de pistões, para pàes, cepos para cosinha. cabos
Nome comercial

irada-44ra 3
GP . 6152.4-3•7, de 14-10-63
f;a4ingtott Machado
56c. Paulo

WACUINOTO
Itodástria Braelleir4
Casai' 24
diatiagairt Artefatos de 21atgriai
e de nylon: Recipieiites fabrir
. t
IPtis
de Makerial plástico. sevestimeniija
s, confeccionados de substancias cal.
RgAtai e vegetais: Argolas, arucareiroa,
-ações para óculos, bules, bandejas.
. para telefones, baldes bassas,
plaga, caixas, carteiras, chapas. cabos
Ora ferramentas e utensilias, cruzetas.
4a1zaa para acondicionamena, de aliMeato*, caixas de material plastico
potra baterias, coadores, copos. canecas.
tolheras, conchas, cestas para pau cestinhas, capas pare álbuns e para livros,
aAlleea, cestos, - castiçais pala velas.
Caixas para goorda de objetos cartuchos.
' adores para chá, descanw para pratoo
ico, copos e copinhos de pla .aiso para
jorvetes, caixinhas de plástico para sorVates. colberinhas, pasinhas garfinaos
plásticos para sorvetes, torminhas
plástico para sorvetes, discos de
saem, eatojos, estojos para óculos. embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
gylon, esteiras, enfeites para autom6teia. escoadores de pratos, massas aatiruidos, formas para doces. fitas isolan04. filmes virgens, fios de celulose,
Wâoe para bolsas, facas, guarnições,
'uaraições papa chupetas e mamadeiras.
ttarnições para porta-blocos. guarnipara liguidificadores e para batee material plástico para utensílios e
jatos, guarnições para bolsas. garfos,
gerias para cortinas, jarros, laminados
plásticos, lancheiras, naantegueiras. ma-,
ks, orindils, prendedores de roupas. puxadores para móveis, pires, pratos paultroa, pita de coeinha, pedras pomes ar*traz 'de frutas- e legumes, guarnições
ciais. porta-Øo, pulseiras para relógios, protetores para documentos, puladores de água para uso domestico,
porta-copos, -porta-n,quels. porta .notas.
Porta-documentos, placas, rebites; rodiailsaa, recipientes, suportes, supures para
ladrilhos e adesivos para • azulejos,
peças, carratéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria text11, colas usadas nas Indústrias,
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas
tubos para ampolas, tubos para Jetta-

imam

MAIO. Qi:jCIAL (Se;ãe
• Terzio n, 612.433, de n-to-63
Torrefação e Moagem de Café 'Nano
Lidas •
•
Sgo Paulo
•412.0L 14 -R/f.-1EZ ér'12 •

gots. travessas, tipos de material pitu-

fico, sacolas, sacos, saqui"los, vasilhames para acondicionamento. vasos, xis:mesa. colas a faio e colas não incluídas
ess outras classes, para borracha. para
turlumell. Para mar-ciaeiros, para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
oorreia, puem e pedras -- para :latir,
esmeril em. pedra, em 03. em disco.
os pasta parti abar, moer e desgastar,
4boloa, adestwa rara tacos adesivos
de calçados
Tardap n.o J2.439, de 14-10-63
José MatOns Spktoza
BEto Paulo

RANONEIRQ,
Itudástria brasilaitk
Cia
41
.
líto dngairt al pasçt possiria

átti domattoo
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Termo n.• 612.441, de 14-10-63
Milton Gimenes

LUZTER DA ~IA
Ciasse 8
,..
Expressão de p'ropagancta •
Tèrrno no 612.445, de 14-10-1963
Milton Gimenes

0•••n
041.1.•
4 nUt

LUZTER Lu PAPAI

e

rcoM llÇÀO MORC•Ol01
CAPE' ITUANO
AO. • Ot &Mit VS.!~
00 ,X 0 ••
.1. RR. St;
ITU • E 5Ao

, • •

q.,

Termo n° 612.452, de 14-10-196;
. Miguel Angel Landoni
Argentina

N . E 1' U 8
Classe .17
Para distinguir: Mimeógrafos
Térmo n° 612.453, de 14-10-1963
Laboratório Inkas Limitada
Ri6 Grande do Sul

Classe 3
;scp:-eàs.:Io de Propaganda
Termo n° 612.446, de 14-10-1963
Dr. Alfredo Pereira 'da Queiroz

Classe 4
Café

São Paulo

' Termo n.° 612.440. de 14-10-63
Kibon S. A. (Industrias Alimentícias)
São Paulo -

JORNALOTC
Classe 32
Para distinguir: Jornais e revistas

Tês= n° 612.447, de 14-10-1963
José Martins Spinoza
São Paulo

't

it

1.1)

U

IKA ST

5$ 11, U 4 411E 10 ,1

Classe 3
Para distinguir: Um preparado farina.
oéutico, analgésico, antipirético, sedati.
v0

RANCRo
Indastria Brasileira

Classe 91
Para distinguir: Cobertura para sorvete composta de caraMelo. baunilha,
amendoim, chocolate, cacau, morango,
frutas secas, passadas ou cristalizadas,
e de doces em geral

Classe 41
Para distinguir: Sal para peruada e
doméstico

Termo o.° 612.441, de 14-10-63
Chocolate Dulcora S. A.
São Paulo

Térmo n° 612.448, de 14-10-1963
Milton Gimenes
São Paulo

SHOW-CREM
Indústria Brasileira

LUZTSRo
L NSNi

Classe 1.
Balas, bombons. bom
biscoitos, bolachas, bolos,
gelados,
balas de mascar. carasne,,,s chocolates, cacau, confeitos, crocantes. drops,
doces de leite simples e compostos,
doce's de frutas em conservas preparadas em massa, em calda em conservas, em compotas, e eco geléias,
doces, doces gelados, doces de amêndoas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos com
chocolates, frutas secas, passadas e
cristalizadas, geléias, goma de mascar,

Classe 8
Expressão de Propaganda
Termo n° 612.449, de 14-10-1963
Milton Gimenes
São Paulo

LUZTER DA 70Vel
Clame .8
Sipresàão de Propaganda

pralinés, pastilhas. puxa-puxa, pirulitos,

tênno n o 612.450, de 14-10-1963

pudins, panetones, sorvetes. torrões
torradas

Milton Gitnenes
Sua

Paulo

n.o 02.4412, de 14-10-63
adias %pinem
ão Pauto

LCIZT3R DO 7070

H .it;
8 I
Indàstria brasileira

Classe
'
Expressão de Propaganda

Clease 11
•&Malquis: W. para pecuária e
domérislaa

Termo n° 612.451, de 14-10f.1963
As.--aiação Nacional da Fiscalizaçao de
Previdência
Anagiep

-04~
612.40, de X4.10-6.3
cana 8. A. — Vaiares, Negbeios e
Participações

brasilia — D. F.

LUZTER DO NeDIN110t-À
Classe 8
Expressão de Propaganda
Termo ir, 612.455, de 14-10-1963
Eufrazia Munia de Oliveira
São Paulo
C ANTARES IBÉRICOS
• Classe 32
Para distinguir: Programas radiofónicos,
- de televisão, teatral se circenses
Tênno n° 612.456, de 1440-1963
p'Paaulhio:al c Latpmiitatda
Lanches "Palhoça"
a
São Paulo

PALRÓÇÀ

Classe 41
Para distinguir: Serviços de bar e res.
taurante
Urino n° 612.457, de 14-10-1963
Alamo Comercial e Incorporadora
Limitada
L AMO COMERCIA1,
INCORPORADORA LTDA.,

São Paulo

Nome Comercial

14-10-1963
Bom Senso, Imóveis Limitada -

Têrmo n' 612.458, de

Àsãocuçlõ iAcIoNAi
PISCALIZAÇãO

VÉNPA 8/A..VALORESa
NjW9CIO3 -E PARTIOIPAÇOni
Alçou; comaroial

Termo n° 612.454, de 14-10-1963
Milton Gimenes
São Pauto

gão Paulo

BOM SENSO
Classe 16

Nome COnifirCLNI

Para distinguir: Materiais para cominas- .20•6 e decorações; Argamassas, argila.

Ce.atartd a -feira
areia. azulejos, batentes, balaustres, bloaoa de cimento, blocos para pavimentaçà o. calhas, cimento, cal, are. chapas
isalantes. ealbros,.. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixes, edificações premoldades, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrutaras _metálicas para construções, lamela.; de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar imperzneabilizantes as arguias
&IA de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabtlizantea, liquidos ou sob outras fortuna
para revestimentos e outros usos nas
conatruções persianas,. placas para pavimentação, peças ornamentais de canela> ou gesso para tectos e paredes, papel
para torrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções. parquetes,
portas. portões, pisos, soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, escoa tubos de ventilaçdo, tanques de eamento, vigas, vigamentos, vareis

DIÁRIO 0EiCLAIL. (Seção P:1)
'rirmo ao 612.462, da 14-10-1963
%boa 5. A. (Indastrias Alinteaticias)
Sila Paulo

Termo a° 612.465, de 14-10-1963
aletala rasca Pazo Limitada
Sal Paulo

PAZO
INCIUSTÇíA BRASILEIRA.
Classe 11
Para distinguir: Fundição e maia,urgica
Tèrmo no 612.466, de 14-10-1963
Olin Matieson Chemical Corporation
Estados Unidos da América
' Classe .43
Pára distinguir: Bebidas refrigerantes e
refrescos compost6s .de groselha, morango, frarnboeza, cereja, laranja, li'não, guaraná, groselha •
'Mino is° 612.463, de 14-10-1963
Cia. Limitada
Funchal
51,1 Paulo

OPIC ICOMB
Claws 3
Para distinguir: Produto indicado no
tratamento farmacêutico e tópico de infecções bacterianas superficiais, monilase cutânea e estados dermatológicos
Têrmo n° 612.467, de 14-10-1963
Chas. Pfizer. Ci Co., Inc.
Estados Unidos da América

'Tèrino n" 612.459, de 14-10-1963
Azecar S. A. Indtistria eComercio
•
São Paula

E.NVACAR
AZECAR 13/A. nilinsTRrà
rs' COMUCIO

Classe 3
Para distinguir: Agente hipotensivo
Termo n9 612.468, de 14-10-1963
Ws R. Grace Co.
Estados Unidos da América

Nome Comercial
-Termo n..0 612.460, de 14-10-1963
Kthort S. A. (indástriaa Alimentícias)
.
São Paulo

Classe 42
Para daitinguir: Aguardente de cana

CASVER

f alt)4iStal a. BRASILEIRA

Termo n° 612.461, de 14-10-1963
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo

Classe 43
Para distinguir: Bebidas refrigerantes
refrescos compostos de morango,
on,bo,?sa, cereja, laranja, limão, gilaadua e. groselha
.

cos de cimento, blocos para pavicaentr
ção, calhas, cimento, cal. cre, chap
isolantes. caibros, ca n allhos, colun;,
chapas para coberturas caixas dígt.
caixas para coberturas, caixas d'ágA,
caixas de descarga pra , lixos, edita
ções presnoldadas, estuque. emulsão
base asfáltico, estacas, esquadrias. estr..
turas metálicas para construções, laia
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luv
de junção, lages. lageotas. material Is
lantes contra frio e calor. manilhas, ma
sas para revestimentos de paredes, ci
deiras para construções. mosaicos. .pr
dutos de base asfáltico, produtos pa
tornar impermeabilizantes as arguia • ,
sas de cimento e cal. hidráulica, pedr
galho, produtos betianiaosos, itapeme.
bilizantes, liquidos ou sob outras forni.
para revasta'nentos e outros oca ai
construções, persianas, placas para p
vimentação, peças ornamentais de chie.
to ou gesso para tectos e paredes, pap
para forrar casas, massas anti-ruidi
para uso nas construções. parquete
Postas. Por tões. Pisos, soleiras para po,
tas, tijolos, tabos de concreto, telhas, t.
cos tubos de ventilação. tanques de c
mento, vigas, vigamentos. vitr6s
Tèrmo n° 612.471, de 14-10-1963
Cia. Brasileira de Produtos Ceramice
Minas Gerais
~panai. Orastlelre de PrOdutee
Ceraalcoe-

Nome Comercial
Termo no 612.472, de 14-10-1961
VIP
Vendas, Investimentos e
Publicidades
Minas Gerais
tri lsk•• Vendae, rnvastimentoe
Publicidade

.V.êrtno a' 612.464, de 14-10-1963
Casver IndKstria de Artefatos das
Cimento Limitada
São Paulo

Classe 43
Para distinguir: Bebidas refrigerantes e
refrescos compostos de guaraná, suco
de guaraná

. Fevereiro de 13 ,34 34'3

Classe 16
Pura distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaçao, calhas. cimento, cal, cre, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos. edificações precnoldadas, estuque, emula° de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estriauras metálicas 'para construções, lamelas de metal, ladrilhos. lambris, lavas
de fun ção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manar; massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos. produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, imperineabilizantes, liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros IMOS nas
construções. persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas antl-rutdos
para uso nas construções, parquetes,
Porias. portões, pisos. soleiras para por.
taba vitrSia

`°.£1.;_1,SOLDA

Nome Comercial

Trmo n° 612.473, de 14-10-1963
ri,comain.a S. A. — Economia, Crédits.
Pinanciamento e Investimento
ICIassa 5
Minas Gerais
Para distinguir: Eletrodos à base de
cobalto, mis ou revestidos ara solda elétrica ou oxi-acetileno
Tèrrno n° 612.469; de 14-10-1963
José Kranx
Rio Grande do Sul

Econamio&
Classe 33
Insígnia
Termo n9 612.474, de 14-10-1963
Economia S. A. — Economia, Crédite.
Financiamento e Investimento
Minas Gerais
EconEsua 3/A- . EconómicaCrídito, financiamento e

Clases 41
Para distinguir: Balas, chocolate, caramelos, bombons, torrones, pralines,
drops, pastilhas de aniz, canela, hosteIs; marzipan, con'eitos e doces à base
de amendoas, nozes e avelãs
•
Tétano 'he 612.4/0, de 14-10-1963
Cia. Brasileira de Produtos Cerâmica:
Minas Gerais

In se caimentoNne Comercial
_

Talim/ si" 612.475, de 14-10-1963
Minas Rural Limitada — Mira(
Minas Gerais

INAS RURAL

Atane tti , Lotti
Ciasse 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, bio-

MLITA
Nome Comercial

I

Segunda-feira -

3

'

1

•

'`,,; iTérmo n° 612.476, de 14-10-1963
TTermo n° 612.177, de 14-16-1963
. Mirai Rural Limitada --- Mirai
.11.1.j

Tareio sei 612.478. de 14-10-1963
Dorival Ribeiro
Paraná

Tann() n0 612.484, de 14-10-1963
Gertrudes Jeanette Zimmerman
Paraná

;Ittl
..,,ot..

Termo na 612.491, de 14-10-1963
Daveres S. A. — Soluções Parenteral&
e Oftalmológicas
Estado da Guanabara

Minas Gerai,

ARMA ZEM

:A)
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MIRAL

.

PADARIA

Vitta -Vac,

SÃO JOSÉ

INDÚSTRIA' E3RASILEIRÀ

R I B E I R-e
Classes: 14 15 22 — 29 — 38 —
46 —
43 — 44 -- 45
4.3 -- 42
48 e 49
Titulo

aaa
Térmo n° 612.479, de 14-10-1963
•
Classe 21,
Hasão Igami
-Pata distinguir: Veículos e suas partes
Paraná
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis. auto-caminhaes, aviales, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veiculas, bicicletas', 'carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, Carrostanques. carros-irrigadores, carros, cat.
-.roças,ceih ascrctihirea para veículos. cubos de veiculos
carainhos para máquinas de escrever,
rodediços, para veiculas. direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele42 — 43
a/
Classes: 41
vadOres para passageiaos e para carga
Titulo
enlates para carros, eixos de direção,
nano a° 612.480, de 14-10-1963
sreats, fronteiras para veiculos, guidão,
D. staurante Tulo Limitada
loiAmotivas. lanchas, motociclos, molas,
Paraná
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
pará:lamas, para-briaas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleRESTAURANTE
tas, reboques, radiadores para veículos.
rodas para veículos, selins, tricicles,
•.,-TULO
rantes para veículos, vagõe.s, velocipe.
--iaa ar e ta de controle do afogador e
'-ierador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Classes: 41 — 42 — 43 — 44
Titulo
Classe 7
hlaquinas e utensílios para serem usaTermo n° 612.481, de 14-10-1963
Aos- exclusivamente na agricultura e
Lojas Guernieril Limitada
,oriícultura a saber: Arados, abridores
Paraná
'e sulcos, adubadeiras, ancinhos meai:sacos e empilhadores combinados
rrancadores mecânicos par agricuhu.
LOJAS)
a/r- batedeiras para cereais, bombas
adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ei ados para afloz, charruas para agri•ultura, cultivadores, debulhadores,
GUERNIERI MIJA
testocadores, desentegradores, esmaga:ores para a agricultura. escarrificado
es, enchovadeir-as, lacas para maquia
64.e agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
Nome Comercial
iareas para arada, grades de discos
.1.-clentes, máquinas, batedeiras para
'nano a* 612.482, de 14-10-1963
igricultura, máquinas insetifugas, máLojas Guetnieri Limitada
luinas vaporizadoras, máquinas de
Paraná
nungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, mquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
LOJAS GUERNIER1
roçar. de 'semear para sulfatar de
tosquir, de triturar, dç esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulveriClasses: 1 e 16
zaap desinfetantes, para adubar, para
Titulo
agitar e espalhar palha, para conher nnnn•nn
Têrmo n° 612.483, de 14-10-1963
algodão, para colher cereais, máquinas
Zanata Lunar&
amassadoras par fins agrícolas de
Paraná
corpr árvores, para espalhar, para capinar. máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forraCHURRASCARIA
gens, máquinas toscadoraa ordenadores
raladores mecânicos, roMATE AMARGO
ja:1,g 1 ¡compressores pare a agricultura,
sachadeiras, • semeackras segaderas socadores de terra, tosadores de grama.
Ciasses: 41 — • 12 — 43 — 44
tratores agrícolas, -válvulas para
matcrinsas agrIcolas
-Titulo

Classes: 41

42
Título

43 -- 44

Têrmo n° 612.4854 de 14-10-1963
Agro-Industrial Criciuma Limitada
Santa Catarina

Rio de Janeiro
Classe 3
Para distinguir: Solução farmacêutica
ACD para colher sangue
Termo n° 612.492, de 14-10-1963
Exprinter S. A. (Turismo e CIunbio).
• Estado da Guanabara

Agro - Industria)
Criciúma Ltda.

BAR

RIVOLI

exprinter
Classe 35
Expressão de P/opaganda

Nome Comercial
Urnas n° 612.486, de 14-10-1963
Comercial São Mateus Limitada
Santa Catarina

• Termo n° 612.493, de 14-10-1963
Cafeteira Brasileira S. A., IndKstria
e Comércio de Metais e seus Artefato*
Estado da Guanabara

Comercial
São Mateus Ltda.

PRORROGAÇÃO

Cafeteira Brasileira

-

Industria Brasileira

Nome Comercial
Termo n° 612.187, de 14-10-1963
Distribuidora Brusquense Limitada
Santa Catarina

Classe 8
Para distinguir: Cafeteiras elétricas
aparelhos elétricos de fazer café

Distribuidora
Bruáquense Ltda.
Nome Comercial
Têrmo ri' 612.488, de 14-10-1963
Distribuidora Sandratex Limitada
Santa • Catarina

Termo n° 612.494, de 14-10-1963
Termo n° 612.495, de 14-10-1963
Eraando Bag g lo
Minas Gerais

Mobiliadora do Lar

Classe 40
Para -distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não. Inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
'
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chã e café, conjuntos para dorNome Comercial
mitórios, conjuntos para sala de janTermo n° 612.489, de 14-10-1963
tar e sala de visitas, conjuntos pare
Auto Rasto Bacachert Limitada
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e aoParaná
zinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola
Auto Posto Bacachcri
pensas, divisões,. divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras' gaarda-rouClasses: 8— II —21 —33-39 e 47 pas, estantes, mesas, mesinhas, mesiTitulo
nhas para rádio e televisão, a:asinha
para máquinas de escrever, móveis paUrnas ng 612.490, de 14-10-1963
!avisa°, molduras para quadros portaIguaça de Automóveis Limitada
retratos, poltronas: poltronasraamas,
•
Paraná
. prateleiras porta-chapéus, sofás,sofás-camas. travrsseiros e
: vitrines
NÁL0424. de
Classe 3
Para .distinguir-: AbaixalUses 'dê,
pião, abiljours,acumuiadórea, aclinare
e•
laasses: E — 11 — 21— 33 -- 39
ainpeiennetros, isMórtecedorei'-di
. 'e 47 •
minaçâo, inclusive os considerados ame.

Distribuidora
Sandratex Ltda.

ALt~
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. .
relhos de televisão, aparelhos para -ib.siirios de veículos aparelhos para anilarádio e frequência, anemómetros, apaCios mecânicos. aparelhos aquecedores
e medidores, ap trelhos cromográficos,
aparelhos de 6arbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de diatareias.. aparelhos para purikcar água,
aparelhos de sinalização, lampejantes,
aparelhos reguladores de gás, aparelhos
de galvanoplastia. aparelhos didáticos,
aparelhos cinematográficos, aparelhos
automáticos para acender e regular gás,
aparelhos para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drènos, aparelhos para
destruir insétos, aparelhos náuticos cientificas. aparelhos de ótica, aparelhos
pulverizadores, aparêlhos para aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-químicos, aparelhos para recepção
reprodução de som e si:atidos, aparelhos
automáticos elétricos de passar. aparelhos para expremer frutas e legumes,
aparelhos de alta tensão, aparelhos de
proteção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores de ferramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias,
aparelhos esterilizadores, aparelhos e
Instrumentos usados na engenharia, agrimamara e geodésia, aparelhos gazeifi. . es, aparelhos da análises, apare• a ozonizadores, aparelhos pasteur1odores, aparelhos reguladores e estabiliaadoras de reado e de fluxo de
gama e líquidos, aparelhos para salvadianto e para sinalização, aparêlhos para sigais, aparelhos para escafandristas,
arWicée içara limpar vidros, aparelhos
. ' rei aombater formigas e outras pragas
aparelhos automátieos acionados ela InQeduago de modas, aparelhos para pi' . ,cortar ou reduzir comestíveis, apaF
, os eapargidores, aparelhos e instru-

"'dores, lâmpada:1 -de cristal. lampa- cfas. in- ra veículos, alavancas, alternadores, guindastes, geradores para corrente co.
csandesántes, lâmpadas comtaas, lâmpa- aceleradoxes, anéis 4r, pistão, anéis de. tinua e alternada, geradores de eletf
das flash, lamparinas, lactômetros len- pistão, anéis de esféras para rolamen- cidade, gazeificadores de líquidos coo.

tes, liquidificadores. lanternas mágicas, tos, anéis de óleo, anéis para facilitar bustiveis, guinchos, iujetorea. para ca.
limpadores de parabrisas, luzes trazei- o arranque dos motores, anéis de seg- buradores, máquinas de impressão, Soi
ras para veículos, lunetas, maçaricos mento, autolubrificadores, ariestes, apa- nas, industriais (fornalhas), máquina.
para soldar, caldear e cortar máquinas relhos para mistura de combustíveis de insufladoras, máquinas limadoras,
para Setzer café, marcadores de passa- motores a explosão. máquinas amagrfr quinas de lavar vasilhames em gera.
gens, medidores, microscópios, mistura- deiras, máquinas arnassadeiras, máqumas máquinas para fabricação de bebids.
deiras, máquinas falantes, mostradores am-assadeiras de concreto e barro, má- refrigerantes, de águas gaceificadoras
para rádios, máquinas para passar rou- qUinas de _abrir chavetas, máquinas máquinas de arrolhar e tampar garro
fones, máscaras contra gases, moinhos afiadoras para ferramentas de corte, las, máquinas para engarrafar bebida
de café, sal, pimenta e outros temperos, máquinas pára arqueação de embala- e líquidos, máquinas para colagem dot
micrómetros, níveis, óculos, objetivas gens e volumes, máquinas para afiar, rótulos eia vasilhames, miluktas para
fotográficas, pilhas elétricas, pedame- máquinas para ajustar, máquinas para fermentar e misturar bebidas, juntas unitroa, pluviótnetros, birõtnetros, birome- ajustar, máquinas de atarrachar, bate- versais para condutos d'água de moto.
troa, pistolas de intar, lugs, inos de to- deiras, bielas, braços, burrinhos. blocos res e maquinas, laminadoras a frio e
ceadas, anelas de ressão, ick-ups, para- de motores, bronzinas, blocos, barras, a quente para aços e outros metais,
raios, propulsores, painéis de carros, bombas de ar comprimido, bonusas lu- lançadeiras, lubrificadores centrífugos,
quadros distribuidores de eletricidade, brificantes, bombas de circulação, bom- máquinas de lavar pratos e roupas, Má.
queimadores de óleo, quadrantes e sex- bas de coubustivel para motores, bom- quinas lixadoras, macacos e mancais
tantes para observação astrológicas, re- bas de água e gazotina para autemóTermo n 9 612.498, de 14-10-1963,.
frigeradores, rádios, fletores, reostatos. veis, bombas hidráulicas, bombas cenCasa Libeis, — Bordados e Linhas
relógios de ponto, de pulso, de bolso trifugas, rotativas de deslocamento e a
Limitada
•
e de parede, desertadores, contadores e pistão, bombas elétricas, bombas para
São Paulo
medidores de quantidade e volume, ra- líquidos, para pressão hidráulica e padiadores, retentores de graxa e óleo re- ra compreasões, bombas elétricas para
actores, regadores automáticos, ralado- pneumáticos, brunidores para cereais,
res de comestíveis, registros para va- máquinas batedeiras, máquinas brunidopõr, gás, agua e outros líquidos quando res, máquinas para bordar, máquinas
não considerados partes de máquinas, betoneiras, cruzetas, cilindros, câmbios,
reatores para luz fluorescente, registra- cabeçotes, camisas, carter de embreaidores, resistências elétricas, relays, sor- gens, caries de motor, carteias, comuveteiras elétricas caseiras, soquetes, si- tadores, cubos de placas de embreagens,
naleiros, sereias de alarme, soldadores culatras de cilindro cio motor, caixas
elétricos, toca-disdos, tomadas e inter- de lubrificação, carburadores cabeçotes
ruptores elétricos, tubos acústicos, tor- do cilindro, cordas, cadeias cortantes
neiras, termómetros para observaçãO para entalhar, cardans, bombas de óleo,
meteorológica. telescópios, tacómetros, máquinas para cortar !aios, camisas pateusitnetros, torradores de cereais, tra- ra cilindros e trilhos, máquinas catadogas, transformadores, telefones, tosta- ras, caldeiras, máquinas de costura, máClasse 12
cteiras, telégissfos, tripés para fotogra- quinas adaptadas nas construções e con- Para distinguir: Agulhas para coser,
fia, válvulas para rádios, válvulas de servação de estradas, corte de madeiras alfinetes comuns, barbatanas para ardescarga, válvulas de redução, vactiô- e carretas, máquinas para cortar e moer mações de 'vestidos, botões, colcretea,
metros, velas elétricas, válvulas elétri- carta e legumes, máquinas classificado- dedais, fivelas, fachos, gehori corredimitos de cálculo, aparélhos para ohcas de vácuo e ventiladores
ras, maquinas de centrar, máquinas para ços, gribs de metal para enfeites de
farvações sísmicas, aparelhos termostacortar, máquinas compresso--as, carretéis,
vestidos, presilhas passadeiras e
'rim, no 612.496. de 14-10-1963
tOs, aparilhos para natação, aritonbmáquinas cravadeiras, carneiros hidráupresilhas
Metros aspiradores de pó aerómetros,
Adega Sujas o— Brasileira S. A.
licos, máquinas para fabricar canhões,
ecendedores elétricos, alto-falantes, amUrino n° 612.499, de 14-10-1963
São Paulo
máquinas para fabricar cigarros, máquiplificadores elétricos, amassadeiras, anKnoll A. G. Chemisebe ?abaste .
nas
para
toirar
cortiça,
distlibuidores
de
tenas, batedeiras, balanças comum e
Alemanha
sranque
gasolina.
dispositvos
de
a
difeelétrica, barómetros, baterias de acumurencial,
dispositivos
de
gnição
elétrica
ladores. binóculos, bitolas, bobinas, bopara motores, dínamos, fragas, desnatabinas elétricas de indução, (exceto padeitas para manteiga, desfibradores
ria rins curativos), botóes de campaicana e forragem, máquinas desempalranhas elétricas, bombas medidoras, buzidores, máquinas debulhadoras, descascanas, bússolas, baterias elétricas, bule*
dotas, máquinas distribuidoras de conelétricos, caixas de descarga, câmaras
creta e barro, espuladeiras, eixos de
frigorificas e fotográficas, campainhas
asasse 3
direção, eixos de transmissão, ernbraa- Para distinguir: Uru preparado farinaelétricas, chassis de rádios, chaves elégene, engraxadores centrifugos para fortricas, cinematógrafos, ironógrafos, cr.aceutico para moderar o apetite
nógrafos, cronómetros, combustores de
jas, engenhos de cana, expremedeiras
Termo ti° 612.500, de 14-10-1963
ã4, cidõmetros, cristais de rádio, coapara manteiga, engrenagens para manÉ. Merck AktiengeaelLschaft.
, mnaadores, cortadeiras para fotografias,
eais, engrenagens de chemalheiras, enAlemanha
grenagens
para
eixos
de
manivelas,
ensi aves de alavancas, chaves automátlClasse 42
das, capacitores de bloqueio, eapaeitorea
grenagens de parafusos sem fim, engre?era distinguir: Aguardente
eletroliticos. calibradoras, &mios para
nagens de diatribuição, engrenagens mul%roo if 6l ,4f, de 14-10-193
telefones, discos gravados, ais, claotiplicadoras, elevadores hidráulicas,
Nataclores, enceradeiras aléttleal, cia- traMetrie de
uinae "Vanderlet1 exaustores Eme forjas, esmeris, anukieos engenho de assar carne, espelhos
las, máquinas aneanatortas. máquinas
;9at
adito
Oticos, esticadores de luvas, espelhos 4
ensacado," elevadoras, máquinas de
Classe 3
plásticos para eletricidade, esterilizadoesculpir, diafragmas. engrenagens de
s, extintores de incêndio, carros deri• fl ando das válvulas, maquinas empi- Para diationir: Um preparado farm..
~Iço indicado no tratamento da •
ve de passar e engomar, feaao de soldar
adora, máquinas estaleiros, •os
elétrico, filtros e aparelhas; filtrantes, filcomando, engrenagens para eixos
~ablua
tros para óleo, filmes Solutos. fogóao,
coaxando das valvulge e para fixo
kgareiros elétricos, fusiveis, farátt codt 1110-1963
0
anivelas, maquinas de estampar, máquiL:_012.501,
so acessórios de veículos para sinalis de eetkar, maquinas piara
alie
S. A. Arinazects
zação e ara iluminação em geral, tilme.a
ç,ii o de terra, máquiqas de . tiVaição de
44.4t.,à..
velados, fôrmas elétricas, fervedores,
Estado da Guanabara
(aos, filtros peies limpeza do apoiar,
C:10.
aRASWEIRa:
rrigorlficos. fotômetros, fios elétricos, fildko pera dj.o, foles de forjas, Sresas,
tros de interferência, fonêgralos, garsoe,fornel a! soara !adiçais. fruradeiças térnalcap, gazómetros, geladeiras,
ek,9 1.3e 6
Mt, forjas.
máquinas para furar

EY,ENTIN:KNOLL,

DAMETINt

globos peça tampadas, globos para lan; Rufe distinguirr Máquinas gafa infla- • centrar, fornalhas para estamentos
s. globos tes
rrestrebsid para enato

trina tuteais em geral, 41A-qu1nas e suas
partes Integrantes para flue /aduai:riais,
t
adoreéi4i r:ado
i
d* vácuo,
1na'stru: máquinas
r etr°
tfe precisão, mil9uinas operekorne de Off" intereruptoro;, Isolamo1,ore4 e suas nortes, peçati PU,

termloos, iáquln s de fstidear papel,
'Maquinas para 8 fico do saso, maçada
nas para fabrIce: galo, ' mlquinaa para .
fetwierir telas da acame, guilhotinas,

LTRAPICRXEGRIA
9te,

1

'3egunda4elni1

-
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- • Janeiro

.Termo 612.502 de 14-1Ó-1963
Perfumes Coty S. A. B.
Estado r1a Guanabara

Taram a* 612.506, de 14-10-196a
Comércio e Indústria Irmãos Saltagoed
S, A.

n°

Ume u.• 612.511, ik 14-1043
P. David S. A.
Prema

São Paulo

Incliistria Brasileira

.

EA)

ik:". = f ''-'
._,

Classe 48
EAOIN MOR) AO
!agem ou "tnalreaups"

tS

Indústria Bzsi1eir2
Classe 10
Para distinguir: Capas de borracha contra infecções venéreas, tubos, bolsas,
sacos, comadres, luvas, dedos de borracha, toucas, seringas, esferas com tuClasse 42
bos para burrifidodes, ligas, suspensó- Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
inchadas na classe 3
rios, ataduras, aparelhos para quebraduras, canulas, balões, esferas, bolas,
Têrmo
n.° 612.512, 'de 11-10-63
nadas, de seu comércio
Cristovão Colombo Lisboa
Guanabaaa
Termo ri° 612.507, de 14-10-19g2
Bloch Editores S. A.
Estado da Guanabara

'Marno A. 612.503, de 14-10-1963
;
Jorge Wagner
sao Paulo
.97 •

•a
1,6

,Indústria Brasileira
Clame 46
Para distinguir: Materiais para cons.
trilçaes e deconeçõesa Argamassas, argika areia, azulejos, batentes: balaustres.
blocos de cimento, blocos para :mala
nientitção, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibras, caixilhoa, coluna, chapas para coberturas. caixas
d'água., caixas de descarga, para amo,
edificações prernoldadas, estuque, emula
sào 'de base asfáltico, estacas enfumarias.' forros, frisos, gesso, grades. !anelam estruturas metálicas para construa
ções, • lamelas de metal. ladrilhai, lama
brisa luvas de amaçara iages, lageotas,
mattrial isolante 'contra frio e caio:
mánifbas, massas para reveatinielatoi; de!
paredes. madeiras para construções. mosaittia, produtos de base adilaria proa.
dtitos para totrnar impeameabaizantes
a • arirgamassas de cimenta e cal hidráulica,. Pedaegulbo, produtor bettaarnoaos
imr;enneabilizantes 44-atialatt ou sob outras • lormas para revesuraentos e outros
usas lias construções, acracias, placas
parai pavimentação, peças amamentais
de dimano ou gesso parra tansa e pare..
deta 'papei para forrar cama massas
antiaruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões pisos, coleiras para portas, tijolos, tubos de con.
meto, telhas; tacos. tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas. niganientoaa

A Semana em De-sfile
C5-ssp .32
Para distinguir: Jornais, revistas e publicações impressas

Teimo n° 612.508. de 14-10-1963
Abbott Laboratories
Estados Unidos da América
Prorrogação

4çRWEiii221=a55:11smaa
Classe 2
Para distinguir: Substâncias
usadas em agricultura e horticultura,
substancias quiraicas usadas na veterinária, substâncias químicas usadas paa
ra fins sanitários
Terno n° 612.509, de 14-10-1963
Abbott Laboratories
Estados Unidos da América
Pacarogação

vita-8s. vrnp1anaji

Termo na 612.504, de 14-10-1963
Metalurgica Onça S. A.

Ténia n° 612.505, de 14-10-1963Jorge Wagner
São Paulo

Metalúrgica
:ONÇA S.A.
Classe 31
Tneignia

OgPlialtl(?

n",~,-.1.-rtrte,,;•.. wnarrnr, 1.

. - ..

loa* rherIS negocio to
. it'alle wara .a., ,a 4

=4

Classe 2'
Substancias e preparações químicas miadas na agricultura, na horticiatara an
veterinária e para fins sanitários. 1
saber: adubos, ácidos sanitários, águas
desinfetantes e para fins .mnitádori,
apanha-mosca e insetos (de gama •
papel ou papelão), álcalis. bactericidas,
baraticidas, carrapaticidas. crema& crema
talas.% creosoto, desodorantes. desinfetantes, delumadores. exterminadores de
Brasileira
pragas e tremas daninhas, aaanalizantes. embrocações para animais, enxertos. farinhas de ossos. fertilizantes, fosfatas. formicidas, funagantes. fungidClasse 3
das. glicose para fins veterinãrios. guaproduto farmaceaatico
no, berbicidas, Inseticidas, insetifugos,
tarvicides, microbkidas, medicamentos
• Têmio
612.513, de 14-1043
Nagoya — Comércio e Representações para animais, aves e peixes, áleas de-'
sinfetantes e veterinários. petraleos saLtda.
nitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós Inseticidas, parasitiddas. fun_NAGOYA-Conlêrcio
gicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, !emitidas, desinLtda.
fetantes e ,leterinítios, raticidas, regie Reoresentacões
dica para fins ventá:loa sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins
agriaxilas. horticulas. sanitários e veieGuanabara
rinárica. sulfatos. superfasfatos vacinas
Nome comercial
para aves e amimais, venenos contra
Insetos. animais e herva daninhas
Termo n. 9 612.514, de 14-10-63
•
Casse 46
Ntagoya — Comércio e Representações
Alvejantes, amidos, anil, agua de lavaLtda.
deira. agua sanitarla, cera para soalhos,
Guanabara
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lábia, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados Para
polir e Empar madeiras vidros, metais
e objetos, panos pema polir e para lirapesa, panos de esmeril e material abrasivo.empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e -velas a base de estearias, .

editor!
Z1.°

saberes ene pd, em flocos, esponjes de
11,cperts

São Paulo

Norr,e Comeacial

Termos as. 612.516 a 612.518, de
14-10-63
sociedade Gêneros Alimenticios Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGACTIO

'
PASTEL
!MIT UF

hrfigar440~

de 1964

6 I>

Classe 48
Para distinguir: Pd de .arroz, talco porfumado, rouga, batom carmin, lapis para maquilagen, óleos perfumados, óleos
para o cabelo, cremes e pomadas para
Classe 5
a pele, emendas, extratos, lança-perlu'Insígnia comercial
mes, papeis perfumados, água de coloClasse 3
nia., água de quina, água de rosas, ajaUrino
n.°
612.515,
de
14-10-63
Para distinguir: Um xarope indicado
Nagoya — Comércio e Representações cerina perfumada para uso de toucador,
nas gripes, tosses e resfriados
sais erfumados, tinturas., petróleo, loLtda.
ções, brilhantinas, cosaneticos para a
Urino n9 612.510, de 14-10-1963
Guanabara
pele e ditadores. para o cabelo, pestanas
Ab'bertt Laborat oijes
cinto e bigodes, depilatórios, desodoEstados Unidos da A, ica
rantes, vernizes e esmaltes para achas.
Prorrogarão
dissolventes, astas e líquidos dentifra
dna, tijolos, pós para unhas. partes
B1L—H1DRO
escovas pare dentes, cabelos, dlios e
unhas, grampos e fivelas para o cabelo.
.41Worr LÁBORAroRrn
indústria Brasileira.

NAGQYA

lixas para unhas, poupam, &pia de ai
fascinas, amonia perfumada, sachem.

CilICAGO-ILIDOIS-U .s.A.

Classe .3
Para distinguir; Produtos farmacêuticos,

Classe 5
'Material - je sOlb.

vinagre aromtkicti: e cheires em pastilhas
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itárion, apanha-moscas e tosetua (de
Usino n.° 612 . 329, de 14-10-63
Le Due • Lira agi Representações Ltda. ' goma e ptapei ou papelão), álcalis.
Guanabara
bactericidas. baraticidas, carralsatl-Woa.
creta creosotalina, Creosoto, desodorante, desinfetantes, detumadores. exterminadores de pragas e hervas daninhas. esterilizantes caibrai:ações para
animal., enxertos, .farinhas de ossos:
tertllizantea. fosfato', 'ora tcidas,
gantes, fungicidas glicose para tina
indústria Brasileira
veterinários, guano. herbicidas, insetici...lásse 36
das. insetifugos, larvicidas, microbiciPara distiaguir: Aventais, blusas. blu. das, medicamentos para animais, aves
Iões. boinas, botas, babadouros, casa• e peixes óleos desin
fetantes e vetericos, coletes, capas, chatas, cachecol',
nários, petróleos sanitários e desinfe. ,
combinações,
calçados,
chapéus,
cintas.
Classe 36
corpinhos. calças calções. camisas, ca- tantes, papei fumegatório, pás insetld, RUITDO- COMERCIO;
Titulo
14 JOU, DA .VAU
A40a,)
.
misetas, camisolas. cutias, ceroulas, cal- das. paraticidas. fungicidas e desinfeTêrmo n. '612.526. de 14-10-63
ças de senhor a e de crianças, colarinhos. tantes, preparações e produtos inseti
Classe 41
cueiros. casacão, dominós, ec:harpes, cidaa, germicidas, desinfetantes e vete(Prorrogação)
Café em rào, torrado e em pó: fubá Tyresoles do Brasil S.' A. — Regene- fraldas. galochas, gravatas. gorros. ja- rinários, raticidas. remédios para fins
quetas, luvas. ligas, lenços, legbes. veterinários, sabões veterinários e deração de Pneus
TC --a a.' 612.520. de 14-10-63
mantós. meias, maillots, mantas, man. sIntetantes, sais para fins agricsias.
São Paulo
Eliaca Ltda.
driào, malhas, paletós, palas, perda-ar. hortloilas, sanitários e veterinários.'
Pyriambuce
peugas, puloveres, ponches, pelerinaa sulfato". superfostatos, vacinas pira.
polainas, pijamas, punhos. robe de aves e animais, venenos contra insetos,
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
animais e hervas dadinhas
(
tens. tailleurs. toucas e vestidos
-ca
Classe 3
Substâncias quitnicas, produtos e pra.
Tèrmos ns. 612.530 e 612.531, de
parados para serem usados na medi
N.ano comercial
14-10-63
cina ou na famiácia
F. Gallo Ca'
Tisno n." 612.521. de 14-10-63
Guanabara
Classe 4
Joel Vilela da Silva
Substancias e produtos de origens inG
Pernambuco
mal, vegetal ou mineral, em bruto ot
parcialmente preparados: Abrasivos
bruto, argila refratária, asfáltico
bruto, algodão em bruto, borracha leiki
bruto, bauxita, benjoim/ breu, cantOk
caolim, chifres, ceras de plantas. cefpt,
veeetals de carnauba e aricuri, cri"
de cavalo, crina em geral, cortiça
bruto, cascas vegetais, espato,
Claases: 33 e 39
medicinais, extratos oleosos, estow,,
Sinal de propaganda
enxofre, fólhas, Sibras vegetais, floro.:
secas, grafam goma em bruto, grawtt.,
Ténno a.' 612.527. de 14-10-63 •
(Prorrogação)
em bruto, kieselghur, liquidos de plata
mot:srg,ii CR ASiLein A
Tyreaoles do Brasil.S. A. — Regenetas, latex em bruto ou parcialmcnb
ièano . a.' 612.519, de 14-1043
Carlos Martins de Melo
Alagoas

• '•Têrmo n.° 612,525, de 1440-63
(Prorrogação)
R. Adagas & Cia. Ltda
•
Rk) Grande do Su!

SAPATARIA
DO, Povo

Le Due Lirangi

Lhana Ltda:

raça° de Pneus

Classe 41
Goiabada

São Paulo

Tèrmo n.° 612.522, de 14-10-63
Waldemar Xavier Bezerra
Pernambuco

IFUTE-BbLO
Classe 50
Impressos

"Pecar — Produtos Alimentícios Colonial Ltda.
Paraná

C'. esses: 33 e 39
Sinal de propaganda

COLONIAL„

Classe 39
Solas e saltos de borracha e s:milares
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas. blu.
145eli boinas, botas, babadouros, casicos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camismas, cuelas, ceroulas, cal.,
ças de senhoras e de crianças, colarinho*.
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, la.
quetas, luvas, ligas. lenços. leques,
mantéis. meias, ~nota, mantas. man.
dna°, malhas. paletós. palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches. pelerinas,
polaina*, pijamas, punhos. robe de
chambre. sobretudos. suspensórios. sou,- tiras, tailleurs, toucas e vestidos

preparados, minérios metálicos uia

ras em bruto ou parcialmente tr
lhadas, em toras serradas e aplaxada
mica, mármores em bruto, éex:do
mangam, óleos de cascas vegetm
óleos em bruto ou parcialmente preRa.,
rados, plumbagina em bruto: pó
moldagem para fundições, pedras bri
tadas, piche em bruto, pedra calcada ,,
plantas medicinais, pedras em bruto ,,
quebracho..raires vegetais, resinas,re.. •
sinas naturais, resíduos testeis, ailiçiii
seivas, talco em bruto, insto, xialto
betuminoso e *silicato
Classe 5
Aço em bruta, aço prepalado.
doce, aço para tipos, aço fundido ao
parcialmente trabalhado, aço pálio, ao
refinado, bronze, bronze em bruto 'os
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze eo
barra, em tio, chumbo em bruto oa
parcialmente preparado. cimento Naus
tático, cobalto, bruto ou parcialmenN .
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruta
bruto ou parcialmente trabalhado, ferre
em barra, ferro manganês, ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente traba.
lhado, gusa temperado, gusa maleável
lâminas de metal, lata em f6lha. Intik
em Rilha, latão em chapas, 'latão eo
vergalliões, liga metálica, limalhas
magnésio, manganês, metais cia r) cabe
Usados ou parcialmente trabalhado, ma
tais em massa, metais estampado*
metais para solda. níquel, ouro, rias
corrugado e zinco libo em %lhas

Termos os. 612.532 a 612.558. de
Térino n.° 612.528. de 14-10-63
14-10-63
Classe 41 .
Edar
—
Empreendimentos
Imobiliários
Ca. Distribuidora de Tecidos Riachuelo
assinalar e distinguir genélicamen.
Ltda.
GuanzNara
•
oa artigos da classe a saber: SubaGuanabaia
' as alimentícias e seus preparaados.
alis
ridientes de alimentos. Essência
4
mentidas
e.
Termo n.° 612.524, de 14-10-61
(Prorrogação)
• R. Adegas ei Cia. Ltda.
Classe 1
Rio Grande do Sul
Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas. Substâncias •e pre4
parações químicas anti-corrosivas e anti•
s. )
oxidantes
Classe 2
Substancias e reparações químicas
usadas na agricultura, tia horticultura
na veterinária e para fins sanitários
Classe 8
a saber: adubos. ácidos sanitfuloa. Máqunas e suas partes integrantes, nee
Classe 36
águas desinfetantes e para fim asa!luchadas nas classes 7, 10 e 17
Nome comercial(
titulo

.

A
5A
c
.
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água quente, cambraia hidrófila, chu- rafas, garrafões, graus, globos, hasta! sas. pincéis, prendedores de papéis. per.
Classe 7
Máquinas e atensaios para serem usa- maças higiênicos, capas abdominais, jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei- ceve jos, réguas. atenda separadores
doa exclusivamente na agricultura e compressas dedeiras ia. borracha, en- ras, mantegueiras, pratas, pires, porta- para arquivos, sinetes, tintas pára eshorticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mese:nicas e empilhadores . combinados
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadmras. carpideiras,
ceifados para alfoz, sharruas para n.o.
culutura, cultivadores. debunsadcrres.
destocadores, desenteoradores, esmagadores para a agricultura. escarrificadores. enchovadeiras, taras para maqui
nas agricolas. terradeiras, gadanhas.
garras para arado, grades de amuas
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura. máquinas insetilugas, máquinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, maquinas anelados-as de terra
maquinas perfuradoras para a
Máquinas de plantar. matartara, máquinas
suas, máquinas regadeiras. maquinas de
roçar, de semear para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de cabreias terra,
para irrigação, para matar tornaigas e
outros insetos para atiradas e pulverizar , desinfetantes, para adubar, nata
agitar e espalhar palha. para colher
algodão, para colher cereais, maquines
amassadoras para fins agrícolas. de
cortar árvores, para espalhas. para 'capinar, maquinas combinadas para temear e culturas, de deabanar. para ensilar. máquinas . e moinhos para forragens, máquinas toseadoras, ordenado.
res mecânicos, raladores mecardoos, tolos compressores para a agareamata.
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras,
sacadores de terra, assadores de graaà, tratores agrícolas, válvulas para
maquinas agrícolas

jóias, paliteiros, potes, pendentes, pe. crever. tiralinha, tintas para carimbos,
destais, saladeiras, serviços para se- tintas para duplicadores, tintas para imfrescos, saleiros, tubos, tigelas, traves. pressão. tintas para desenhos, aparelhos
sas, vasos, vasilhames, vidro para vi- para tirar cópias, pastéis de tintas para
draças, vidro para relógios, varetas, escrever e desenhos. máquinas de endereçar. maquiam: -mgratradoras
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
Classe 18
xícaras
Armas, munições de guerra e caça.
Explosivos. Fogos de artificio
Classe 15
Para distinguir: Arte tatos de cerâmica,
Classe 19
Ferragens e ferramentas ir teals espé- porcelana, faiança, louças, vidraça, ter- Animais vivos, inclusive aves, ovos em
cie, cutelaria em geral e mares artigos ra-cotta e barro para uso caseiro, adorgeral, inclusive do bicho da seda
de metal não incluidos em outras clas- nos, fins artísticos, fins industriais, e
Classe 20
bites, argolas, armações de metal. 'abri- instalações sanitárias, banheiros, bacias,
Petrechos navais e aeronáuticos (salvalates, argolas, armações de metal, abri- bides, vasos, sanitários, escarradeiras, vidas, âncoras, cinto de natação, baias
dores de latas, arrames lisos ou farpa- lavatorios, cubos, vasos, vasetas. grue para-quedas)
e
dos, aparelhos de chá e café, assadei- as, pilões, comedores para aves, pipos,
ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- potes e cadinho, alsnolarizes, pratos, paClasse 21
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- ra ornamentos, globos, colunas, morin- Para distinguir: Veiculas e suas partes
gas,
talhas,
alguidares,
bebedouros
jarnieres, bules, colheres para pedreiros,
integrantes: Aros para bicicletas, autocamisas para cilindros e trilhos, cadea- dineiras. centro de mesas, molheiras, sa- móveis, auto-caminhões, aviões, amordos, correntes, cabides, caixas de metal ladeiras, balastres, tijelas, sopeiras jar- tecedores, alavancas de cambio, barcos
para catões, colonas, chaves, cremones, ras, cofres, caldeirões, panelas, assadei- breques, braços ara veículos, biciclechaves de ara fusos, conexões para en- ras, doseiras, bandeijas, bules, mantei- tas, carrinhos de mão e carretas, camicanamentos, canos de metal, chaves de gueiras, saladeiras, bomboniere. frigi- nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
fenda, chaves inglezas, cabeções, cane- deiras, • porta-joias, chicaras, ires, copos, carros, tratores carros-berços, carros.
cas, copos, cachepots, centro de mesa, taças, pratos, leiteiras, botijas, garra- tanques, carrosarrigadores, carros, carcoqueteleiras, caixas para acondiciona- fas, lava dedos, funis, pedestais, terra roças, carrocerias, chassis, chaas cirmento de alimentos, caldeirões, caçaro- nas, porta pão, taboletas, porta-frios, culares para veículos, cubos de veiculo"
las. craleiras, cafeteiras, dobradiças, serviços para chá e café, para almoço e carrinhos para máquinas de escrevem
enxadas esferas, engates, enfeites para para refrescos, em chepota e paliteiras corrediços, para veiculoa direção, dadaClasse 16
arreios, de metal para automóveis, esgadeira& estribos, escadas rolantes, eletribos, formões, espumadeiras, foices, Para distinguir: Material para constru- vadores para passageiros e para carga
ferros para cortar capim, ferrolhos, fa- ção e aderno de predica: tijolos refra- engates para carros, eixos de direção,
cas, facões, frigideiras, cilindros para tários nu alea, telhas, azulejos, peças ereios, boateiras para veiculas. guidão,
laminação. ganchos, guarnições de me- refratárias para construções, mosaicos, locomotivas, lanchas, motociclos. -molas,
tal garfos, ganchos para quadros, ladrilhos, edificações prenso) ladas, tu- motocicletas, =tocaram:, moto furgões.
gramos para emendas de correias, limas. bos de concreto, tubos de aentilaçao. manivelas, navios, ônibus, para-chcques,
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras, chapas para coberturas, lages estuque, para-lamas, para-brisas, pedala pantões,
Classe 3
machadinhas, molas para portas de cor- chapas isolantes, peças ornamentais de rodas para bicicletas, raios para biciclePara distinguir: Artigos e aparelhos de- rer, martelos, marretas, matrizes, mar- cimento para construções, escadas de
tas, reboques, radiadores para veiculo',
srices e eletronieos: alto-falantes, ante- mitas, navalhas, puas pás, picaretas. cimento ou gesso, para tetos e paredes,
rodas para veiculas, salina, tricidea, tinas, agulhas para fonografos, aparelhos pregos, picões, ponteiras, parafusos, placas para pavimesitação, balaustres
rantes para veiculas, vagões, velocIpede alta-fidelidade, amplificadores de som, porcas. • pratos, porta-aelo, porta-pão, para jardim, banquetas para janelas, codes, varetas de controle do afogador e
bobinas, bobinas para rádios e televisão, porta-Jóias, paliteiros, panelas, rasteio& lunas para predios, curvas e sifões de
acelerador, tróleis, troleibus, varas* de
aparelhos para controle de coas, chaves roldanas, ralos para pias, regadores, cimento, corrimão, vasos e bancos de
carros, toletes para carros
automáticas, chaves para antenas a fios serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- cimento e cerâmica para decorações,
Classe 22
• terra aparelhos de comunicação internas, souras, talhadeiras. torquezas. trilhos telas cerâmicas, portas, portões, jane• cimatadores„ condensadores. aparelhos trilhos para elevadores, tenazes, trava- las, cotovelos, obras de ceraseice para Fios em geral para tecelagem e para
de fregaancia modulada, discos grava- dores, telas de arame, tubos para enca- decorações, pisos, manilhas, luvas de uso comum. Linhas de costura, para
dos, chaves de andam cacau de ala- namentos, trincos, trilhos para portas lançais, material isolante contra frio e bordar e para tricotagem (exceto barbante)
de correr, taças, molas para portam
calor, tacos, areia, pedregulho, gesso,
vancas, chaves elétricas, chassis para
vasos, vasilhames e verrumas
cal, cimento, produtos de base asialtico
rádios, diais, aparelhos intercomunicaClasse 25
Classe 12
para pavimentação
ção, fonografos, fios para eletricidade
Para distingu.r: Arvores de natal bi.
e fios serra, aparelhos de anuência zoo- Artigos de metal comum: alfinetes, agucidoa cstlt/ ,,q, estatuetas, estampas,
Casse 17
dulada, fusiveis, fitas magnéticas gera- lhas, argolas, botões, colchetes, dedais,
de natal, carta geográficas. cartões poim
fivelas
e
fechos
corrediços,
garras,
griPara
distinguir
máquinas
e
instalações
dores automáticos, geradores, estático
tais, cartazes. displays, desenhos anisfas
de
metal
para
enfeites
de
vestidos,
e
desenhos
em
geral:
pasa
escritórios
e eletrônicos de alta freguencia que funmissangas, lantejoulas, ilhoses e
Arquivos para correspondência, almo- ticos. desenhos, decalcomania para tea
cionam com vaivums, interruptores.
presilhas
•
fadas para carimbos e para tintas, abri- balata bolas paar enfeites de árv
imans permanentes para rádios, gravadores de cartas, arquivos, apontadores. gravuras, frutas de vidro, tiguras
Classe
13
dores de fifas. gravadores de discos
festões. fotografias, frutas
berços
para mata-borrão, borrachas. ornatos.
Abotoaduras
para
punhos.
águas
maaparelhos luminosos, lampadas, isoladolouça, fignras para enfeites, bolos
brochas,
canetas
para
desenhos,
cortatinhas
lapidadas.
alfinete.
para
adornar
res de corrente, microfones, mostradodores de papel, colchetes, carimbadores, aniversários, batizados, casamentos II
res de rádios, máquinas falantes pilhas vestuários, de metal precioso, semicestos para papéis e correspondência, outras quaisquer comemorações. gravusecas, elétricas, plugs, pick-ups, para- precioso ou suas imitações, anéis de
classificadores, caps. caiadores, canetas. ras, smageas, letreiros. manequins, UM.
adorno.
balangandans,
berloques,
brinraios. potenciómetros, escalas de vide°,
compassos, cofres, canetas tinteiros, ca- giletes, obras artistica*, obras de Talai
cos,
broches,
colares,
contas
de
metais
resistências elétricas, aparelhos receptonetas esferográficas desenhadores, data- tara, painéis e cartazes para decorações
ou
pedras
reciosas
ou
semi-sedosas
e
res de sons, rádios. tomadas de correndores
com minas, descansos para lápis e para exposição, projetos, initstristrios
te, relays, redutores radio-fonogralos, suas insitaçaea usadas como adornos e canetas. esquadros. espátulas, furado- de mercadorias diversas e para provia
reostatos, rádios para automóveis, rá- ou na confecção de bijouterias, corren- res. !usina fichários. fitas para máqui- galada suportes artiaticos para vitrine&
dios receptores, rádios conjugados ou tes de uso individual ara adorno, dia- nas de escrever, fichas para arquivos estatuetas para adornos t para fias
rtistiros. tabuletas
não cora fonograias, soquetes, sincroni- mantes lapidados esmeraldas lapidadas. máquinas para escrever, calcular, e sozadores, selecionadores„ aarelhos de te- medalhas com santo, pulseiras, safiras mar, fitas gomadas, máquinas pare
Classe 26
adas, topázias apidadm. turtealines
levisão, tomadas, transmissores de sons, larg
grampear, goma arábica. gomadores, Artefatos de madeira, aosso ou marfim,
lapidadas e turguezas lapidadas
toca-disco, automáticos • ou não, aparegrampeadores, grampos e ganchos para
não inchados em outras classes
•
Classe 14
lhos para telegrafas sem fio, transforescritórios, gis, godets, instrumentos de
Vidro comum, laminado, trabalhado
Casse 27
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras
madores para radias e. televisão, tomaem todas as formas e preparos, vidro malhadores, mata-borrão, máquinas, e Artefatos de partia ou libra, nãodas de corrente
citados em outras clamas
cristal para todos os fins, vidro indus- apetrechos para apontar
lápis. Cle poClasse 9
trial com telas de metal ou composi- teceu, metros para escritórios e para
Casse 29
Lastranseatos amas/cais e ases partes irr ções especiais: ampolas, aguariosa asdesenhos. "papel carbono, perfuradores, Escovas connsas (naof saca:ui:das nas
tegrantes, exceto máquinas falantes
sadeiras, almofarizes, bandejas, cabe- pastas para escritórios. com techos de classes 6, 11, 17 e 18). espanadores e
Classe 10
ias, cadinho, cantaras, cálices, centro metal, pestes pare escritórios. com fevassouras
Petrechos para medicina e cirurgia: de mesa, c.apsulaa, copos., upelhoa,
Classe 30
chos de ~tal, porta-tinteiros; portaAssentos para enfermos, aloodlio 'hidró- carredeiras, frascos, formais per$ doces. l:Sala, porta-canetas, porta-carimbos, Guarda-chavaa "bengalas. e suas ,partes
filo, ataduras, adesivos, bolsas pare fôrma para fórnos, fios de vidro, gar- ~e-certas,
.
,
s integrantes. •
•
•.
porte-blocos, pitu, pácostos para enfermos- esponjas para
cirurgia, esparadrapos. Saldas higiênisas, feltros para mate plasma, fios de
linha para feridas, gase antisséptics,
gases. luvas de borracha ligaduras de
cânhamo, meias elástisas panos higiênicos, suspensórios atléticos, sacos para
gelos, suportes atléticos tampões laigianicas e toalhas higiênicas
Classe l

vr'
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mento e para sinalização, aparélros estintoras de incêndios, cloro, corrosi- iria°, magnetos de alumen psza Inoto8
para escafandristas, aparelhos para lim- vos, cromatoa, corantes, creosotoe; der res, amassadeiras de massas e odiai%
par vidros, aparelhas para combater corantes; desincrustantes, dissolvretes; tos, amassadeiras de barro, descama
formigas e outras pragas, aparelhos au- emulsões fotográficas, enxofre, éter, es- res de grãos e cereais, amoladores,
tomáticos acionados pela introdução de maltes, estearatos; fenol, filmes sensibi- quinas de amolar, amortecedores de
molas, aparelhos para picar, cortar ou lizados para fotografias, fixadores, flui- iquidos, anéis de difusão para maquia
reduzir comestaveis. aparelhos espargi- do, para freios, formal, fos çatos fadas- nas de fabricar açucar, anel de broca;
dores, aparêlhos e instrumentos de cál- triaga, fluoretoe, fundentes para solda: máquinas para aparar couro, aparelho
culo, aparelhos para observações sísmi- galvanizadores, gelatina para fotografias condutores de caroços de algoetso, apa:
cas aparelhos aesmostatos, aparelhos e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidra relhos elétricos de ceparar minérios, a.,pe.
para natação, aritonômetros, aspirado- sulfitos; impermeabilizantes, ioduretos; relhos redutores de consumo de combusClasses: 13, 36 e 48
res de pó. aerómetros, acendedores elé- lacas; massas para pintura. magnésio, tível, aparelhos de extra;30 de .minas,
Titulo
tricos, alto-falantes, amlificadores elé- mercúrio; nitratos, neutralizadores,
aparelhos de lixiviação, aparelhos para
tricos, amassadeiras, antenas, batedei- trocelulose; óxidos.-oxidantes, óleos pa- enfardar feno, aparelhos para enrroiar,
Térrnos ns 612.561 e 612.562, de
amplificadores elétricos, amaseadeiras, ra pintura, óleo de linhaça; produtos para facilitar o arranque dos motorto,
14-10-63
antenas. batedeiras, balança comum e químicos para impressão, otassa indus- para fabrico de águas gasosas, =
Editora Abril Ltda.
elétrica. barômetros, baterias de acues.- trial, papeis emulsionáveis, para a foto- manusear cargas, para rachar e
lasiozes. binóculos, bit, as bobinas, bo- grafia, papeis de tumesce, papeis acho- lhar metais, máquinas para couro, parti
binas de indução, asszetri para fins cura.. gráficos e relia:copista, peliculas pensa limas, para madeiras e para tonésee,
terões de aa aaainas elétricas veis, papeis para fotografias e análises aquecedores de água de alimentaçfiça
•
bambu medidoras, baliras, bússolas, ba- de laboratórios, pigmentos, potassa, pós condensadores de pombas de ar e d
"
terias elétricas. bules eiétrisos, caixas de metálicos para a composição de tintas, primido, motores de ar quente, mama
)
desc, t ra câmaras frigorIficaa e fota- preparações para fotografias, produtos nas para torcer arame. nesturadores '
gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de para niquelar, pratear e cromar, produ- de armação, sustentadorea de máquincta,
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos. tos
para diluir tintas, prussito; reativos, aros - de ferro, arco adesivo rara p4.,
cronógrafos, cronômetros, combustores semovedores,
sabão neutro lias, dispositivos de arranque, maquia
Classes: 33 e 48
de gás, cidômetros, cristais de rádio, sais, salicilatos,reveladores;
secantes, sensibdizantes, nas para arrolrar garrafas, brunidores
Titulo
condensadores, cortadeiras para fotogra..
arras, moinhos de arroz, acensoree
Classes: 33 e 48
fias, chaves de alavancas, chaves auto- silicatos, soda caustica, soluções quimi- de
hidráulicos,
foles de aspiração aspiracas
de
uso
industrial,
solventes,
sulfaTitulo
máticas, capacitores de bloqueio, capacitares.,seatroliticos, calibradores, disnas pastosa para madeira, ferro, paredes. dores (não aparelhos), máquinas peia
Termo n° 612.563, de 14-10-63
para ei s:dopes, discos gravados, diais, construções, decorações, Louros, tecidos, assetinar, máquinas para fabricar 80.
Everton S. A. Indústria de Componen- desperUdores, enceradeiras elétricas, en- fibras, celulose, barcos e veículos, tal- car, máquinas para atarrachar, máquireas
tas Eletrônicos
genho de assar carne, espelhos óticos, co industrial, thiner; vernizes; zarcão de soldar, automáticos, pingadores, ma.
83c, Paulo
quinas de cortar aveia, bancadas,tora
esticadores de luvas, espalma de piásClasse 4
ticos para eletricidade, esterilizadores, Substâncias e produtos de origem ani- nos de bancadas, bancos para serrar,
zuniam de incêndio, ferros elétricos de mal, vegetal ou mineral, ene bruto ou bandagem de rodas adesivas de polia(,
soldar, filtras e aparelhos filtrantes, fil- parcialmente preparados: Abrasivos em motores de barcos, barras de agulha*
tros para óleo, filmes falados, fogões, bruto, argila refratária, asfáltico em
fogareiros, fusiveis. faróis mano acessó- bruto, algodão em bruto, borracha cai para máquinas de costura e barra de
calçador para máquinas de costura, bata
rios de veiculas para sinalização e para bruto,
benjoim, breu, cânfora, ramento de tornos, batedeiras de argua
iluminação em geral, filmes revelados. caolim,beuxita,
chifres, ceras de plantas, ceras massas, máquinas batedeiras de osfok,
Nanas elatricas, fervedores, frigoríficos, vegetais de carnauba e aricuri, crina batedores de algodão, moinhos com brIm
fotômetros, fios elétricos, filtros de In- de cavalo, crina em geral, cortiça em
cantrífugos, bate-estacas,
terferência, fonógrafos, garrafas témicas, bruto, cascas vegetais, espato, ervas tedores
quinas para bater couros, batedeiras
geladeiras,
globos
para
lámoadas.
globos
DIDÚSTR/A BRASILEIRA
•
medicinais, extratos oleosos, estopas, mecánicas para extração de ouro, mápara lanternas, globos terrestres para enxofre,
feilhaa. abras vegetais, flores quinas para o fabrico de bebidas gata
ensino, gravadores, holofotes incubado- secas, grafites,
goma em bruto, granito sosas, máquinas para benifelar a:goda°,
ras, indicadores de vácuo, instrumentos em
Classe A
bruto, kleseighur, líquidos de plan- cereais e café, bielas, máquinas de faAbaixa luzes d elampião, abajours, de alarme, interruptores. 'tampadas tra.
acumuladores, actinômetros, amperôme- candescentes, lámpadas comas, lentes, tas: latex era bruto ou parcialmante brico de bilros, bombas, teares. tear
troa, amortecedores de rádio e frequên- liquadificadores, maçaricos para soldar, preparados, minérios metálicos madei- para boneteria, máquinas para bordar,
cia, anemómetros, aparêlhos de televi- caldear e cortar, máquinas de fazer ras em bruto ou parcialmente traba- máquinas para pregar botões, maquinai
são, aparélbos para iluminação, inclu- café, mostradores para rádio. moinhos lhadas, em toras, serradas e aplainada., pare tranquear roupas e tecidos. prerad
sive os considerados acessórios de veí- de café, transformadores, tostadetras, tri- raanganes, óleos de cascas vegetais, sas para brinquedos.- britadores, broca*
cuba. aparavas para anúncios mecani- pés para fotografias, válvulas para rfa• mica, mármores em bruto, óxido de ra brochar livros, brunidores de café
coa, aparelhos aquecedores e medidores, elos, válvulas de descarga. válvulas de gazes solidificadores, gelatina giz, lles. cereais, máquinas para bardar, burrr,
aparélhos cromográficos, aparelhos de redução, vacuômetros, velas elétricas, Ilido% plumbagina em bruto, pó de usos. calardes, cabrestantes, cadeia oz.r.
moldagem para fundições, pedras bri- tante para entalhar, cadeia de transmtas
válvulas de vácuo e ventiladores
barbear elétricos, aparelhos registradotadas, piche em bruto, pedra calcaria, são, cadeias de carregadorqa, mai:pitam;
res e medidores de distâncias, apareplantas medicinais, pedras em bruto, para beneficiar caSé, caladabos de
lhos para purificar água, aparé/hos de Termos na. 612.564 a 612.569, de
14./0-63
quebracho, raizes vegetais, resinas, re- quinas de tricô, calandras
sinais lampejantes, aparelhos reguladoquinaer
Exportbras S. A. Indústria e
sinas naturais, residual, texteis,
máquinas pare calçados, c aras
'ra
res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
Comércio
selvas, talco em bruto, xisto, xisto pôr para máquinas, máquinas para t
aparélhos didáticos, aparelhos cinemar
betuminoso e 'Meato
tograficos, aparelhos automáticos para
Nitrar e preparar canhões, maquilaria
Guanabara
para perfurar canos de lusas, maquinas
acender e regular gás. aparelhos para
Classe 6
separar café, ,aparélhos para aquecer
Para distinguir: — Abanadores de ce- para cápsulas, máquinas para capsulga
edificios, aparelhos para experimentai
reais, máquinas para acabamento e pa- garrafas, carrinhos para maquinas ck
dínamos, aparelhos para destruir irise, E
ra tecer, acendedores para maquinas de malharia, máquinas de cavilhar calota
tos, aparelhos náuticos dentificos, apa
exploeão, bombas (máquinas) de acio- dos, maquinas de cegar centrifugas,
relhos de ótica, aparelhos pulverizadonamento,
aeiplamento (axial), acopla- centrados-eu de tornos, bruaidores,
•
'
iii:tra Nen&
res, aparalros para aquecimento de
mento de rodas livres, máquinas para quinas de cervejaria, mquirms para fei.
água, aparelhos geradores eletroquhniadegas, máquinas pare adelgaçar, adr- brico de chocolate, máquinas; para chaa
cos, aParêlhos para recepção,. reprodukIndústria iSrasileira•
ruelas, aeçocondensadorea, máquinas de bar,-prensa para fabrico de cidra,
ção de som e sônicos, aparêlhos autoajustar, alergadores, rolo., compresso- quinas para fabricar cigarros, cinta
máticos eléétricos 'de passar, aparelhos
res, inãqginas de descascar, batedores alva para polias, coletores para ditam
Classe
1
para espremer frutas e legumes, apare- Para distinguir: Absorventes, acatonst. de algodao, bombas lsidretukas (petra mos, coletores para motores. motores
lhos de alta tensão, aparelho. de pro- &eidos, acatamento e coloração de fi- algodão), carneiros fedrerulicas para de combustão, motores, máquinas para
teção contra acidente de operários. bras, tecidos, couros e celulose; Aipo algodão, formadores de ftos de algodão, composições ~ficas, máquinas coasaparelhos a fiadores d eferramentas, raz,
soras, máquinas para distribu30
alcool, albumina, anillnas, alarem prensas roa -a • • .tio, purificadores de
aparelhos distribuidores de sabão e de alvaiade,
de alii • i•0, asma para descer- de concreto e para misturar conexa
alvejantes
industriais,
a
%soslcaloetes
clesincrukantes para instalações sanitá- aio ta] pó, amoniaco, anti-hterustantes, car algodão, trituradores e transporta- máquinas condensadoras, =adutores
rias. aparelhos esterilizadorea, aparelhos
anti-corroelvok• agt1- de- dores de algodão, tubos eneaixotadores Agua, inequines para conservar
e instrumentos usados na engenharia, anti-oxidantes,
godão das vagões, ali- des e pare construir es.tredas. cortae. n
tergentes,
azotatos,
água etc, lada para para tirara O al
agrimensura geodézia. aparelhos gasei- acumuladores, água
mentada:4
para
carburadores, carbure- sus mecenteos, máquinas para tie,$a I
oxigena
ara
itas
ficadores. aparelhos de anali saa, apare- industriais, aturda; banhos ara gelyealdores clarificadores, máciutnas para ali- cordão, e fabricar correias de t
lhos ozonizadores, a parelhos pasteuri- sadio, benzina,
betumem, 14car- sar o couro, máquina" e Impas para rixadores de transporte, mquinas para
aadores aparelhos regidadores e estabi- bonato
de
sódio,
de
ãssio;
çal *Na alisar qr$i, grãos, Imas, alimentado- bricar correlef, • máquinas para corr i
lizadores da pressão e do fluxo de ga- carvões, carbonatos, catalizadores,
Oh:- $05, vejes de ~gen pare máquinas cortadeiras (máquinas), maquinas
ses e líquidos aparelhos para salva- lose, chapas fotográficas, composições
e moi res, dispositiVoe de Aluna" tele- cortar cortiça, máquinas cosedeiras,
,
Termos as. 612.559 e 612.560. de
14-10-63
Editora Abril Ltda.
Classes: 13, 36 e 43
Titulo
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aed.,,..,- . de arame' para encadernadores,1

para coser ou brochar liv.ros.
.,,de .... : .a. máquinas de esticar e add.ga,,,,- e p ros. máquinas para classifica,: ,. 00 ,.• ,. ttoo, coletores de lama e pata
e amores motores de combustão : . , tt:115 de tipografia. compresoo, , _tu:tias), compositores mecani.• . irias para distribuição. oaPa
,.. ,..,ncreto, máquinas condensado.9 -,-iinas de trançar, máquinas de
: it..WIlS de corta, encerar. grae :.intt.tár coasos, engrenagens de
un - *I.ti:a. separddores de creme. criU5 Ith:ekti.:05, cubos de placa de ema'. .1 caLtra de motor, cilindro matani:. de deb-uar, debulhadoras, desaaL.,.a...a, desnregadores, desbagadonu .quinas pata descascar grãos, de'.
9 ,-, ..dores. desfibradores, deagaiseas& t -.r.. desi nteg radores, desna tadei cl e saosi pa dore s. máquinas de :oug o para máquinas de meias, diabracleacial. diapositivos para a iga. ao elar:ca para motores para Lar,
Irar. para de.;carosar algodão e para
Gvanta. - ?nto de vagões, divisão e readore:. (máquinas), dobradeiras macas, máquinas para dourar, gram.
11105. niSquinas de drenar, eixos de
omissa ...), elevatores de vapôr; cieraOres de eletriedade. caldeiras, cieiro:atores, di.:tribuidores de papel de emagem, eni,reagens, máquinas de . engem erabreag'eds, máquinas de erabar ri:a.litinas de mebutir, engent,os,
paeotado es. máquinas para encaderção e cor.e,Jores de arame para e ocarnaçãa. atáttainas para encher e para
arrafamnto, engrenagens, máqu:nas
jttelradei r a, equipador. escadas rolanescoradares de grãos, esmagadores
frutas, máquinas de esculpir. má q uipara raiar canos de espingardas,
'levadores de essências para motores
áquinas para estaleiros, máquinas de
"tampar, máquinas de esticar, máquinas
. ta preparar o material para estradas
e ferro, mcp.i.na.: de etiquetas, evapo
sa'slores„ cavaletn para escavação do
lo, maquinas para escavação, mãqui
a e motores de explosão, máquinas esmedoras. faca:, mecãnicas, facas drlares, máquinas para fabrico de farias, premias ,m-:1 feno e aparelhos pautam para •extin So de incêndios, colebinas, nalqu'n,4 de impressão, mápara instru(Aes de caldeiras iasações de tramaortes e para fabricar
bustivets, inEufladores, máquinas de
ato de areia e aparelhos para latos,
iras mocanicas. máquinas coloetoras
áquinas de misturar, máquinas para
oagem, para cortar modelos, moedores,
quinas de aquecimento 'de pratos, Minas de moldagem. máquinas de moios, monta cargas, morteiros misturado-
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turbinas hidráulicas • vapor; máquinas
para usinar, bombas de vácura, vassouras mecânicas .para ruas, ventoinhas.
máquinas de cortar vidros, máquinas volantes .com exceção das máquinas e suas
partes infrg antes incluidas nas classes
7
10 e 17
•
Classe 8
Fara distinguir: Artigos e aparelhos
elétricos e eletrônicos em geral; apare;
lhos e artigos para instalação elétrica e
hidráulica; conjuntos de peças óticas
formando diversos aparelhos de ótica:
instalações elétricas e artigos eletrônicos para automóveis; aparelhos e acessórios pala rádios: aarelhos e instrumentos didáticos; instrumentos de precisão; instrumentos clenti ttiCos; acendedores, acendedores eletrnicos. acumuladores, abt-jours, alto,falantes, antenas.
acumuladores, amplificadores, anemómetros, amperõinetros, assadeiras elétricas, adaptadores de microscópio, agulhas para fonógrafos, aquecedores 1 de
ambiente, aparelhos de controle e medida, aparelhos de expurgo utilizados na
limpeza e desinfecção de sentinas, mitórios e outros locais, aparelhos de ligação para banheiros, aparelhos de ar
refrigerado, aparelhos de ar condicionado, aparelros de alta tensão, aparelhos
autornátidus para descarga de água,
aparelhos de alarme, aparelhos de aproximação, aparelhos para arqueação de
volume, balanças, baterias, batedeiras,
batedeiras para refresco, batedeiras pa
na liqUidos e massa, binóculos, bules
elétricos, businas baterias elétricas, barômetro, bussola, -bobinas, benjamim.
balcões frigoríficos, aparelhos para bordar, aparelhos para banhos de ar quente, chuveiros elétric" coqueteleiras.
campainhas elétricas, chaves automá
tical, chaves para antenas e fios terra.
contactos elétricos, Candelabros, bobinas para rádios e televisão chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comuta.
dores, cafeteiras elétricas, compassos.
câmaras frigoríficas, caixas de descarga para vasos sanitários, aparelhos para bordar, Pães, cafeteiras automáticas.
câmaras fotográficas e cinematográficas.
chassis, condensadores, castiçais, condenandores para vapor. sytlimadores,
aparelhos cortadores de çrios, cabos e
condutores elétricos, contadores de rotação, caixas para revelação de papéis
monográficos, câmaras ampliadoras, máquinas cinematográficas. instrumentos
de calcular, chicotes para automóveis,
cronômetros, carrilhões, aparelhos de
copiar fotografias, aparelhos calibradores, aparelhos cinematográficos, aparo
lhos de contrôle cinematográficos, apaaparelhos de contrle cinematográficos,
aparelhos de contrôle de sons, apare-

moedore, e trituradores • de ossos, Noa de Fomunicaçao interna, discos graquinas para cortar padrões, máquinas vados, diais, duchas, diafragmas para

ra fabricar papeis, de papelão, pren- fotografias, desPertadores. enceradeiras,

expremeciores elétricos, estufas, esterelizadores, esquadros de aço, esquadros
de. agrimensor, extintores de incêndios,
aparelhos para expremer frutas e legume., aarelhos estereoscóicoe, escalas indicadoras de maré, eletrennetros de quadrantes. espectorscópios, aparelhos de
eantrôle e medida, exaustores, estojos
para filtros com torneiras, aparelhos
eletrônicos em geral, equipamentos eletrônicos elétricos e rádio-técnicos, fogões, fornos e fogareiros elétricos, çaróis, faroletes, fios ara eletricidade, fios
terra, aparelhos fotográficos, ferros elétricos de engomar e pasar. ferros comuns carvão, ferroa elétricos para solos de timbrar, tornos, máquinas tor. dar, fervedores, fusiveis, filmes revela-

de para uso de presão, máquinas de
Murar, perfuratrizes, máquinas Para
tesa° fotográfica, pistões, guindas
piscas de guarda para máquinas,
ninas de putrificar o ar, máquinas
fabrica- eueijos e laticlnios, re_barores, iiilaquinas de rotular, máquinas
a indústria de sal, máaulnas para
car salsichas máquinas para ' lime sementes, máquinas para . extrair
eos, separado es. serras sem fim, máas soprantes. máquinas de esfería
ar. máquinas de tandzar, tamisas, lesem fim .transportadoraa teares.
quinas para acabamento de tecidos,
uras de máquinas para talhar, mã-

Jane:ro .te 1964

uinas fatograkcas. filme. oficio. .envelopes. cartões de visitas a
dl
rigidos, fonógrafos, fitas métricas, ins- comerciais, mecnoranda, faturas, duplicatrumentos baixos, fotalizadores para cá-. tas, notas promissórias. letras de cammaras fotográficas, geladeiras, garrafas bio ahólices, ações, debêntures, avi.
.térrnicas geralores automáticos, gerado- tos. cheques.. bilhetes. passagens folhires estáticos e eletrônicos de alta frenhas e demais artigos da desse
quência, que funcionam com -válvulas,
Tênms -.: 612.570. de 14-10-63
para aquecimento, por dielétrico e induExpartbrás S. A. — Indústria e
ção, fitas magnéticas, aparelhos para
Cortéreto
gás engarrafado e aparelhos de inversão. heliógrafos, hidrômetros, holofotes
Guanabara.
para automóveis, interruptores, isolado
res, impressores, aparelhos de intercomunicação, indicadores de níveis, imãns
permanentes para rádios, aparelhos de
gás engarrafado. gravadores de fitas,
gravadores de discos, máquinas impressoras fotográficas, isoladores de corrente, isoladores elétricos, instrumentos
Titulo de estabelecimento
matemáticos e didáticos, instrumentos
Tênno n.° 612.571, de 14-10-63
fisicos, Instrumentos de calcular, instrumentos para medida e contrôle para me- Exportbrás S. A. — Indústria e
Comércio
cânicos, intermediário para . filmes, lâmpadas, lunetas, liquidificadores, lupas,
Guanabare
lampeões, lustres, lentes, aparelhos luminosos, aparelhos de luz fluoiescen
•
s
tes, limpadores de para-brisas, lanter- 1
rias portáteis e lanternas de mão, .tize•
•
•
trazeiraa para veículos, microscópios i
micrómetros, manômetros, monóculos,
mostradores, mostradores de rádios, microfones, medidores 'de vascas, lentes de
Nome comercial
contacto: medidores de intervalos, aparelhos para medição, miras de qualquer
Térmo n.' 612.572, de 14 - 10-63
graduação. massaricos, normógrafos, niEiraino Rodrigues de Agulho
vela de ferro, níveis d'água para calMinas Gerais
deiras, óculos, instrumentos óticos de
observação e medida, aparelhos de ondulação permanentes, objetiva para amliadores, misturadores ara banheiros,
painéis de carros, para-raios, panelas elétricas. panelas de pressão. pistolas de pintura, pick-ups, pilhas sécas
,Indústria Brasileira'
elétricas, rumos,p antógrafos, pazóme
troa, pantõmetros, pirômetros, instrumentos de precisão, eriscópios, projeta
Classe 42
res cinematográficos, potenciómetros,
Aguardente de cana
prismas fotográficos e puxadores de
Têm) n.° 612.573, de 14 - 1043
filmes, pince-nez, aparelhos de refrigeEl-atino Rodrigues de Aquino
ração, refrigeradores, réguas de aço.
Minas Gerais
rádios, refletores, reatores, relays, receptores, regadores automáticos, relógios, relógios de rasto e de vigia, redutores, resistências elétricas, registros pare água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores para luz fluorescente, reostatos, registros
para vapor, registros para bidês, para
banheiros. quebra-luzes, registros para
aparelhos bebedouros, para lavatórios e
Classe 42
para pias, secadores para cabelos, sorAguardente de cana
veteiras, sincronizadores, sextantes, selecionadores, sifões, sereias de alarme. Tèrmos as. 612.574 a 612.575, de .aparelhos para soldar, soquetes, sina14-10-63
leiros, reguladores automáticos ou não. Manoel Candido da Silva 6, Cia. Ltda.
aparelhos de televisão, telelupas, telõRio de Janeiro
metros, tomadas, telescópios, tomadas de
correntes, teodolitos, tecnigreos, termômetros, aparelhos de telígrafo sem fio,
transformadores, trenas, torradores de
PaDtzu
cereais, torneiras de comressào, torneiII."' •
ras de alta pressão, torneiras coca dispositivos para aquecimento de água, teIndustria BrasileiriA
lefones, telescópios. transmissores, tocadiscos automáticos ou não, tubos co.Classe' 4
duas, terminais para baterias, voltimetroua ventiladores, válvulas, válvulas Substancias e produtos de origem anide redução, válvulas para rádios, vál- mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
vulas de descarga e pressão, válvulas parcialmente preparados: Abrasivos em
de comportas, vela ara filtro, aarelhos bruto, argila refratária, asfáltico
transsitores, aarelhos de transmissão e bruto, algodão em bruto, borradia em
bruto, bauxita, benjoim, breu. cantora:
recepção de sons, tripés
moita. chifres ceras de plantas, ceras
Classe 20
Ancoras, boias, cintos de natação, pa- vegetais de carnanba e aricuti. crina
raquedas e salva vidas de sua indústria de cavalo crina em geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
e comércio
medicinais, extratos oleosos, estopas.
Classe 50
mo u ada. máq

"...n••••n

,tip,ortbras

Exportbra S.A
I ndústria e Comercio

quinõpoiís

Novaquinp
Indústria Brasileira

dorna, Cavadores mecânicos para ser- dos,' formas elétricas, filtros de' óleos Para distinguir o timbre da requerente enxofre. f6lhas. 4tbras vegetais. gorei
mquinas para fabricação de trilhos, para motores, aparelhos de frequência a ser usado em papéis de carta e de secas, grafites, goma em bruto. granito

3,

-
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Termos fls. 6l2.5a8 e 612.3691de
em bruto, kieselghur, líquidos de plan- mate, hortaliças, lagostas línguas, leite, armários para banheiro e para 'roupas
14-1
tas. laica em bruto ou parcialmente condensado, leite CO3 pó, legumes em usadús, almofadas, acolcha ados para
ércio e ladátd
preparados. minerios metálicos madei- conserva, lentilhas, linguiça, ouro; mas- móveis, bancos, balcões, banquetas, Anuindo C. Moura
nn 11
Cria S. A. —
088
ras em bruto ou parcialmente traba- tins alicaenticiaa, mariscos, manteiga, bandejas, domiciliares, berat.,s, biombos,
Pernambuco
lhadas, em toras, serradas e aplainadas, margarina, marmelada, macarrão, mas. cadeiras, carrinhos para chá e café,
mica, mármores eia bruto, óxido de sa de tomate, mel e melado, mate, mas- conjuntos para dormitórios, conjuntos
manganes, óleos de cascas vegetais, asa para mingaus, molhos, moluscos para sala de jantar e sala d evisitas,
óleos em bruto ou parcialmente prepa- mostarda, mortadela: nós moscada, no- conjuntos para terraços ,jardim e praia,
óleos comestíveis, ostras, ovas. conjuntos de armários e gabinetes para
rados, plumbagina em bruto, pó de zes;
pães, patos, pralinés. pimenta. Os Dam copa e cosisha, camas, cabides, cadeiras
moldagem para fundições, pedras bri- pudins, pickles, peixes, presuntos, patadas, piche em bruto, pedra calcária, rés, petit-polp, pastlihas,- pizzas, pudins; giratórias, cadeiras de balanço, caixa
plantas medicinais, pedras em bruto, queijos, rações balanceadas para ani- de rádios, colchões, cokhões de molas,
quebracho, raizes vegetais, resinas, re- mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, dispensas, divisões, ivans, discotecas,
sinas naturais, resíduos, texteis, silício, sanduíches, salsichas, saltnes, sopas en- de madeira, espreguiçaeiras, escrivaniseivas, talco em bruto, xisto, xisto latadas, sorvetes, sucos de axnate e de nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
.
betuminoso e silicato
frutas; torradas, tapioca, %alaras, talha- a:Atinhas, mesinhas para rádio e televi,i.•n••
Classe 16
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- são, mezinhas para televisão, Molduras
Para distinguir: Materiais para constru- mento de animais e aves, torrões, toud- para' quadros, porta-retratos, poltronas.
-.4
cinho; vinagre
ções e decorações: Argamassas, argila,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaClasse 1
.:
ato
areia, azulejos. batentes, balaustres, blopéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Insig lig
,.''..'
Termo
is.'
612.577,
de
14-10-63
cos de cimento, blocos para pavimenta,
Ciais'
vitrines
a'a'a
Companhia de Inação e Tecidos,
çâo, calhas, cimento, cal, cre, chapas
e
Artigos da
gr
Corcovado
é- a
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Termo n.° 612.582, de 14-10-63
Guanabara
cha as para coberturas caixas d'água,
Termos as. 612.590 e 612.541,vale
Banco Autocastro, S. A
•a,,,I1
caixas para coberturas, caixas d'água,
14.1043
Guanabara
caixas de descarga pra lixos, edifica,•Orelo e
Arraiado C. Moura N
ções premoldadas, estuque, emulsão de
tria S. A. T• Armosa
,Ak
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruPerime:Nato
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luva,
indústria Brasileira_ .
de junçao, lagea, lageotas, material istsNome comercial
/antes contra frio e'calor, manilhas, masClasse 23
Termo n." 612.583, de 14-10-63
sas para revestimentos de paredes. maTecidos em geral
Gideon Abrahimi
deiras para construções. mosaicos, proGuanabara
base
asfáltico,
produtos
para
dutos de
Termo n.° 612.578. de 14-10-63
tornar impermeabilizantes as argamas- Agripec Química 'e Farmacêutica Ltda.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreCeará
gulho, produtos betuminosos, impermeagor
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas. placas para pa• Classe 29
Indústria Brasileira
Classe 7
vimentação, peças ornamentais de cimenEscovas em geral
Artigos da chame para forrar casas, massas anti-ruidos
Classe 2
para uso nas construções, parqueies,
Termo ta° 612.584, de 14-10-63
Classe 7.
Formicidas
portas, jaortões, pisos, soleiras para porA. Bezerra de Souza
insignia
tes, tijolos, tubos de concreto, telhas, taPernambuco
Teimo n.° 612.579, de 14-10-63
cos tubos de ventilação. tanques de ciLaboratórios Lepetit S. A.
Termo nP 612.592, jje 14-10-r,
mento, vigas, vigamentos, vitrós
Sfflo Paulo
Ferquisa. Fertilizantes Químicos
•*
Guanabara
Tk.rtno n. 612.576, de 14-10-63
'Sociedade Agrícola Paraense Ltda,
Pará

p

Banco Autocastru,S. A.
,

»

o

Lepevtt

Torrefação e Moag-abs
de Café Bicas

FEROUISA.,

Indústria Brasileira

I ndústria

Brasileira

•

Classe 41
Titulo de estabaelecimerito
—
Classe 3
Termo n.° 612.585, de 14-10-63
Um produto farmacêutico iadicado nos
_
. Classe 2
estados de desnutrição carências de Serviço Soda/ do Comércio — Admi- Substancias e preparações químicas traltii
nistração
Nacional
vitaminas
das na agricultura, na liorticulturea
Guanabara
- veterinária e para fies sanitárfo'S'
Termo n." 612.580, de 14-10-63
(Prorrogação)
Termo ri., 612.593, 20e 14-10-t
' SESC INFORMATIVO
Rubens Dias da Cruz
Pesquisa, Fertilizantes lUúmIcos
Guanabara
Guanabara •

kaoreouck

Classe li
Alcachofras, aletria, ano, aspargos,
,
açúcar, alimentos vara animais, amido,
Eliístlirelamendoim, ameixas, amêndoas, araruta.
arroz, atum, aveia, avelas, salte, azeiClasse 46
tonas: banha, bacalhau batatas, balai,
Velas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grito, camarão, canela
Termo n.° 612.581, de 14-1043
eia pau e em pó. cacau, carnes. chá,
Kit-Copa Revestimentos Ltda.
caramelos chocolates, -confeitos, cravo,
Guanabara
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas., castanha. ceola, condimentos para alimentos, odorantes,
chouriços, dendê, dóces. &Seca de frutas, espinafre, essências alimentares, em,
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
Indústria
mate, farinhas alimentícias, favas feculaa. flocos, farelo, fermentos, feitio,
Classe 40
•
figqs, frios, frutas secas, naturais e criatalisadns.,glicose. goma de mascar. gota Móveis era geral de metal, vidro, de
ciuras. grânulos. grâo de bico gelatina. aço, madeira, estofados ou aio, inclugoiabada, gejéias, herva , doce, berra sive móveis para escritórios: Armários,

ria

.

Classe 3+2
Jornais, revistas e livros

•

Termo n. 612.586, de 14-10-63
Serviço Social do Comércio — Admi~ração Nacional
Guanabara

rri;

FERQUISA FERT/LIZANTLS;

-QUIMICOS

tbii.RE10 DO SENAC-

Nome comercial

Classe 32
Jornais, revistas e livros

Termo n.° 612.594, de 14-/0-63 fik
Sementes. Rações e Produtos Quimies*
8. A.

Teimo n.° 612.587. de 14-10-63 Tipografia Hispano Brasileira Ltda.
Guanabara

HISPANO BRASILEIRO

SEMÈNTES, RAÇOES E
PRODUTOS QUÍMICOS S.

INDÚSTRIA BRASILEIRA,
1

Classe 50
Impressos era geral

Nome comera

'g

Jane: rq de 1 34
AP 612.595, de 14-10-63
ria Saltai . a
ouanabarf

Tétano n.9 612.608, de 15-10-63
Têncto a.° 612.612, de 15-10-63
Urino n.. 9 612.602, &a 15-10-63
Frsikas. Maia. Algodão Brasileiro 13. A. Moagem e Refinação _cle Ração Balara- Moagem e Refinação de Ração Bala*.
(Algodobrás)
ceada S. A.
ceada S. A.
Paraíba
Paraíba
Parsiba

iREITAS, MAIA
ALGODÃO BRASILEIRO S. A.
(ALGODOBRÁS)

MORBASA
Pikt

Node comercial

Clasase 36
'de V.7..atuário em gerala inclusive
esportes, senhorlas e crianças

s'

rmo V 612.596, de 14-10-63
Ailaiãterlp Sartini Ltda . a
Guanabara

ALFAIATARIA
5ARTIN1 LTOL
4

Çlasse 36
Titia 4e estabelecimento
i° 61 .598, de 15-10-63
preendimento Social
kcio e Indústria
Paraiba

.

ESCOL S,
fitE-NIJIMENTO SOCIAL

fflifRCIO_Eltintailgt
Nome comercial
.599, de f
mpreendimento Social
nésio e Indústria
Parwba

Termo n.° 612.603, de 15-10-63
Freitas, Maia, Algodão Brasileiro S. A.
(Algodobrás)
Paraíba

- LGODOIRÁS

Classe 41
Artigos da classe

A

INDOSTRIA BRASILEIRA

°

classe' 4
Artigos da classe

--"firmo n.°612.613, de 15-/O4"
João Dias da Silva
'xio de Janeiro

Classe
Artigos da classe
"Rimo n.° 612.609, de 15-10-63
Moagem. e Refinação de Ração Balanceada S. A.
Paraíba

tenni n. 612 . 604, de 15-10-63
Freitas, Maia, Algodão Brasileiro S. A.
(Algodobrás)
Paraiba

Girou rumine

Parnalo,

ALGODOBRÁS

Trino n.9 612.614, de 15-1043
Milani-Cortina g . A. — IndUrla
Tanta
São Pauto

Classe 4
Insignia comercial

n.9 612.605, de 15-1043
Moagem e Refinação de Ração Balanceada S. A.

'MOAGEM E REFINAÇÃO DE
14ÃO BALANCEADA Sé ik•

.9a~ 32
revis(ai, publicações impressa,

MUNI-CORTINA 5
nçIústrki Textd

.

classe 41
Artigos da classe

Nome comercial

Termo n.° 612 .610,r de 15-10-63
Moagem e Refinação de Ração Balanceada 3. A.
Paraíba

n.' 612.615, de 13713Zr
Mlianl -Liortina 3. À. — tadtwrie
Textil
São Patão

Paraiba
Nome comercial
"1"ármo n.° 612.606, de 1d-1-3-21—
Moetiern e kefinação de Ração Balance* S. A.
ParaiNk

•

•

M 1 LCOR
movem ^ ettAsit.in*

'r.f.sumwaIMãe~
-ietíjÁ'
Zi9iDieUckaiir
Çlage
Aos da clame
.600, de 15-10-63
Domésticos S. A.
raiba

Classe ,n
Artigos da clame
l'sàrtaio
Clame 41
" Insignla comercfal
4:15AC14.
, tresõ
Moagem e Refinação "d4 kaoto 13tdeet.
ceada S. A.
- Panda

0408g.01 e

612.611, de 15-10-63
Refinação de Ração Balanceada 3, A.
Paraíba

Classe 23
Tecidos em geral
Têm) n.o 612.616, de 15-104,
Rom,no \Zebu:o fkivarez

ONAMOR
IND. BRAMEM
Classe 36
Calçados
•'Uno n.9 612.617, da 15 - 104)
Magazine Josmar Ltda.
São Paulo

issP 02.601, de 15:10-63
—. Artigos Docnêstieo; S. A.
- paraíba

JOSMAS
IND, BRAS!~

~thiír...:D1145~
^

8
N.O da ela...

eiassp
Artigos de dama

Ciam, st'
Artig os dla alam

' at

C azoe 12
og upoi4.inclaive
coMuNt eigligeS

,

tegunderfeit'a
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TiMIO n.a 612.619, de 15-10-63
Plana i bgtOes, chias, cokhates, dedais,
feahoa cgrradiços, presilhas para reves. DiatrIbuidora Campineira de Produtos
ajuntar' em geral
Agro-Pecuária Ltda.
São Paulo
Tênno n.° 612.618. de 15-10-63
Plásticos Gato Preto Ltda.
São Paulo

CAMPINEIRA
IND. BRASILEIRI

GATO PRETO
iND, BRARLEIRA

T'erirno n.9 612.623, de 15-10-63
Francisco Gonçalves tis niveira
São Paulo

.
ESCOL/.
PROFISSIONAL MS
CABELEIREIROS
C =O

Classe 33
Classe 2
Titulo de estabelecimento
Substancias e preparações guinas:as
Termo n.° 612.625, te 15-10-63
asadas na agricultura. a saber: adubos;
Kido Escritório Contábil
adubos artificiais para o Nolo, álcalis
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
São Paulo
para enxertos, cianamide de cilicio
como adubo para o solo, -defurnadores.
desinfetantes usados na agricultura e
K1 DO
na horticultura, escórias básicas para
Ind. Brasileira
adubos, essancias para exterminar aramais e plantas daninhas, extratos de
Classe 33
quassia para fins aortícolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano, mie- Para discriminar escritório contábil, despachos, leis fiscais
tIfugos, massas para enxertos. pastilhas
para destruir insetos, preparações para
Termo n.° 612.626, de 15-10-63
preservar o solo, preparações para dei
— Assessoria Brasileira de
truir insetos, hervas e plantas dani- Abrapo
Propaganda Política Ltda.
nhas, sais para fins agrícolas, sais paia
fins horticolas, substâncias quiraicas
:São Paulo
para destruir insetos, hervas e ,plantai
daninhas, venenos contra e vermina,
venenos para insetos e visgo&
ABRAPO
'contra lagartas
Ind. Brasileira

Fevereiro de 1,964 357.let6s, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches polainas, pijamas; punhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos(
suspensória, saldas de banho, sandálias
~catem, aborta, sungas, stolas sou.
itens, 'Jack*, taier. 'toucas, turbagtes;
ternos, uniformes e vestidos
Térzno n.° 612.632 (e 15-10-63
Irmãos P;mita
São Paulo

DUAS CAM
Ind. Brasileira
uasSe

irg

Aeuaraente. anis, aperitivos, bagaceiras
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas. cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra, gengibirra
gin. ginger, kinch, Inuma licores,
mardriguinhos. nectar, pipermInt.
dica, rum, suco de frutas com filcooL
vinhos, vodkn e whisky
Tétano n., 612.631, de 15-10-63
Laboratório de Hipoderrala "HiplCx"
Ltda.
São Paulo
j•

Classe 28
Para distinguir Artefatos 1. mataria
plásticos e de nylon. Recip,ertes fabricados de material plástico. -evestimen.
tos confeccionados de substancias animais ' vegetaaa Argolas. açucareiros.
artnaçôes para ózailos. butes, bandejas,
bases para telefones. baldes. bacia,.
bolsas. caixas. carteiras. chapas, cabos
para ferramentas e utensiiios. cruzetas,
caixas Para acondicionamento de alimentos. caixas de material plasticc
nr• ,
para baterias, coadores, copaa canecas.
_aa
colheres, conchas. cestas para páo cesUNITOL
tinhas. capas para álbuns ; para avios,
Ind. Brasileira
cálices, cestos. castiçais para velas.
Térmo n.9 612.620, de 15-10-63
Yoshilcazu Onizuka
Classe 32
caixas para guarda de objeto/ aartuchos.
São Paulo
Para distinguir: Impressos próprios pacoadores para chá. descanse para pra.
ra serviço interno de repartições, escriClasse 3
co., copos e copinhos de plaatico Para
tórios, casas comerciais, contabilidade, Para distinguir: Substancias quimicas,
sorvetes. caixinhas de plástico para soroficinas, fábricas e outros ramos de in- produtos e preparadoa para serem ubávetes, colherinhas. pasinhas. garanhos
dos na medicina e na farmácia -o
dústria, coméacio e agricultura
de piaaticos para sorvetes. tamanhas
,•••
de plástico para sorvetes, discos de
Termo n.° '612.632, de 15-10-63
Termo n.° 612627, de 15-10-63
mesa, estojos, estojos para óculos. emAssessoria Brasileira de Turismo Ltda. Juciri S. A. — Indústria, Comércio e
balagens de material plástico para sorAdministração
- sa
São Paulo
vetes, estojos para objetos, espumas de
São Paulo
nylon, esteiras, enfeites para automóBBASILBIU
veis. escoadores de pratos. massas anti.
JUCIRI
saldos, formas para doces, fitas isolanr nd. Brasileira
Ind. Brasileira
tes, filmes virgens. fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
a
Classe 50
guarnições para chupetas e mamadeiras.
lanamos para uso em cheques, dupla
guarnições para porta-blocos guarnicataa, envelopes, faturas, notas promis.
Classe le
ções para liguidificadores e para batesórias, papel de correspondência e reci- Para distinguir: Materiala para cosial
deiras de frutas e legumes, guarnições
bos. Impressos em cartazes, placas, ta-traçõesdco :
Argamassas. Gni:.
de material plástico para utenslhos e
buletas e veículos. Bilhetes impresso* ta. areia. 'azulejos. batentes. balaustres:
Classe %objetos, guarnições para bolsas, garfos,
ficas, programas cirseases
blocos de cimento, bloco, para pav1-4
galerias para cortinas. lama laminados Viveiros e gaiolas de tada a espécie
mentaçao.
calhas cimento, cal. cré:
Termo
n.°
612.629,
de
15-10-63
plásticos. lancheiras. mantegueiras. maTérmo n.° 612.621, de 15-10-63
chapas isolantes, caibros, caixilhos, co...,•
"La Mara" Boutique Ltda.
las. orinóis. prendedores de roupas. pu- Mercaceres — Canércio de Cereais e
limas. chapas para coberturas, cairei'',
São Paulo
xadores para móveis, pires, pratos. paliCarnes Ltda.
d'água. caixas de descarga, para liarbat.
teiros, pás de cosinha. pedras pomes arSão Paulo
edificações premolda das, estuque. emula
flciais, porta-pão. pulseiras para relósio
de base asfáltico, *atacas, esauaa
gios. protetores Para documentos. puLÁ URI.
drias. ferros, frisos gesso, grades, jaxadores di água para kISO doméstico,
Ind.
Brasileira
nelas estruturas metálicas para construa
mEnunags
porta-copos. porra • jtleiS. porta-notas.
ções. lamelas de metal, ladrilhos, lanaaa
Ind.
Brasileira
porta-documentos. placas. rebites, roda
bris. luvas de função, lages, boicotai,
material *
abas, recipientes. suportes. sujsortes para
contra frio e calota ;
Classe 36 • manilha ssas
ladrilhos e adesivos para azulejos,
na
Irmassas
para revestimentos de; •
Para distinguir: Artigos de vestuários paredes madeiras para construções, moa'.
peças, carreteis para tecelagem e guarClasse 41
e roupas feitas em geral: Agasalhos, laicas prod /tos de base asfáltico, pro;.'"Naa
nições de material Plástico para Mús.
Carnes e cereais
aventais, alpercatas, anáguas blusas, duros para totrnar impermeabilizantcs,ivy
Iria textil, colas usadas nas indústrias,
botas, botinas, blusões,' boinas, baba. lica, p edregulha. oro latos betuaninoastral
Termo n.° 612622, de 15-10-63
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
doures, bonés, capacetes, cartolas. cara- a *argamassas de cimento e cal hidráfia tri
Serraria Jaraguá Limitada
tubos para ampolas, .tubos para serinpuças. casacão coletes, capas, abales, imnermeabilizantes liquido: riu sob dual"'
Santa Catarina
gas, travessas, tipos de material patacachecols, calcados. chapéus, cintos, iras formas para revestimentos e outros
tico, sacolas. sacos. &igualhas vasilha.
cintas, combinações corpinhos, caiam usos nas construcões. peralanas. placai
mas para acondicionamento. vasos. xíde senhoras e de crianças, calções, cal- para wavimentacão peças ornamentais
caras. calas a frio e colas não incluídas
ças, camisas, camisolas, camisetas. cue- de cimento ou gesso para tesos e pare..
~OU
-em outras classes, para borracha para
cas. ceroulas, colarinhos, cueiros: saias des Papel para forrar casas. massas
Ind. Brasileira
curtumes, para marcineiros, para carpin1casacos. chinelos do:ninam echamea; parquetes . portas. portões, pisos.
:
teiros, para -vidros. pasta adesiva para
fartasias. fardas para tnilitarese cole- anti-ruldos para uso aia construç5et1
esmeril em pedra. em pó. em disco.
giais. fraldas galochas, gravatas, gor- letras para portas. ti 101011, tubos de coda
em pasta para afiar, moer e desgastar,
Classe 4
ros. logos de angarie.- iaquatas: leque,reb@icisa, adaSiVos para tacos. adesivos Madeiras serrada •-e.. Parcialmente bane- uvas, ligas, leckos, inantas, melas, ereto telhas, tacos, tubos de ventiladid1
tanques de cimento. viga*, vigareatod,
'da 'calçado.
lidadas
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas: pavitri5s. venezianas
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612.633, de 15-10-63
stria Cnércio de Rolos flectem
„trái(cos de alatina Rollcopy Legra.
São Paulo
-,

p- R

OPY ''

r itaNa iá leirw ..
Classe 17
?ara distinguir máquinas e instalações
Ora escritórios e desenhos em geral:
!Arquivos para correspondência, elmo'radas para carimbos e para tintas, abriores de cartas, arquivos, .apontadores.
^. rços para mata-borrão: borrachas,
rochas, canetas , para desenhos, cortarei de papel, colchetes, carimbadores,
estos para papéis e correspondência,
ssificadores, clips, coladores, canetas,
passos, cofres, canetas tinteiros, estrs esferográficas desenhadores, dataores tom minas, descansos para lápis
:• Canetas, esquadros, espátulas, furado, findas, fichários, fitas para máqui-

ta,8 'de escrever, fichas para arquivos,

,

1-

áquinas para escrever, calcular, e ao.
I', fitas gomadas. máquinas para
rampear, toma arábica. °ornadores.
rampeadores, grampos e ganchos para
critárlos,'91s, godets, instrumentos de
1i-st:rever e de desenhos, lápis, lapiseiras.
aolhadores, mata-borrão, máquinas e
hpetrechos para apontar lápis. mapoteces, metros para escritórios e para
pesenhos, papel carbono, perfuradbres,
staa para escritórios, com fechos de
, taL pastas para escritórios, com fek. OS de metal, porta-tinteiros, portalípis, porta-canetas, porta .carimbos.
Oortat-Gartas, Porta-blocos, penas. prenboa, pincéis, prendedores de papéis, per.
Ovejos, réguas, stencis, separadores
ara arquivos, sinetes, tintas para es.
ave:, tiralinha, tintas para carimbos
tau para duplicadores, tintas para irareado, tintas para desenhos. aparelhos
ata tirar cópias, pastéis de tintas para
ver e desenhos. tnátjuinas de endereçar, máquinas registradoras
1

Is

IIK

Têm° n.9 612.635, de 15-10.,63

SerPro — Serviços Promocionais Ltda,
São Paulo

SEEPRO
Lnd. Brasileira
Classe 32
INauanaques, anuários. álbuns iravas*o', cartazes. catálogos. jornais 'sacio
*ata e estrangeiros. publicações impres.
Ou, revistas. Propaganda em rádio.
le/evisla, jornais, programas radiofóni.
C04, peças teatrais e cinematográfica'
• revistas Impressas
'
Têrmo n.° 612.636, de 15-10-63
Marmor — Indústria de Mármores
Ltda.
São Palito

1 .; r5

artatareibes moi beatos, ()falas, bande{as, areia, azulejos, batentes, balaustres. blo- pettoa e peitilhos para carumas. peleis.
bases para telefones. baldeis, bacias. cos de cimento, blocos para pavimenta nas, polainas, ponches, pullovers: emir
bolses caixas, carteiras, chapas, cabos .ção, calhas. cimento. cal. cre. chapas monos. quepts; regalos, robe de chama
para ferramentas e utenailice, cruzetas, Isolantes, caibreis, caixilhos, colunas bre, roupas de brim para o trabalks
caixas para sconticionasneuto de ali- chapas para coberturas caixas d'água roupas feitas para crianças, roupões
de

mentos, calcas de materisrl elástico
para baterias, coadores. zutsii.s. canecas,
colhem coachas, cestas para ato.. ceatinhas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos. castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos sartushos,
coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de plástico para
sorvetes. caixinhas de plástico para sor.
vetes, colherinhas. pasmam; d'artiutios
de plásticos para sorvetes. torrninhas
de plástico para sorvetes. oiscos de
mesa, estojos. estojos para óculos, embalagens de material plástico paia sorvetes, estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites ostra automóveis, escoadores de pratos, massas aatiruidosa, formas para doam 4.tas isolantes, Males virgens, boa de celulose,
fechos para bolsas. facas. guarnições.
guarnições para chupetas e mamadeiras.
guarnições para porta-blocos guarnições para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes guarnições
de naaterial plástico para utensílios e
objetas. guarnições pa sa bolsas. garfos.
galerias para cortinas. jarros !ensinados
plásticas. lancheiras, mantegueiras.
orinóis. prendedores de .oupas. puxadores para móveis, pires,s pratos. paliteiros, pás de cosinha, pedras pontes arficiais, portaspão. pulseiras para relógios, protettres para documentos, puporta-documentos. placas. rebites tadiporta - cops. s. porra -a.q ue i porta-notas.
xadores de água para uso doméstico,
nhas. recipientes. suportes. suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças. carretéis para tese:aaern e guarnições de material- plástica para Indústria textil, colas usadas- las indústrias.
guardanapos. saleiros, tubos tigelas.
tubos para ampolas. tubos parai seriagas. travessas tipos de material plástico, sacolas. sacos. saquinhos. vasilhames para acnndicioriameato, vasos, xts
caras. colas a trio e colas não incluidas
ess 'outras classes. para borracha. para
.curtumes, para marcineiros. para Carpim.
talcos. para vidros, pasta adesiva para
correia. pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó. em disco,
em pasta para afiar. moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos. adesivoe
de calçados
Termino ri.9 612.638, de 15-10-63
Publi City Show Ltda
São Paulo
..)5COR140111.

Cnd., brasileira

captas para. coberturas, caixas d'água,
calatai de deScarÇa j37a lixos. edificações presnoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru; turas metálicas para construções, lamalas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, Lages. lageotaa. material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaidos, produtos de base asfáltico, produtos pare
tornar impermeabiliaantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos Ou' sob outras fornias
para revestimentos e outros usos tias
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruídos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soletras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrós
Teimo n.° 612.640, de 15-10-63
Terrabrasil Corretores de Imóveis Ltda.
São Paulo

banho; saias, sapatos, sandálias, soga
déos, shorts, sungas, siados, auetere4
suspensórios, soutiens, sobretudos; trea
les, ternos, toucas, tailleurs, turbante
uniformes, uniformes para empregadaras
vestidos; raiei

Tèrmo is.° 612.642, de 15-10-63
Comercial e Industrial "Desa” Ltda.

C OMERCIAI, 3
INDUSTRIAL EiBaa
(RDA
Nome comercial
Tèrrao a.° 612.643, de 15-10-63
Cm-Liara...as! e Industriai "Desa" Erkitt.
SãO, Paulo

/1631 _
tad) Brasile:Lm
Clasae 21
Para distinguir genéricamente veicUlors
e suas partes integrantes, não incluidare
alia outras classes
Termo n.' 612.654, de 15.-/_0.1
It.-As-assa de Tecidas Lenyl
São Paulo

râ'é. grte2t5V‘
saasse 50
Impressos em geral, bilhetes, cartões de
visita, cartões comerciais, folhinhas,
passagens, papéis de correspondência,
envelopes, dulicatas, faturas, recibos e

notas fiSCESIA

Termo n.° 612.641, de 15-10-63
Roupas Feitas e Armarinhos em Geral
C'ardtnale Boutlque Ltda.
São Paulo

CARDINALE
• d'

INID, EIRASILEIIRA

Classe 36
Cintas pari' senhoras
Tétano n.° 612.655,71J-1/WT
6
Padaria e Confeitaria 13 8rto Ltda.
São Paulo

Poamip

Ltd*

""b 1 .

Podaria e confeitaraist em geralo

Têrmo ta.° 612.656, de 15-10-63
Papas — Prosititos Alimentietora 3. A.
Sio Paulo

Classe 32
Álbuns, almanaques, agendas. anuários,
CleSse
boletins, catálagos. peças cinematográIMPAS—MO=0S
• MARMOR
ficas, jornais, livros órgão de publici- Artigos de vestuários, roupas feita*
ILIMENTICIOS
-Uai. Brasileira
lade. programas de rádio e televisão semi-confeccionadas • ou sob medida,
para homens. senhoras e crianças, a
Termo n.° 612.639, de 15-10-63
saber: Agasalhos feitos de peles natu.
2.1asse 4
Terreal Terraplanagem Ltd, tais ou artificiais. anáguas. aventais,
ramonore em bruto
Nome comercial
São Paulo
batas, babadores, blusas, blusões.- boiTèrmo n.° 612.637, de 15-10-63
nas, bonés, boleros, cominações. casaTêrrno n.9 612.657. de 15-10-61
cões, capotes, calcas, calça-saias, chiste. União Paulista e Catarinense de Laca),
Indústria e Comércio de Plásticos
Andorinha Ltda
loa, cintos, cintas, camisas, camisetas,
cinios Ltda.
São Paulo
calções, cartolas, coletes. corpinhos ceSSa Roda
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chaND, BRASiLEIRA
péus; dolmans; echarpes, estolas; farda.
PAULISTA 3
ANDORINI4
mantos; gorros, galochas, gravatas
CATARINENS3
guarda-pó; impermeáveis; jaqueta: lenLnd. Brasileira
Ind. Brasileira
Classe 16 .
ços, leques, lançaria, ligas, librés,
Classe 28
Para distinaair: MateaLais Para consmantas, melas; palas, palega
Paes 'distinguir: Artefatos de material truções e decorações: argamassa, argila, gerias;
pantufas p ijamas, peignotre, punhos,
plásticos e de nylon: Reciptertes fabri-

TERREAL.

Sadoe de material plástico. ~estimea.
toa confeccionados de substandu ant.
nal* a vegetais: Argolas. acucareiroa.

PREÇO 01; NÚMERO DR ROJE: CR$ .4,0

içasse 3U
Impreesog

