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n.° 4.048, de 29.12.61 e da Porta
DEPARTAMENTO NACIONAL
Ministerial 216, de 27-94963. .ds
, QA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REVISTA DA PROPRIEDADE 1 ria
nego provimento para manter o dm
Decisões do Ministro
Dia 20 de fevereiro de 1964
Peter Litsknov (no pedido de dasatquivamento do termo 96.866 priv.
invenção para "Suporte para amontecedores dianteiro, desmontável em
duas partes, para baixo do braço")
— O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho: Por equidade, sim, deferido. Data supra, (ass.) — Egydio
Michaelsen — Ministro da Ind e
do Comércio .
Peter Litsknov ( no pedido de desarquivamento do termo 96.867 —
priv.. invenção para "Amortecedor
dianteiro e traseiro para todos os
carros que usam amortecedores de
garrafas (tubo)" — O Sr. Ministro
exarou o seguinte despacho: --- Por
eqüidade sim, deferido. Data supra
(ase.) Egydio MiChaelsen — Ministro da Ind . • do Comércio.
Peter Litaknov (no pedido de de•arquivamento por eqüidade no termo 96.868, priv. . invenção para
"Válvula desmontável para amontecedores com braço de Buick, Oldsmo.
bile. Cadilack e Packard" ) — O
Sr. Ministro . exarou o seguinte despacho: — Por eqüidade, sim, deferido. Data supra. (as) Egydio Michaelsen — Ministro da Indústria e
do Comércio.
Peter Litskanov (no pedido de
desarquivarnento por eqüidade no c.el.mo 96.869 priv, invenção para -"Válvula desmontável para amortecedores Delco com braço") — O
Sr. Ministro encarou o seguinte despacho; — Por eqüidade, sim, deferido. Data supra. — (ass.) Egydio
Michaelsen — Ministro da Ind . e
Comércio.
Alice da Fontoura Rangel (recorrendo do despacho que indeferiu O
têrrao 77.088, mod . utilidade pa, a
"N8vo modelo de bolsa para compras") — O Sr. Iginistro exarou o
seguinte despacho: — De ac8rdo
com os pareceres técnicos e jurai.
aos, nego provimento Co recurso. —
Em 14-2-64, (ass.) Egydio Mich:: ,
*leen — Ministro da Indústria • do
Comércio,
Antonio Carlos Petra de Barres

(ao pedido de nomeação de Agente
de Propriedade Industrial proc. n.0
48.018-63) — O Sr. Ministro em-

INDUSTRIAL

rou o ..espacho; Denego o
pedido, de acôrdo com o parecer.
Em 14.2.64. (ass.) Ewydio
elsen — Ministro da Indústria e do
Comércio.
Laboratórios Moura Brasil Orlando
Rangel S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o termo 189.908
— marca Tirotricil — de Instituto
Terapêutico Pan Orgânico S. A . )
— O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: — Aprovo o pnacer
supra. d e clarando-me de acôrdo com
atuas conclusões. Em 14-2-64, —
(ass) Egydio Michaelsen — Ministro da Indústria e do Comércio —
O Sr. Consultor Jurídico opina: —
Não merece provimento por não mais
existir o registro impeditivo do atendimento do pedido de as, 2.
Carlos Rodrigues Vidigal (recorrendo do despacho que deferiu o
termo 335.311, marca América Latina — de Altamir Alves da Silva)
— O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: — Nego provimento
ao recurso, com fundamento nos pareceres. — Em 14.2.64. — Egydio
Michaelsen — Ministro da Indústria
e do Comércio.
DECISÕES bo SECRETARIO
DA INWSTRIA
Dia 20 de fevereiro de 1964

do para o preparo de composiçoes ae
resina Novolac de fenol formaldeido
convertidas em estado insolúvel infusível" — O Sr. Secretário da
Indústria exarou o seguinte de4aacho: — Conheço do recurso, nos
termos do parágrafo único do art .
50 da Lei 4.048, de 29.12.61 e da
Port. Ministerial 216, de 27-9-63, e
lhe dott provimento para conceder a
patente de acôrdo com os pontos característicos de fls. 116 e 117 do
processo. — Como conaeqüência. reformo o despacho denegativo para
concersivo nos termos das razões de
decidir. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1964. (asa.) José '1. C.
Verciani — Secretário da Inclú•tria
e do comércio.

pacho recorrido de fls. 23v, mis
cem apltsou o artigo 7• 0, § 1 °, ti
Código da Propriedade Industriai
Rio, 8.1.64. (asa.) José I. C.
Verciani — Secretário da Inclineis
e do Comércio.

Alvaro Coelho da Silva (recorreis.
do do despacho que indeferiu o ter.
mo 53.400, mod . industrial para
"Nova configuração de chuveiro chá,
trico" — O Sr, Secretário da Indile
trio exarou o seguinte despacho: —
Conheço do recurso interposto a fie
nos termos do § único do art. 51
da Lei 4.048, de 29.12.61 e ch
Port. Ministerial u P 216, de 27-10
63, e lhe nego provimento para mula
ter cif despacho recorrido de fls. 16v
que aplicou no caso em tela o arr.
16 § 5.° do Código da Propriedade
Industria' (falta de novidade do pe.
Eduardo Miralta Seix (recorrendo dido de fls. 2) — Rio. 8.1.64. —
do despacho que indeferiu o têrmo (asa.) José Ignacio Caldeira Vercia51.549, priv.. invenção para "Chu- ni — Secretário da Indústria e de
peta higiênica completamente prote- Comércio.
O ver ) — O Sr. Secretário da InLourenço Mário Francisco ( r ecor
dústria exarou o seguinte despacho: rendo do despacho que deferiu o terConheço do recurso, nos termos do mo 54.730, priv.. invenção para -parágrafo único do art . 50 da Le: "Aperfeiçoamentos em máquina do
4.048, de 29-12-61 e da Port . Mi- fabricar festões ornamentais" -- dez
nisterial o.° 216, de 27-9-63, e lhe Sueo Uchimura) — O Sr. Secretá.
nego provimento para manter o des- rio da Indústria exarou o seguinte
pacho recorrido que aplicou o urt.
despacho: Conheço do recurso, nos
11 # 1. 0 do Código da Propriedade termos do § único do art . 50 da Lei
Industrial ( falta de requisito de no- 4.048, de 29.12.61, e da Port. Mi
vidade) — Rio. 2.1.64. — (ass ) nisterial n.° 216. de 27.9.63, e lhe
— José 1. C. Verciani — Secreta dou provimento para reformar
rio da Indústria e do Comércio
despacho recorrido de fls . 21 e de
Fábrica Contra Ltda . ( recorrendo negar a patente pleiteada com apli
do despacho que indeferiu o termo cação do ',ri. 7.0 § 1. 0 do Código d
51.555, priv.. invenção para "Nove Propriedade Industrial. Rio, 8.1.64
mangueira contra incêndio") — O (ass.) — José I. C. Verciani —
Sr, Secretário da Indústria exarou Secretário da Indústria e do Comer
o seguinte despacho; Conheço do re. cio.
curso, nos termos do 11 único do art.
Giovani Pietro Betti (recorreu&
50 da Lei 4.048, de 29.12.61 e da
desprcho que indeferiu o term.
Portaria Ministerial n.° 216, de 279.63, e lhe nego provimento para 55.048, priv. invenção para Fios
manter o despacho recorrido que apli- conjugados no material em branco —
cou o art . 7 .0, ti 1.° do Código da O Sr. S : cretário da Indústr.a, EXF
Propriedade Industrial (falta de no- rou o eguinte despacho: Conhere
vidade) . — Rio. 8.2.64. ( ass . ) do recurso, nos termos do parágiatt
José I. C. Verciani — Secretário (mico do art. 50 da Lei 4.048, de
29.2.61, e da Port. Ministerial n4
da Indústria e do Comércio.
216. de 27-9-63. e lhe nego provf
Dr.. Luigi Gianoli (recorrendo do
despacho que indeferiu .0 termo raP mento para manter o despacho te
corrido de fls. 340, que aplica o ars
53.282, priv. invenção para "Aper- 7.°,
parágrafo 1.0 do Código da Pra
feiçoamentos em e relativos • porta2ndustrial. Rio, 2.1.64.
pacotes") — O Sr. Secretário da priedade
(am.) José I. C. Verciani
S.
Indústria exarou o seguinte despa- cretário da Indústria • do Comércio
cho: Conheço do recurso, noa terEmpresa de Ferragens • Motores

Societe de Produits Chirniques des
'Ferres Rates (recorrendo do despacho que indeferiu o' termo 45.268,
prtv invenção para "Processo para
ataque da monazita" ) O Sr Secretário da Indústria exarou o seguiate despacho: Conheço do recurso,
nos termos do parágrafo único do
art. 50 da Lei 4.048, de 29.12.64
e da Port . Ministerial 216, de 27.
9.63, e lhe nego provimento para
manter o despacho recorrido, que
aplicou o art . 7. 0 , IS 1.0 do Cód . da
Propriedade Industrial, por não ser
privilegiável o pedido de fls. 2, visto, faltar ao mesmo o requisito de
novidade. Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1964. (ess.) José Ignacio
Caldeira Verciard — Secretário da
Indústria o do Comércio.
Imperial Chemical Industries Limited (recorrendo do despacho que
'indeferiu o termo 46.161 priv • de
Invenção para 'Processo aperfeiçoa- mos do 5 único do art. 50 de Lei Moto Ltda.. (recorrendo do ,despe-
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deverão remeter o expe fiente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, al:.4 às
- 15 horas, exceto aos sábados,
'quando deverão fazê-lo até às

---„11,30 horas.
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— As reclamações pertinentes à matéria ,retribuida, nos
rasos de errás ou omissões, deverão ser formuladas For escrito, à Seção de Redação, dai
• O às 17,30 horas, no máximo
:rs até 72 horas após a Saída dos
órgãos oficiais.
•
Os originais deveráo ser
":dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por .quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para • o
•
exterior, que serão nempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer épo- ca, por seis meses ou um ano.
— As assinalaras vencidas
poderão ser suspensos sem
•
aviso prévio.
Para facilitar aos assumntes
• a verificação do prazo de vali- dOde de suas assinaturas, na
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eingir-se-ão às, assinaturas
anuais renovadas até 29 de'
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, •
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S'ar.lorie, de Propriedade Iridoetrial do MInletérIo
Tesoureiro do Departamento
da Indústria Comércio
de Imprensa Nacional.
Impresso nas 4.,11cines Co Depertamento de Imprensa Nac:onai
Os suplementos às edi-,
Oes dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos .assinantes qUe
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•
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deral,
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Cr$
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Ano
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— O custo de-cada exemplar
parte supericr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos ,órgãos oficiais .
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decorrido.
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cho que indeferiu o termo 55.814, dada Industrial (falta de novidade) para 'Processo e aparelho para or- modêlo de viga premoldada para
construção de lagos de fôrro e co,mod. industrial, para "Uma confi- — Rio 3.1.64. (asa.) — José I. . namentar artigos cerâmicos, da Ame-bertura").
— O -.Sr. Secretário
c n Brake Shoe C..9) . O Sr. Sea da
guração externa de bomba de água C. Verciani Secretário da Indústria ncretário
da Indústria -exarou o se- Indústria exarou o seguinte despacom motor - conjugado" — O Sr. e do Comércio.
guinte despactho: Conheço do re- cho:. 'Conheço do recurso nos têr• Secretário da Indústria exarou o seInternational Cellucotton Products - curso interposto a nos têrmos mos do parágrafo:único do art. 50
guinte despacho: — Conhep do Ire- Co (recorrendo do despacho que jn- do parág. único. do art. 50 da Lei da 'Lei n.9 4.048,', de 29-12-61 .e da
curso nos termos do parágrafo Uni; deferiu o termo 58.109, priv. in- n.9 4.048, de 29-12-61 e da Port. Port.', Ministerial 'n.9 216 de 27-9-63
co do art, 50 da Lei 4.048, de 29- venção para "Um tecido textil e pro- Ministerial n.9 216 de 27-9-63, e lhe e lhe nego provimento para manter
ndo cle fls. 17v.
dou -provimento para reformai o des- o despacho . reCo
12-61 e da Port. Ministerial n.o
pacho recorrido de fls. 37v. para qué"aplieou ' 'o art. 11, parágrafo 1.4
216, de -27-9-63," e lhe nego prévil cesso e aparelho para fabricar 'este denegar
a patente com aplicação do do Código da Propriedade Industrial
tecido" — O Sr. Secretário exarou
mento para manter o despacho re-..1 o seguinte despacho: Conheço do re- art. 7.9 § 1.9 do Código da Proprie- (falta de novidade) . Rio, 14-2-64.
(ass). José I. O. versiam, secretádade Industrial. Rio, 9-1-64 (asa
'corrido que aplicou o art. 16. •§ 5.0,
interposto a fls., nos Vermos do José I. C: Verciani, Secretário da rio- da Indústria e do Comércio,
•
• do Código da Propriedade Industrial curso
50
da
Lei
parágrafo
imito
do
art.
Indústria e do Comércio.
•(mod. industrial) . — Rio. 2.1.64 .
t
oimbra'
S.A.
Coniércio
e
InJ.•
Eric Sigfrid Persson (recorrendo do dustria (recorrendo do despacho que
(asa.) José I. C. Verciani .= Secre- 4.048, de 29.12.61 e Portaria Mi- despacho
que indeferiu o têrnio rua- Indeferiu o térmo n.9 67.076 priv.
nisteri:1 n.° 216, de 27-9-63, lhe
tário da Indústria e do Comércio.
mero
62.564 priv: invenção para Invenção,,
•
"Aperfeiçoamentos na
nego provimento para manter o des- "Um caixilho
com dois ou mais pai- montagempara
Augusto -Christian° Hermano Árens pacho recorrido de fls. 68, que fide
maçanetas em por. O Sr. Secretário da In' (recorrendo do despacho que indefe- nalmente indeferiu o pedido de fls. néis")
— O Sr., Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: tas")..
dústria exarou o seguinte despacho:
riu o termo 56.123 priv. invenção
§ 1.° Conheço -do recurso interposto a fls, Conheço 'do recurso, nos téraios do
para "Processo para o tratamento de 2, para aplicação do art., 7,0,
nos
têrmos
parág.
único
do
art.
sementes oleaginosas e o respectivo do Código da Propriedade Indus- 50 da Lei n.9 4.048, de 29-12-61 e parág-. único do art. 50 da Lei nú4.048, "de 29-12-61 e da Pordispositivo) — O Sr Secretário da triai (falta de novidade). — Rio, da Portaria Ministerial r1.9 216. de mero
3.1.64., — (asa.) José I. C. Ver- 27-9-63 e lhe nego provimento Para taria Ministerial , nP 216 de 27-9-63,
indústria exarob o seguinte despa- viani — Secretário da Indústria e manter o . despacho recorldo de fls. e lhe nego .;provimento ,,para manter .
,dxzpacho recorrido que aplicou ao'
cho: — Conheço do recurso in,ter- do Comércio. • • 37, que aplicou o' art, 7..9 do § 1.9
pedido, de fls. : 2, o art. 8.9 n.9 5,
posto a fls, nos termos do § único
do
Código
da
Propriedade
Industrial
Amadeo Paravitch e Alejandro (falta de novidade.) Rio, 3-1-64. do Código da Propriedade Industrial.,
do art. 50 da Lei 4.048, de 29-1214-2-64 (asa) José I. C. Ver-.
61 e da .Port, Ministerial n.° 216, Copaitich (recorrendo do despacho (asa) José I. O.- Versiani, _Secreta- Rio,
siani, Secretário da Indústria e do
que
indeferiu
o
termo
58.711,
priv.
rio
da
Indústria
e
do
Comércio.
de 27.9.63 e lhe nego provimento invenção para "Aperfeiçoamentos em
• Franz Rolley (recorrendo do des: Comércio.
pare manter o despacho recorrido de
Pacho que deferiu o têrmo númexe
Yves Mathieu (recorrendo do desmóvel
e
especialmente
a
um
confls. 17 que aplicou o art. 79 § I.° junto de peças ou cOrpos conversí- 62.972, mod. utilidade, para Origi- pacho' que indeferiu o tênno númedo Código da Propriedade Industrial.
nal dispositivo de pés niveladoreá ro priv. „Invenção, para —
intercambiáveis".. . . „
para - pianos e similares, de -Antonio "Aperfeiçoamentos em juntas elásti— Rio, 3.1.'64. (ass) José I. C. veis e _
O Sr. Secretário da Indústria exa- Nunes: Brito Junior) — O Sr. -Se-- cas para •tubos")'.. " — O SecreVerciani — Secretário da Indústria
rou o,, seguinte despacho: Canheço oretário da , Indústria , do Comer- tário da Indústria- exarou o seguine do Coniércio..
do recurso interpOsto • a fls, nos têr- do exarou o 'seguinte despacho: Co- te despache..., - ,Conheço do recurso,
International Cellucotton Products inos do " parág. único do art. 50 nheço-, do recurso nos tármos do. par nos têrmos -Ao- pare. único do arCo (recorrendo do despacho que ira da Lei n.9 4.048 ,i de . 29-12-61 e da rágrafo touco cia, Lei ligo ;_50; 24" 4.048, de 29 - 12 - ,:
deferiu o termo 58.108, priv. In- Portaria ' Ministerial "n.9 216 de, 27-9 n.9 , - 4.048, de 29-12-61 e da Port: 1961.. ! e.,da ;poTt, Ministerial n.9 :216,
leh de
/
1. 9' 216 de 297-63
pr
r odoun
-63 ..c.. e nego
wasm270-9pl!,ra
venção para "Uma toalha higiênica" de 1963 e lhe nego provimento' para Ministerial
•

— O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte, despachai- Conheço
do recurso interpOsto ,a fls, nós terda Ima,
mos do § único do ' tad.
4.048, de 29i12,61,ctla Port. Mitoinisterial n. o 216, de 27 - 9 -63, e lhe
*sego provimento . para manter,, o desfecho recorrido de fls.. 64 quel-apli;
Me o sat. IP do Código da Proprie.

dou . provimento para ref ornar, dosderpacho raeopaeho . recorrido de fls. 149 e .; dene, corrido que SplicOn o art. 7 9 , § 1.9
modelo
;industrial
d
gar ;',a' patente de , o• `-' Código' da ''Propriedade Induzcom aplicação do art. e)
, 11; parágra,:' trp (falta: d nOldade no pedido):
Protsriedade -111'; lb() .45 :4 -64 (ass i •' José I. C. Ver.
1(3'1.9 -do (Maga
se) " José sii;
dustriol. . Rio, 14-2-64.
„-1;, Secretário
rio da Indústria e do
1. C. 'Versiani; SeOretfirio dai, In- Go ércl
"
,
dilstr5i; e do çoinéi'cici,.,
Pariá - itecerreride' ido, 13efijarrilii s Malvar trecor•
-n:;Vtltfe. th'dtker/fi 'tél'n'18" .11 '.°' 62.994, rendo do despacho que deferiu o
rol. de util:dade para . "Um nento têm:, n. 9 115.547, marca frapetriz
O termo ii.9 62.382 priv. nvsn' i.

manter. o despacho "recorrido de fls.
24 que a•plicekt dn't: §''1.9 do
Código da Propriedade Industrial
falta' de -etiovidade) ' Rio, *3-1-64.
(asa) -JasaereiCraVercia.n1;- Sean rio da d Incida t4i4le
José Enleliti i ide 'flittittók PM-idílio e
Cia. Paulista de Louças Ceramsts
(recorrendo do despacho caie W...t'erlu
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'
de Yoshlmoto lisas!). O Sr.
Secretário da Industrio exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso, nos termos do parág. (mico
art. 50 da Lei n.9 4.048, de 2e-12-61
e da Portaria Ministerial me 213, de
27-9-63, e lhe nego provimento pire
manter o , despacho recorrido que
falta de anterioridade impeditiva.
concedeu o reigstro do- meenio, na
Rio, 14-2-84 tos.si Jcsé I. C. Versiarei, Secretário da Lidei , fria e do

Comércio.
• G. D Searle & C.9 treeerrende
do despacho que deferiu o derme nemero 156.915, marca Dieocplin , de
Galeno Qufm:ca S.A.). — O Sr.
Secretário da Indústria exare:, o
gutnte deepeeho: Conheço do recurso, nos termos do parág único
do art. 50 da ei n.9 4.048, de 29-12
1961 e da Port. Ministeriol n.e 218,
de 27-9-63 e lhe neer> provimento
para manje:, o despacho recorrido
de fls. lá (registre-3e). Rio, 7-2-64
(ass) José 1. C. Versiani, Secreterio da Indústria e do Comercio.

MARIO OF;CIAL (Seção III)
Fernandode Castro Cardoso (recorrendo do desnacho que indeferiu o
ina-ca Qu'ritinha) .
termo 241.862
— O Sr. Secretário da Indústria . exarou o seguinte despacho: Conheço do
recurso, nos Wrrna.s.,do nadigratt) único do artigo 50 da !ei 4 .018' de 29
de dezembro de 1961 c da Portada
Min derial 21d de 27 de setembro de
1963 e lhe nego prov.:meiem gar d nri4n
ter o desnacho recorrido que bem
apl - cou o artigo 95 número 17 -do
Código da Propriedaee Industrie!.
Rio. 14 de fevereiro de 1964 (asa.)
Io-é I. C. Verdete - Secretário da
Inche:ti-ia e do• Comede°.
C.oventry Geuge El Tool Co Limite.d
(recorrendo do despacho que deere.t
o termo 248.267. marca Matex de
Comercio e Indústria Mates. Limitada) . O Sr. Secretário da Indústria.
mirou o segiente ,despacho: Conheço
do recurso nos termos do parágrafo
0n (-e do artigo 50 da lei 4.0 18 de
29 de dezembro de 1961 e da Pcrtarie
Mini derial número 216 de 27 de setembro de 1961 de lhe nego provimento
-eira manter o deepacho recorrido de
fls. 17. que determinou o registro na
marca, menos para assinalar apitos a
vanor na classe 8. -- Ri o, 14 de fevere i ro de 1964 (ase,) José I. C. Versiam — Secretário da Indústria e do
Comércio.

S.A. Bra r ileira de Tabaeoe Induetnaliza dos t Sabni ti ) (recorrendo
do despacho que indeferiu o têrmo
n.9 158.754, marca Mexicanos'i . —
O Sr. Secretário da Iodústria exa-•
rou o seguinte despacho: Conheço
do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 53 da Lei n g 4.048,
de 2942-1981 e da Portaria Ministerial n.9 216 de 27-9-63 e lhe nego
provimento para manter o despacho
recorrido de fls. 7v., que bem apliEdson Correia Lima (recorrendo do
cou o art. 95 n.9 50 do Cedi da despacho que deferiu o termo. 258.046
Propriedade Industrial. Rio, 1
— marra Sifilan de Laboratórios Tos(ase) JosS I. C. Verstani, Se•rettlele
sent. Linetada). — O Sr. Secretrio
da Indústria e Comércio.
mirou o seguinte despacho: Conheço
Delphino S. Alves trecorreeo do 'do rectir:o nos támos, do parágrafo
despacho que indeferiu o termo nú- (mie . ) do arrgo 50 da lei 4.048 de
mero 162.248 marca Gran Cole . —
O Sr. Secretário da Indústria exa- 29 de dezemb-o de 1961 e da Portarou o seguinte despacho: e,onheço ria M inisteriel número. 216 de 27 de
do recurso nos tèrmos do paráerafo setembro de 1963, e lhe dou proviúnico do net. 30 da Lei n." 4.048, mento paro reformar o - despacho recor-de 29 - 12 - 61 e dia Port. Ministerial rido de fls. 7 ver.; para denegar o
n.9 216, de 27-9-63'e e lhe nego pro- reg . stro com anile ão do artigo 96
vimento para manter o despleho re- do Código da Propriedade Industrial.
rido de rls. 12v. que bem aplicou josé I. C. Vers'ani — Secretário da
o are 95 n.9 16 do Código tiaProe Rio, 14 de fevereiro
. de 1964 (asa.)
priedade Industrial. Rio, 14-2-64.
(ias) J938 I. C eVersiani, Secretá- , Indústria e do Comércio.
rio da Indústria e do Comercio.
Laboratórios Farmacêuticos Valpa
Indústria Farmaceutica Philus do Limitada (recorrendo do despacho que
Brasil Liinitadit (recorrendo do despa- indeferiu o termo 263.031, marca Toacho que indeleriu o tèrino169.562 — sitivam). — O Sr. Secretário da Inmarca Phillis do Brasil). — O Sr. dústria exarou o seguinte despacho:
Secretário da Indústria corou o se- Conheço do recurso nos termo§ do pa.
guinte despacho: Conheço do recurso rágrafo único 4o artigo 50 da lei 4.048
interposto de fls. nos térmos do pará- de 29 de dezembro de 1961 e da Porgrafo único do artigo 50 da lei 4.048 taria Ministerial de 216 de 27 de sede 29 de dezembro de 1961 e da Por- tembro de 1961 e lhe dou provimento
taria Ministerial número- 216 de 27 para reformar o despacho recorrido
de outubro de 1963 e lhe nego provi- de fls. 20 e conceder o registro face
mento 'para manter o despacho recor- à cessã'o de fls. 31 e a não prorrorido de lis. 12v., queaplicou o artigo gação do registro número 148.513, fls.
95 número 17 do Código de Proprie- 38. — Rio, 14 de fevereiro de 1964
dade Industrial. — Rio. 13 de feverei- (ass.) José I. C. Versiani1—
ro de 1964 (assinado) José I. C. Ver- cretário da Ind. e do Comercio.
siam; — Secretário da 'Indústria e do
Companhia Panamericana de TabaComércio.
cos Copata (recorrendo do despacho
Pravaz Recordai' BaboratOrios So- que indeferiu o termo 266.489, marca
ciedade Anônima (recorrendo de des- Noro São Gonçalo). — O Sr. Secrepacho que indeferiu o" termo 177.520 tário da Indústria exarou o seguinte
— marca Sinkolrutin). O Senhor despacho: Conheço do recurso, nos
Secretário da Indústria exarem o se- termos do parágrafo único do artigo
guinte despacho: Conheço do recurso 50 da lei 4.048 de 29 de dezembro
nos termos do parágrafo único do de 1961 e da Portaria Ministerial ml.
artigo 50 da lei 4.048 de 29 de de- mero 216 de 27 de setembro de 1963
zembro de 1961 e da Portaria Ministe- e lhe nego provimento para manter o
rial 216 de 27 de setembro de 1963, despacho recorrido que aplicou o artigo
e lhe nego provimento para manter o
95 número 17 do Código da Propriedespacho recorrido de fls. 11, face
anterioridade impeditiva do registro dade Industrial, Rio, 14 de 'fevereiro
148.938 assim aplicável o artigo 95 de 1964 (asa.) José I. C. Verstani —
número 17 do Código da Propriedade Secretário da Indúst0a e do ComérIndustrial. Rio, 14 de fevereiro de cio.
1964 (asa.) José I. V. Verstani —
Refrigerantes Sul Riograndense So- •
Secretário da Indústria e do Comér- ciedade Anônima, Indústria e Coniércio.
cio e Companhia Cervejaria Brahma

(recorrendo do despacho que deferiu
o termo 296.249, titulo de estabelecimento para "Panificadora A Raidhoe
de J. Casaca te Marques. Limitada,.
- • O Sr. Scretár o da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do
recuso tios térazos do parágrafo único
do arto 50 da lei 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e da Portaria M:.
nisterial número 216 de 27 de setembro de 1963 e nego provimento para
mant:r o despacho recorrido de fls.
IS. que aplicar o artigo 117 rniunero 1
'clo Código da Propriedade Industrial
Rio. 13 de fevereiro de 1964. (ass.)
José I. C. Versiani Secretário da
Ind. e' do Comércio.
Gildásio Oliveira fi Companhia Limitada (recorrendo do despacho que
indeferiu o termo 304.503 — marca
Salsaguassú) O Sr. Secretário
da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso nos termos
do parágrafo único do ardgo 50 da
lei 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e da Portaria Ministerial número 216
de 27 de setembro de 1963 e lhe deu
provimento para reformar o despacho
recorrido de fls. 12, e conceder o
reg. visto à justaposiçáo no caso não
se enquadrar no impedimento legal e
assim aplicar-se o artigo 93 do Código da Propriedade Industrial. — Rio;
14 de fevereiro de 1964 (asa.) José 1.
C. Versiani — Secretário da Indústria
e do Comércio. •
Myrurgia Sociedade Anônima (recorrendo do despacho que deferiu o
termo 307.507 — marca: Vepre). —
O Sr. Secretário da Indústria exarou o
seguinte despacho: Conheço do re-e
curso nos termos do parágrafo único
do artigo 50 da Lei 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e da Portada Ministerial número 216 de 2 7de setembro
de 1963 e lhe nego provimento para
manter o despacho recortido que ap licou o artigo 93 eio Código da Propriedade Industrial maxime por ser o registro anterior indicado da própria requerente. Rio. 14 de fevereiro de 1964
(ass.). José I. C. Versiani — Secretário da Indústria e do Comércio.
, Benegas Hermanos Cl Companhia Limitada Sociedade Anônima. Industrial
. Y Comercial (recorrendo do despacho
que deferiu o térmo 119.311 — marca Trapiche de Caves do Resido Viti
Vinicultores Ltda.) . — Conheço do
recurso nos trirmoe do parágrafo-único
do 'artigo 50 da lei 4.048 de 29 de
dezembro de 1961 e da Portaria Ministerial número 216 de 27de setembro
de 1963 e lhe dou provimento para
reformar o despacho recorido aplicação
do artigo 95 número 17 do Código da
Propriedade Industrial em virtude das
anterioridades impeditivas indicado à
fls.
30 e da decisão judicial comprovada a
fia 20 e 24 do processo. Rio, 14
de fevereiro de 1964 (ass.) José I.C.
Versiani — Secretário da Indústria e
do Comércio.
'AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
-Repartições Públicas em geral que deverão providen-

ciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o. dia 29 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

Fevereiro de 1954
Indústria York S.A. Produtos Cire
rergicos (recorrendo do despacho que
deferiu o termo 358.090 marca Yorli
de Comércio Indústria Lilo S.A.)
O Sr. Secretário da Indústr:a exarou
o seguinte despacho:
4
Conheço do recurso nos temos tio pae
rágrafo único do art. 50 da lei
4.048 de 29 de dezembro de 1961 •
da Portaria Ministerial 216 de 27 del
setembro de 1963 e lhe dou provimentgl
para reformar o despacho recorrido coce
aplicação do art. 95 n." 17 do cdeligai
da Propriedade Industrial.
Rio 14 de fevereiro de 1964 (ttes.)1
José 1. C. Versiani - Secretário da 144
dústria e do Comércio.
São Paulo Alpargatas S.A. (record
rendo do despacho que deferiu o têm
aio 361.878 marca Forest de Forest
S.A. Fábrica de Condutores Elétricos)(
O Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Conheço do 'curso nos termos dai
parágrafo ún i co do art. 50 da lei..
4.048 de '29 de dezembro de 1961 e
da Port. Ministerial n"' 216 de 27 de
setembro de 1963. e lhe nego provimento para manter .o despacho recorrido
que aplicou o art. 93 do Código da
Propriedade Industrial. Rio 14 de Ie..
vereiro de 1964. (ass. ) r s.-c Versiatd
-- Secretário da Ind e do Comercie%
RepubtieGdo por ter saldo
e0711 Incorreções
Eternit do Brasil Cimento Amianto S. A. — No recurso interposto ao deferimento do Têrtno de
n.° 54.015. Privilégio de invenção pare;
Processo e instalação para a
fabricação continua de tinis de
material isolante, como panei do
para cobertura de telhados e materia' semelhante «Ir. Chapas. por
meio de t i ras de fibra de vidro nu
outros materiais minerais a guisa
de suportes para a massa.
Requerente: Algemeen Kunstv'zel 34a-tschapplj: N. V.
-- Conheço do recurso, nos têrmos do parágrafo único do artigo
50 da Lei de n.o 0.048, de 29 de
dezembro de 1961, e da Portaria
Ministerial n.° 216. de 27 de setembro de 1963. e lhe nego provimento, para mantel' o despacho
recorrido, de fls. 43v, .que aplicou
o art. 7.° do Código da Isi .opriodade Industríal.
Rio de J. neiro, 6 de fevereiro
de 1864. — José I. C. Ver.
efoni, SectVário da Indústria.
4

Expediente do Diretor Geral
Reconsideração de despachos
DIA 70 DE FEVEREIRO DE 1964
Ruf Buchheltung Aktiengesellschaft
(no pedido dc reconsideração de despacho no termo 112.064, priv lege] de
invenção para "Aperfeisoainentos em
dispositivos adaptáveis a máquinas de
escrever e de contablilade" de SIN.
mund Von Marenstiorif) — Reconsidero o despacho que deferiu o pre.
sente pedido, paro efeito de indeferi-lo.
uma vez que :segundo , a pericia falta
novidade ao pedido.
DIVERSOS
N. 590.594 --Laboratório Dueto Soe
dedade Anónima, Indústria Parinacéu*.
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tica. - Prossiga-se faando sem efeito as portas de automóveis - Fábrica
o despacho que arquivou o processo Italiana Magneti Marelli S P A.
uma vez que a exigência não tem funEXIGÊNCIAS
damento legal.

Rocha Miranda Filhos S A. Imóveis
e IndúStrias
(art. 109).
N.9 415.603 - Estabeleci...atritos de
Modas Mar:e Claire Ltda. - Estabelecimentns de Modas Nteie Claire Ltda. - (art. 163).

N. 590.596 - Laimraborio Ducto
N. 105.453 -- Man Mohan Suri.
Sociedade Anônima, Indústria •Farma- Satisfaça a exigên cia.
TrrULOS DE ESTABELECIMENTOS
cétitica. - Prossiga-se ficando sem
N. 112.883 - Perfect C.rcle Corri.
• DEFER1D0
efeito o despacho que arquivou o pro- - Satiáiçã a exi gência.
cesso uma vez que a exigência não
N. 128.782 - &asara Ei CompaN.9 420.518 - Pacil - Pacil Constem fundamento legal.
trutora e Imobiliária Ltda. - Cl.
•nhia. - Satisfaça a exigência.
N. • 590.597- - Laboratório Ducto
33 (arr 117 n.9 '1);
Sociedade Anónima, Indústria FarmaN.0 364.242 , - Levy Magazin, MARCAS DEFERIDAS .
Benzion Levy e Isaás Idel Levy cêutica. - Prossiga-se ficando sem
efeito o .deapacho que arquivou o proN.9 440.782 - 3 Ilhas - Maniero Cb. 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15
- 23 --26-29-34 - 33 . - 33
.
cesso uma vez que a exigência não 84 Cia. Ltda. - Cl. 42.
N.9 440.879 - Arlju - Ariju Com. - 37 - 49 - 30 (art. 117, ri.9 1) .
tem fundamento legal.
N. 404.257 - Oliveira Leite S.A.
Metalúrgica Brasileira Sociedade e Ind. S.A. - Cl. 41.
Comércio de Automóveis' - OliveiN.9
440.825
Bristan
Técnica
Anónima. - no pedido de pagamento Mecânica l3ristan Ltda. - Cl. 21, ra Leite S.A. Comércio da Autode anuidades da patente de número
N.9 441.138 - Bchive - Max móveis - Cls. e6 - 7 - 8- 11 3.027 - modèlo de utilidade. - Ha- Wirth S.A. Comissária e Mercantil 21 - 33 - 39 (art. 117 n.9 I).
MARCAS INDErelle,IDAS
vendo dúvidas quanto ao pedido de - Cl. 41.
N.9 391.383 Engesa - Engesa
N. 441.496 - Falcão - Ileguerprorrogação apresentado, o que poEngenheiros Especializados S.A. deria ter ficado esclarecido com escla. ditei Tertzaguian - Cl 4.
Cl. 6.
recimentos: resalvo, na forma da lei,
N.9 354.334 - Lonaflex - Lonareconsiderar ex-oftieio. o desrtacho. f/ex S.A. Guarnições para freios
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
para efeito de determinar preste o te . - Cl. 39 (com exculsão de bocal
INDEFERIDA
de tanque de gasolina e tubo de
'querente
•
maiores
esclarecimentos
sóradiador).
bre o assunto. .
InTi9 415.597 - De ontem e hoje
N. 415.575 - Lelia- - Indústria - Nicolino Galotti - Cl. 32.
Termos:
e Comércio Jairo 'Bayer - Cl. 41.
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
N. 112.460 - Milton Lopes LinhaNOME CICIL DEFERIDO
DE NOME DE TITULAR DE
res - modêlo de utiLdade. PROCESSOS
ve-se.
N.9 404.418 - Tecnarte Serviços
N. 137.442 - Joaquim Ferre;ra de Técnicos de Engenharia e ArquiteDiranond Walnut Growers Inc.
• Aguiar Júnior - modelo de utilidade.
tura Ltda. - Tecnarte Serviços Téc- (pede para ser anotada na merca
-, Arquive-se.
nicos de Engenharia e Arquitetura Diamond Brand n.9 159.1:9 a alN. 453.737 - Editora Momento Ltda. art. 109, n. 9 3).
teração de nome). - Anote-se a
Nacional Limitada. - Torno sem
' alteração de nome.
NOME
COMERCIAL
DEFERIDO
Milico Racho e Televisão I;tcla:
efeito o despacho que arquivou ' o pro(pede para ser anotada na marca
cesso, uma vez que o têrtno foi assi nado por pessoa hábil, sócia da so- • N. 347.220 - Olmos S.A. Im- 'rransistorola - térmo 450.724,
portação e Comércio - Olmos S.A. a alteração de nome). - Anote-se
ciedade requerente.
e
Importação e Comércio - (art. 109, a alteração.
n9. 2).
Marbwerke
Hoechst
AktiengesellsEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE •
N. 415.523 - Rocha Miranda Fi- claaft Vermals Meister Lucius & BruPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
lhos S.A, Imóveis e Indústrias - /ling (pede para ser anotada na
RIO, 20 DE FEVEREIRO DE 1964
EXIGÊNCIAS
Tèrmos:
N. 121.343 - Glaxo Laboratórios
Limited. - Cumpra a exigência.
N. 123.579 - The Upjohn Company. - Cumpra a exigência.
N. 147.900 - Indústria Brasileira
de Canetas , Limitada. - Cumpra a
exigência.

REVISTA• TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCUI
Coleção de .numerosos
• acórdãos do Supremo Tribunal Federal, selecionados
pela sua Seção de Jurispzudência.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEWES, REPUBLICADOS POR
TER SAIDO COM INCORREÇÕESDIA 20 DE FEVEREIRO DE 1964
D:rotiPcoOo

Uma vez -ciecorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
- número 4.048. de 29 de dezembro de
1961 e ma's dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e dó mes- mo não se tendo valido nenhum inte' yessado. ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a este Departamento a fim de efetuarem
-.. o pagamento da taxa final concernente
ti expedição dos respectivos certifica•dos dentro do prazo de sessenta dias
- na forma do parágrafo único do
artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO
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Vr.rvLnu

Na Guanabara
Seção de Vendas:` Av. Rodrigues ,Alves, 1
Agência E Ministério da Fazenda
Atende-se e pedidos , pelo Serviço de Reembõlso Posta
•

N. 110.563 . - Mancai Elásticos de
ssioleJo - em particular para 'viaturas
giutonviveis --- Gesellschaft Fur
astschen For Tschritt M B H.
'" +I N. 113.213 - Dispositivo de cofnando dos levantadores de vidro para

aq)sto

Em Brasília
tla Sede do D.I.N.
Tourind Club do Brasil: 3 9 ,Pav.imento da Estação 'Rodoviária

marca Alcasit - térmo n o 426.719,
á alteração ge nome), - Anote-se
a alteração de nome.
Icro Rolamentos S.A. (pede para
ser anotada na marca Icrc tèrmo n•9 464.1E3 a alteração de nome)
e- Anote-se a alteração de rome.
Icro Rolamentos S.A (pede para •
ser anotada na marca Iara
têrmo n.9 464.154, a alteração de no.
Me). - Anote-se a alteração de •
nome.
Editora Unidade Ltda. (transferência para o 'seu nome da inarea
Unidade Trabalhista - tértno mimero 464.175).-- Anote-se a trana-:
ferêneia.
Cabot Corp. • (tranafer
ência para
o seu nome da marca Regal' -• tér;
mo n.9 464.04)5 - Anote-se a transferência.
•

EXIGÊNCIAS

Aços Anhanguera S.A (junto h
marca Anhanguera - térma número 407.105). - Satisfaça exigência.
Augusto de Abreu & Filho (junto
il. marca têrmo n.9 432.832 . - Satisfaça exigência.
General Novilar S.A. Comércio,
Indústria e Importação ejujiito ao
têrmo n.9 433.899). - Satisfaça a
exigência.
Odilon Gomes de ima (junto ao
têrmo n.9 446.129). - Satisfaça a
exigência.
N. 373.770 - Fáb. de Tintas
Ideal Ltda . - Satisfaça exigêneia.
e N.9 440.767 - Guaita, Comercial
de Auto Peças Ltda. - Satisfaça
exigência.
•

DIVERSOS
N.9 - 415.581 - Fabricio Ferreir Costa - Aguarde-se.
N. 415.585 - Avelino Lopes Jr'
- Aguarde-se.
Shell Brasil S.A. Petróleo (jun
to à marca n.9 290.064). - Reti
fique-se mediante apostila o nom
da titular.
•

RECURSO

Front Feed S.A. Mecanizaçõ‘
Contábeis (recorrendo do despacb
' que deferiu o têrmo n.9 535.037
marca Frontal de Frontal Meeanizações Contábeis S.A.).
NOTICIÁRIO
Ficam retificados o pontos careta
terísticos publicados em 17 de fe
ro
ç6esde 1964; que saíram com ia.
corre
Tèrmós:

•

9 93.960 --- Priviléglo de invee
ção para - Processo para a ragu.
lagem automática das vasões de It.
' quido em eletrólise nas células de
catódio móvel .de mercúrio - ReI querente: Solvay 84 Cia. - Data
para 29 de 6,01 de 1937.
N.9 103.470 e- Privilégio de invenção para: Catalisadores de ação
•Interfacial -' Requerente: - Dunlop
Rubber Oampariy Idmited - Total
e. de pontos para
dezesseis reivin' d'icações o tbtal de pontos.
N. 104.441 =-1 Morlêlo de utilidade - Original disposição de mesa
transformável em estante - Regue' -rente: Spyridion Nicolas Minas Mar/4.

Privilégio de
N.9 106.149
venção: Urna r torneira com fecha: r mento automático - Requerente:
Alberto Guedea' da Silva.
Privilégio de inN.9 106.833
venção: Aperfeiçoamento em retrit 'gerante incluindo um circuito de gás
aquecido - Requerente: - General
Electric Company.

OECIAL (Seção lu)
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•
de pino móvel - Para o nome d era
querento Cem Paciello.
N.° 126.661 - Mocelo da urdidade pare - Um arellio dispantador de pasta dentifric:a e outra% -Requerente Arrriindo Taucsa
•
N.° 145.706 - Privileeo da invenção -- kperteiçoamentos em cobertores elétricos e dispaJitives semelhantes de aquecimento elétrico Requerente Homero Duarte Simões
Lcpes - Fica retificado o final do
ponto para - Concordadas por aura
vas que se contém em canaletes formadas ror costuras paralelas que ligam entre si duas camadas de um tecido qualquer apropriado.

NP 108.892 - Privilégio de In- cimentar - Requerente: B. J. Ser- paração de uma composição veterinávenção: Dispositivo para automóvel vice, Inc.
ria injetável como lima 'vacina ReN.9 111.269 - Modelo de utilida- querente Glaxo Laboratories United
- Requerente: Eaton Manufactude para: Macho de conexão - Re- - Total 32 pontos,
ring ,Company.
querente: Nochimas Felm.ana.s N. o 116.556 - Privilegio de in
N. 109.192 - Privilégio de in- Fica retificado.
venção: Processo para a fabricação
venção - Rec:piente Remaerente
N.° 111.750 - Modelo de utilida- America,' Can Company.
de moldes, fieiras e outras ferramentas de forma compreendendo uma de para - Ponteira para a fixação
N. .° 115.610
Privilégio de iii
Impressão formada por gaivanoplas- de cabo de bateria ao chasras de veítia - Requerente: Max-Kiinig - culos mettorizados - Requerente Hil- vericaro
Máquina rara soldaaem
Final do ponto fica retificado para
placas para acumuledares - RequeK o meo Quinsan.
Eletrodie de forma, o restante per- doN.°
Acirmulacinres
Prest-O
111..b49 - Pliviléglo de in- rente Cia,
tence ao ponto 110.575,
N. 109.649 - Privilégio de In- vença° -- Charuto com paateirs, re- Lite.
venção para - . Aperfeiçoamentos em forçai:ia e respectivo processa de faN.° . 113.048 - Modelo de Utilimoinhos - Requerente:' Metem. Ln- bricaçao - Kequerente (4eneral Cigar dade para - Nova chave de onda
dústria e Comércio Ltda. - Final Co. Inc.
do ponto fica retificado - Regular N." 112.475 - Mode:o de utilida- vertical - do tipo alavanca - Reo vão de moagem. • - "Total tiès de - Um modelo ae alicate destina- querente Heinz Baruch.
N.° 118.693 .- Privilégio de inpontos.
do a remover os ponteiros de relógios venção - Aperfeiçoamentos em conOs pontos acima mencionados fo.
N. 109.790 - Modêlo de utilidaRequerente Vicente de Paula • Pro- trôle de frequência automático para rem publicados em sete de fevereiro
de para - Novas disposições cons- xenzano.
sistema de comuniiação manipuladra de 1964 - Por terem salde com ir-'
trutivas em reguladores de tensão
•
- Requerente: Vieira & .Monteiro N. o 113.138 - Privilegio' de in- do deslocamento de fase s a- Reque- correções. .
- Fica retriicado o final do ponto venção - Régua para calcular os rente Robertshaw Fulton Controls Ficam retificados os pont..ss- publica.;
para - Ou outro dispositivo ade- ecrans de proteaão era frente das fon118.652 - Privilégio de in- dos em do:.,e de fevereiro de 1964 -...
quado - Total dois pontos.
por terem soído com incorreções
N.9 .109.801 - Privilégio de in- tes radioativas - Requerente Com- venção - Aperfeiçoamentos em ou
venção para - Aperfeiçcamentos em missariat• a L'Eneaaie Atomique - relativos a receptores para sistemas
Termos.:
acionamentos de carreia e engre- Fica retificado o seguinte - represen- de transmissão de televisão em cõres
nagens - Requerente: United Sta- tativas da função V-1 F (E,-X) - Requerente N. V. Philips' GloeiN.° 93 145 - Modelo industrial
tes Rubber Coinpany - Data depo- - • .Kebma - iôbre - EMX, (fór- lampenfabrieken.
para - Original e ruivo modelo de
•
•
sitada para - 16 de abril de 1959. mula omitida) - onda "K" é um
Chupeta - 'Rei-Inerente Irmãos SahaNP 109.992 -- Mode() de utiliN.°
118.754
Privilégio
de
indade para - Nôvo modêlo de apa- coeficiente numérico dependentes das venção - Aperfeiçoamentos era ou goff Cit. Ltda. - Total dois pontos.
relho de prateleira - Requerente: unidades escolhidas, etc. etc..
N.° 113.349 - Modelo do utile- relativos a receptores para sitainas
Philco Corporation.
Termo nal 110.267 - privilégio de des para - Uma nova disposição em de tarnsinissão de televisão em cõree
N.° 108.643 -- Privilégio de ininvenção: Cabrestante para a des- enformadores para calçados - Regue- - Requerente N. V. Philips' Gloei- venção - Motor a dois tempos --.
lampenfabrieken.'
carga de toros de madeira. - ae- rente Rudolf Grianwald.
Requerente Auto Union G.M.B.H.
querente: Ibis Enterpriscs Lixrited.
N. o 118.781 - Privilegio de inData de p esitsda para 20 de teveN. 110.291 - Modélo de utili- N. 0 113.433 - .Privilégio de in- venção - Nôvo adubo - Requeren- miro
de 1959.
dade para: Freio duplo de seguran- .venção
- para Aperfeiçoamentos em te para - Indústria e Comércio
ça para veículos - Para o nome do
N.
o
109.183 - Privilegio de inlançadeiras - Requerente Madesco Agrobrasil S.A. Inroortação e Exporrequerente: Romeo
venção para - Processo de fabrica.
Glogowski e WcIf S.A. Máquinas e' tação.
cão clè compostos de quinolina
N.9 110.357 - Privilégio de in- Acessórios para a Indústria Textil a-. 11 8.569 - PriviIgio de in- Requerente The Wellcome Founde3enção paia
Aperfeiçoamentos em Total de pontos duas reivindicações.
venção para - Uma c r rtina ou ante- don Limited ,:- Houve uma troca de
ou relativos a uma composição para
o combate a micro organismos - N.° 113.504 -- Modelo de utilida- paro e em bloco para a dita cortina fórmula difícil de se rretificedca fiRequerente: N.V. Philips' Gloellam- de para Nôvo modelo de suporte ou antepan. - Requerente Hunter cando o processo a disposição dos inpenfabrieken - Pica retificado a para bateria de automóveis e congê- Douglas International (Quebec) • Ltd. teressedos.
•
parte seguinte - Composto de fer- aérea --• Requerente Dmetro Loucas
• N.° 119.774 - Modelo de utilidamula geral (C-6-11-5X. -3 - S-N-) Louscos.
N. o 112,366 - Privilégio de In- N - Q - na qual 'N" pode N.° 113.509 - Privilégio de in- de - Original disposição em disão venção para - Aperfeiçoamentos em
ser igual a E, 2, ou 3, e "Q"- de- venção - 'Aperfeiçoamento complexo para guarnecer tampinhas metálicas e interruptores
termoestáticos - Resigna um radical - etc:etc. etc.
- Requerente Indústria, ri e ouerenta Robertslviaa Fulton Controls
N.9 110.575 - Privilégio de in- para aspiração inicial e lançamento de similares
Utilidades em Plásticos Utilene Ltda. Comoana
Tatal de pontos trás reivenção: Aperfeiçoamentos -na produ- Nilo Gonçalves.
N.° 120.404 Modelo de utilida- lindiceçõee. •
ção de materiais porosos a •partir subatenclas liquidas - Requerente
de - Mv ° modelo de grampo de sede polímeros de / adição termoplásN.° 113.513 - Privilegio de in- gurança - Requerente Ligo Zuffi.
N.° 113.499 - Privilégio de inticos de alto peso molecular - Revenção para - Processo dispositiva
querente: Badische Anilin & Soda venção Aperfeiçoamentos em • aros
- Fabrik Aktiengeselsehaft - Fi- lentes de prova - Requerente Fran- - N.° 122.398 - Privilégio de in- para o revestimento de objetos, vin.
venção - Bomba pulverizadora para uni líquido que se solidifica pela ele-•
nal do ponto fica retificado cisco de Melo.
Monèmera capaz de se polirneri- N. o 114.379 - Privilégio de in - ' agricultura e outros fins - Requeren- cipalmente de vidro, por imersão em
zar com a formação de um polí- venção - Aperfeiçoamentos era ou tes Luigr Sego= e Faustino Moli- vação de temperatura
para o nome
mero de adição, de um líquido or- relativos a fixadores - Requerente nari ° - Total quatro reivindicações. do reonerente
Societé Verriere ele
gânico volátil, na qual os polímeros
N.° 112.397 - Privilégio de in- La Brie F.1
Bugey,
Larnson ô Sessions Company do dito motêmero são insolúveis ou The
venção para - Nova bomba pulveriN.° 11,4.344 - Privilegio de lin.
paia
Final
do
ponto
fica
retificado
apenas inturnesciveis e na polimerizadora para agricultura e outros fins vencão -- c ontacto de encaixe - Reziação desta mistura em temperatu- Posterior do dito corpo. Total sete
Requerentl Luigi Segurini e Faus- querente Amp TricOrpOrated.
ras abaixo do ponto de ebutiçãodo pontos .
líquido, e no aquecimento da mas- N.° 116.000 Privilégio de in- tino Molinerio.
NP 11e.e50 - Nlndélo industrial
sa termoplástica resultante a, uma venção para .•-• Original disposição
N. o 126.102 - Privilégio de in- Pala - Ntiv.tamodaNi de embalagem
temperatura acima do nônio de ebu- em correia dentada sem fim para re- venção' - Nova gaiola para criação - • fl cqu ereiite: ICA E. Indás1 ria e
Comércio de Artigos Elétricos Linda
lição do líquido, pelo' que o líquido condicionar areis para fundição e ou.
de aves em geral - Requerente Ar- ta(1a,
é vaporizado e se obtem um corpo
tros
fins
Requerente
Fungel
Funmações
de
arame
atarninco
Indústria
poroso - Total de pontos: cinco rei?
NP 125.411) Modelo rir ntilidadições Geleis Ltda. •
e Comércio Ltda.
vindicações.
e para - Nove tipo de filtro eme
NP 110.887 - Modêlo de utilidade
N.O 129.347 --- Privilégio de in-. dispositivo para limpeza automática
N.° f16.056 - Privilegio de .inpara - Nôvo regu la dor de á a
venção - NOvo e original conjunto - Requerente: 1.43iÁ José de 801124
Requerente para - Metalúrgica Tri- ve, nção - Aperfeiçoamentos em per- Data para - 19 de setembro de
mutadores de calor - Requerente
ângulo .S.A.
19110.
NP 111.056 - Privilegio de m- Babco éj, Wilcox (Caldeiras) S.A.
N. 132.265 - Monlélo industrial
AVISO AS REPARTIÇÕES
venção: Aperfeiçoamentos em 'juri- e Charles Alfred Pursell - Data para
para - Nova disposição em formuPÚBLICAS
tas ou articulações de eixos conhe- 7 de janeiro de 1960.
lários - Requerente: Ilide° cidas como Junta universal ou car- N.° 116.478 - Privilégio de inO Departamento de Imdam - Requerente: Franz Kolit- venção - Aperfeiçoamentos em sisN.° 132.694 - ãiodèlo industrial prensa Nacional avisa , às
.•
cher.
I para - Nóvo tipo de piau destilou..
contrôle - Requerente GeRepartições
Públicas
em
getema
do
NP 111.122 - Privilégio de In=
Vivei para veículos de carga em geral (ice deverão providenvenção - Conjunto bomba-Macaco neral Electric Company.
J -ral - Requerente: Jordão Peres
ciar
a
reforma
das
assinaN.° 116.554 - Privilegio de in- I
hidráulico para serviços de manu•Total de pontos: duas reivindicaturas dos órgãos oficiais
tenção de mácitÉnas ede terraplena-- venção - Embalagem para • um rôlo
ções.
dia
29
de
fevereiro
até
o
- N.° 134.813 Modelo industrial
gem, mineração, engenharia civil e, de .material em tira, enrolado em um
corrente,
a
fim
de
evitar
o
para - Original brinquedo com feia
i. núcleo Oco - Requerente Minnesota
['litros usos - Requerente:, Comere
cancelamento da remessa a
1 tio de pato - Requerente; Tece -atai e Técnica de Máquinas Cote- Mining
And
Manufacturing
Company.
Amemlys.
, anirer daquela detae„,
maq Ltda,
N.° 135.6,64.--,,,Itiodelo,,industrial
N.9 111.405 - Privilégio de !n- N.° 116.550 - 'Privilegio de innn•nn..
roidede de no nh.
y e/leen cara - Emlipamento para: venção para - Processo para a ore
lecteeo
•

•

n•nn••

•
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Dragão & Companhia Limitada
Imobif Imobiliária Ideal LimitaL-2 --- C-li
da formula •-• C
-, fazer reagir-um ni- Andústria e Comércio oposição ao da (oposiçao ao termo 601.247
nome comercial).
tr -ibehzeno da formula, - segue-. têrmo 53.9990).
Indústrias 13rasi(eiras de Lápis'
Edimar Comissária de Despachos
s ia quarta formula - com a(deiLo da formiii aCL2CI-1 - C:I0 -,- e Limitada oposição ao-têrmo 601.697 Fritz Johansen 8..A. ( .posição ao
termo ,603.276) .
rediria., e, se desejado, se conver- marca Edilar)
indústria de Meias Maiorca LiVolkswagen do Brasil indústria
ter . uni sal resultante no compôsto liV,re ou o resultante ccmpósto mitada (oposição- ao . terino 602.153 e Comércio de Automovels S.A.
opos iça° a o têrrn o 604.733 título
livre em um sal. - Total dois marca Majollcal
Indústria ci eMeias Maiorea Li- Volksr.c.):
pontos.
toposiçao ao termo 602.154
Quimica Industrial Fida(ga LiN.o 118.322 privilégio Ge in- mitada
marca
Maionca)
mutua (oposição ao termo b1)1.887
vençao par, a- um prucesS opara
Condoroil 1nta sS,A, f.opOsiçãu marca Uunliança). •
a- preparaço.o de derivados de o Becirer ao -Erasil- Industria E(erúriroxi clioenzociclojeptano - re- ao termo 602.816 marca Ucil UnLtunica. Limitada (opos .:çao ao ter•
querente - N. 'V. Koninklijke clercoating)
,•
Conctoroh Tuita sS,A. (opuz,i- mo 601.703).
Pralunaceutisch e Fabrieken
V/ H - }3rocadeS Sthernan & Fu- 40 ao termo 602.1317 titulo UnPecar S.A. e COmada Os precossos acima men- rtereca,ting Industrií; e Comércio. Luerei0 ioposiça o ao termo 602.934'
ComérMori1ast
S.A.
Indústria
e
cionados coram publiçados cum Inmarca Peca). .
correçoes, em 13 de fevereiro de cio koposiçao ao termo 603.717
sucteal S.A. Indústria de Actemarca Monarwas) .
•
1964.
s,o5 opt)içao ao termo a99.235
marca btcliesel).
N.° 113.097 - inOde;0 LU,: (unida.ico S• • rfano S.A.'tipos].
pias, Uarci anuporcadora S. A.
de para novo modelo ue tampa 'ç ao ao • termo 603.964 marca
ti-pso.çào ' ao termo 598.545 marca
conjugaria coni colher graduada Serra).
- requerente
Volard ua Cuntr.i
Th Sing,er Cu (opJsição ao terp ontos publicados em - mo 591 .9(33 marca Siguar).
-Cundominlo -do Edificio Belacap
A0 de Janeiro de 19b4 e retificado
(opo.siçao ao termo 601.907 titulo
VO11%;11
iaUiertal
F
:asile°
S.
A.
.
em 6 de fevereiro de 1964.
Be:acap).
opasiça0 ao &ermo 603.750 marra
•
N» 131.217 - privilegio de inCarvalho Sz C. relli Li mita da (opo,snlb.Linat,ea!
venção para
esC4;nr ade dentes
Agua , sanitaria Super Globo Li- s.çao .tio termo 603.386 titulo A
e(etrica requerente - Luiz Lias...- ai ta •• • "`J a termo 598.678 Cegonha).
to de Armando. - Local -- Esta- insigh.a -av.anderia Lava Tudo);
Avalie Inslalaçoes Industriais L1do da Guanabara.
m;uii banitària Super. G.obo Li, nutrida (oposiçao ao termo 603.749
por terem sn'ílu cum ineorrições.
em 28 de julho de 19131. 1 mitaua (opusiçao ao termo
sinal do-propaganda Emblema)._
va d .ed(mtes elétrica que se carac-' .-596.6';•9
Termo:
I
ido
Lavanderia Lava
Klockner Humboldt Deutz Akti- .
teriza
por
-ser
um
-sistema
absoTudo)
.
N.° 112.74u - Privilegio de inengeselichaft
(oposição ao temo
lutamente
nCivo
dentre
os
utenvenção pai a - Material para a reSendix Corp oposiçuo ao eui.70ã marca Ottoiuso).
produção eictrol'ofográfica - Re- :;iiios similares. - Total de pontos ierrno 002.300 marca Senil(x) .
querente: lahJe• & Co. Aktiengsells- quatro reinyindicaçoes.
Juao Hcppe /nOustrial S.A. •opo.
•
Union GMBH oposIção
chaft.
ao termo 604.319 marca a..1 14a WO) siçào ao termo 606.785).
N.° 113.498 - Privilégio de inAPOSIÇÕES
Anderson Clayton & Cu. S. A.
Fiaka S.A. 'etniercio e limoveis
venção para - Produtos herhicidas
601.009 nom., Industria c Comercio (oposição ao
ao
termo
,
op
o
osiçã
e processos para 'sua fwepaTaç.40.,
Soc. Algodoeira Go Nordeste Bratêrnio 601.879 hisignia Carnet
- Requerente: • Amcbein --• Produ- sileiro S.A. (oposiçao ao termo • comercial) .
Saude).
tos, Inc.
fi01.789 marca Merenda).
•
Guarda Moveis Gato Preto S.A.
Serraço Comércio e Indústria Li-- Privilegio da inN.° 115
Dal Molin S.A. Indústria e Co. oposiçau ao termo 603.478 titulo
venção para Nantenos e Tia vaumitada
(oposiçao
ao
termo 601.481
leitos, hem como processo para pro- inercio e Agricultura ( oposiçao ao Restaurante Gato Prelo).
marca
Diferraço)
.
duzir os mesmoS. - itinuernte: teria 0598(266 marca. eafe Nova
Perffiatex Co. (oposição 'ao ter- _Hunible Oit' & Refining Co.
Refa Ias A. S.
sspernaça).
mo 603.626 marca Permal (ex.)
(oposição ao termo 603.566 Marca
Aç oTcr-ani aS.A. (oposição ao Jaeare).
Fica retificado o, tina] do ponto
The Linen Thread CO
- Onde 111 11 2 São roi-doi:- topo;içao ao termo 598.293United
termo
602.120
marc
aVidra•iiina.).
NoiTon Co. • loposiçao ' ao termarca
3M definidos mais acima, sendo que
• Zviss ikon A. G. (oposição ao 311(. 603.901 marca Norton).
então o resultante, santeno ou tia- Clover). . .
xanteno da trirmula s (1). e isotado
'Inc tina): TThread
Limit.(•d termo 602.230 marca Icron) .
Nurion Co. topOsiçad ao térino
corno tal ou na fulana de um sai
Farbentabi`iken 13ayer Akt3engede adição ácido da mistura da ra- (oposiçao ao termo 598.294 marca se'lschaft Coposiçao ao. tern% .,.. 003.905 marca • Norton )
Ntrton Co. (oposição ao térino
•
ção e, quando a base ou o sal 4 unsa Cluver) .
002.214 marca Vulculaca)
mistura de isómeros, os isinneros In603.904
marca NortiM).
Ereil
S.A.
Comercio
e
Ind.•
topo- • São Paulo Atpargatas S.A. opodividuais do mesmo São isolados, se
Norton Co. (o. pos;çao ao-termo fôr desejado, por processos ewtheel- siçáo ao termo 605342 marca Eeil). s i áo ao feriu 0603.878 marca 50603.903 marca Norlon):- •
dos. [louve, também, dma troca de
•
Pierre Balmain (oposição ao ter- saltos) .
fórmula direil de ser retificado, liNcrton Co. .(oposição e, térmo
mo
597.838
marca
Balmalne).
modo o processo" à dkposição dos
Volkssvagenwerk Aktiengesells- 603.962 marca •Norlon) .
•
int cressados.
Excelsier Limitada Prom,.,çau-du •chaft (oposição ao têrrno 601.347
.Manuratura de Brinquedos Es-Termos:
marca
Servivolks).
Vendas e ,Serviço,s Técinco,s (opo.
.
trela S.A. .(oposição ao têrmo
' N.° 116.251 - privilégio de in- sição a 0UL:ruo 600.216 marca e.x.• . Maison Decoraçes LiMitacla (opo- 604.988 marca Plastitex)
sição
aõ
termo
604.483
titulo
Maitenção para processo para a fabri. celsior Publicidade).
Aldek Materiais d eConstrução
- sou Móveis Decoraçõfs).
ração de um derivado de 11 Dió
1ndustria Pralasprot 8. A. (upoTecidos Pluma S.A. (oposição Lin-alada oposi00 ao termo
tido d 3::4 dffildro -•1:2:4: bert- sição ao termo • 004.076 sinal de
a() têrmo 601.874 marca Pluma), número 6D4.398.
cotiadiazina - requerente Ciba nr.opagancia Miss Brasília).
.
S.A. Indústrias Reunidas 1- , -"MaMateriais de Construção
Bocieté Anonyme, - Fica retifi• Aldck
•
Cado todo 'os pontos que saiu_com „ _ rriclastria praiasport S. A. t opo tarazzo (opOsiç , ao têrrno 601,363 Limitada, oposição ao tê”rtio
nuirwro 601-,.516marea Arclak)..
-siçãoaterm604.79nld titulo Bem Bom) .
trieori•eções •-•:- 1 , Processo para
fabricação de - 1:1: Dióxido do propaganda , Miss Beleza das
Sociedade LX)inercial eRvpresen•
,Qr.o.wn Cork.Seal Co. Inc.
.•
.
dIclorometil: 6: trifluometil
Cações Gráficas Limitada (oposi- -.(opoSição ao termo . 603.933 marca ,
- sulfamil 3: 4: dihidro - • Indústria praisport ' S.A. (opo. ção tia têm) 005.365 moine co-. -Cemec),.
I: 2: 4: benzotiadiazina da fórinu. siva° ao térrno 604.080 „sinal do mercial).,
r,;./k Co. lime. (opa.
. (oposi.* •sição ao termo 603.934 marca
segue-se a primeiro "fórmula. propaganda Mias Para) .
Indústria PraisPort S:A
e seus sais, caracterizado pelo fato
TndtiStria Praispurt S.A. • opo çi-rio ao termó 607.794 sinal de pro-.
• de no - 1:- 1: dióxido de - 3: 4: sição ao termo 604.1 insulai de paganda Miss Pôrto Velho).
•:•• Antenor.'" de: -Vivo - oposiçao ao
dihidro -- 1: 2: zenzotiadiazina da propaganda Mis sDistrito Federal). -"Indústrias de Chocolate 'Lacta: • teimo 606-.314 :.niarca Formitex) .
rórrnu!a seguem-se as duas 'for
,LaluViação. .-Nacional de Metais S.A.. iopusiçao a0 têrmo 602.145 '.; Industriai, de Conservas Vera
,
;nulas - se reduzir a _dupla ligaLimiUuda..-0posição ao termo
(opsoição ao termo 597.549 Marca Cupido),
.• Cruz
o C - N -, •-.ou se fazer reagir marca Imporglats).
606.391 marca Vera Cruz).
e
Coméreio
ant.
distilfamil
a - 2: 4
Jocal AchnInisitfíição.
Ernfinlo Magri i_ (oposição a,) ter.Industria S.A. (oposição ao tOra da fórmula , segue-se a' ter- ..Edart . Livraria Fditóra
. -mo 606.430 .'mareg una Sorte).
mo . 601.077 titui oRetifIca
'lera rói-mula
com um aldeído oposição ao tétano' 600.843

maçaneta para porta - Requerente:
Roberto Labrada.
N. 135.935 - lodílo industrial
para - Nôvo modelo de frasco
Requerente: Colga te Palmolive Company.
51odelu industrial
N.° ,138'.615
para banheiras e similares . para Nôvu modelo' de torne nia
quarenta: Ideal . Standard 5. A. • In- dústria e Comércio.
N. 10/V.556 - Privilégio de invenção para - Processo de. preparação
de earbamatos orgànieos - Bequerente:' Armour And Company - Fita retificado nas fórmulas o seguinte: - Na primeira fórmula - está
faltando a letra "X" - ao lado •
dia letra "W".
Na segunda fórmula, está faltando
encima da letra "C'.
• letra
.N.• 109.115' - *Privilé g io d e iaPreparado para pronoção para
: lege: plantas com • atividade fungicida sistemiea - Requerente .: 'Farben:- fabriken Rayer Aktiengsellschaft.
Ficam retificadas as fórmulas que
saíram incompletas: , - da fórmula
geral - Z-N-it - na qual "4" significa um resto de açúcar redutor,
•
' etc., etc.
C-S-R
.Urn resto acilicu
SO - 2 - R.
Os pontos aCimâ tneuttioiWdOs /o' rara publicados em 12 de fev • ereh o
de 1964, coai incorreções.
Notificações:
Ficani . retifieMlus os ponlus' publicados em. /reze de • fevereiro de 1934

•

•
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Martins Irma o & Companhia 1 601.860 Titulo Comercial São Comércio e Indústria Jabaquara L Califórnia Turismo tua. (oposi.
I S.A. (oposição ao têm° n.9 608.931 , çtko ao térmo n.9 606.787 - Dome
' ,(0pOsiçao a0 termo 606.529 trdá'e 'Marcos).
• comercial).
de propaganda).
1 Indústria de Biscoitos São Mar- - marca Jakaquara). .
Imatel Ltda. (oposição Confecções Destro Ltda. (oposição
1/4 Industria de Moldes MUS...moa ei Cos (oposição ao termo 598.319 aoAntenas
térmo n.9 61Q.9a6 - marca So- ' ao termo n. 9 606.961 - nome co.
Estamparia Cometa Liniltada (opo- marca San Marco).
matei). .
¡marcial).
siçao ao têrmo 607.084 nome coIndústria de Biscoitos São Mar„
Produtos
Quiinloos Ciba S.A. -' Isofil S.A. Pios Cabos e Materiais
Marcial) .
cos Limitada (oposição ao termo , (oposição ao tOrmo n.9 605.098 - • Isolantes (oposição ao farm° Mimemarca Iliodal).
Indústria de, Moldes Mecânica e 595.475 marca Marcos).
ro 607.087 - maroa Isolemos) .
,
, Myrta S.A, Indústria e Comer- ' Atlanta S.A. rndústrias Médico
Estamparia Cometa Ltda. (opoIndústria de Biscoitos São Mar- 1 do (oposição ao termo n.9
Odontolégic.las (oposição ao tkrino
sição ao termo 607.821 marca cos Limitada (oposição -ao termo - marca Flex).
• n.9 606.793 - marca Atlanta).
Come La 1 .
•
. 598.313 nome comercial).
• I dúst
d
ó
d
Super Test .A. Indústria e CoSoo • eaulo Alpargatas S. A.
Indústria cie Biscoitos São Mar- Ltda. (oposição ao tarro° número mércio (oposição ao taram número
,(opos.çao ao têrmo 605.432 marca cos Limitada (oposição ao tOrmo • 609.087).
608.865 - marca Super).
599.430 Marca Sao Marcos).
•
Gomesantos S.A. Indústria e Co- Super Test S.A. Indústria e CoCometa) .
. Replasa Revestimentos plásticos , Tecelagem Brasil S,A. ' Copos'. mércio (oposição ao tOrmo 11 .9 609.340 merca) (oposiçáo ao termo número
608.866 - marca Sapal).
S.A. (oposição a0 tèrmo 459.592. ção ao têrmo 598.325 titulo Con- - titulo Gomes sob medida). .
Etablissement Marqin (oposição ao . Perfumaria San Dar S.A. (oporecçáes Brasil Plisse) .. •.' •
marca Replasa).
-farm° n.9 606.078 - marca Mon- ' sição ao farm° n• 9 606.530 - mar.A.E.G Companhia Sul America, -tesano)
,
Ca Sandra).
Tecelagem Brasil S.A. (oposi.J.
ria de Eletricidade (oposição ao ção ao termo • 456.993 nome coImperial Cheniical Industries 14Destilaria litpiranga Comércio e
mited (o • ão o tê rh
ti
tarmo (04.070 marca A O).
•
Industrie. S.A. (oposição ao Urino
mercial) .. - •1
•
605.561 - marca Solvan) .
I n.9 607.007 - marca Castelo).
Eulenstien Música S.A. -- (oposiAnderson Clayton & CO. S.A.
The Singer C. (oposição ao ter- • Better Propaganda Ltda. (oposição ao termo 604.177 : marca Pi. Industrio e Comercio (oposição
ao mo n•9 605.935 - títuloMagazin sição ao tarrno n.9 607.211 - nome
gurativa) .
• comercial).
" térmo 605.857 titulo Maquina Cas- I Meire Singer).
•
,
Coro Inc. (oposição ao Urino mi- Motores Elétricos Brasil S.A. •
Jacob Martins de Souza (opsoi,. cata). - .
iliego. 605.413 - marca Coroa DO- . (oposição ao térino n•9 606.475 -55.o a:o Urino 595.267 marca Café , . 1 Decar S.A. "Importação e Co- cet
! título: Eletro Brasil).
.
mércio 'Oposição ao Will 605.993
Martins) .
.
Comércio e Indústria Neva S.A.
Yardley
&
C.
Limited
(oposição
The Singer Cu. (oposição ao marca Decana).. . ,
(oposição ao têrmo n. 9 606.275 - .
'
ao
têrmo
n.9
605.731
marca
Yartêrmo 595.680 marca 3 .SinCrOs) .
marca 'Uri).
POlenghi S.A. Indústria Brasi-• dley). •
(oposição ao i leira -dó ProdUtos AllnidentiCIOS
The Singer Co.
Schurt & Fiedler Lida. (oposição
Comércio e Indústria Neva
A.
termo 595.681 marca 3 SincrOs).-, (oposiçao ao têrmo 605.883 marca ao farm° n•9 608.886 - marca Aque- (oposição ao têrmo n 9 606.274 cedor Elétrico OK).
The Singer Co. (oposiç
ão ao Come bébe) .
marca Turi) .
.
schurt & Fiedler Ltda. (oposição
Comércio e Indústria Neva S.A.
tOrmo 595.682 marca 3 Sincros) . '. • Zoppi Sz
Barsoumian Irmãos o tèrmo n.9 608.884 - título In- (opasição ao tOrmo n•9 606.273 The Singer Co. (oposição ao , (oposição ao termo 605.565 marca Lstria Eletro Metalúrgica 0K).
marca Turi).
termo 595.683 marca 3' Sincros). V edete).
Schurt &, Fiedler Ltda, (oposição Kirig Indústria e Comercio 5 A.
Companhia
Cervejaria
Brahma
. King Indústria e Comércio S.A. ao termo n.9 608.885 - marca Pro- (oposição ao ténia) n. 9 607.000 .
. ao termo
(oposição
609.526 m arcadutos
marca King).
Elétricos
OK). •
. (opOsição
ao têrmo 605.623
marca
,
•Continental).
' Schurt & Fiedler Ltda. oposiçaon.9
José
Brady- (oposição
ao termo
.Kingstone) .
607.347
mares Sanaeodora).
Pedro Werner & Pilhos oposição , Lanifício Santa Branca S.A. (opo- ao têrmo n.9 608.887 - marca Chu- Indúntrias Gasparia ri S.A. ropoao termo 608.608 Marca São sição ao tOrmo n.9 605.155 - mar- ' veiro Elétrico OK),
sição ao térroo
na 607.444 - marca
, 1VIec Styll ,s.A. Indústria do Ves- Produtos
Brasília).
ca Bola Branca).
-.:
Pedro). .
tuário (oposição ao termo n 9 610.009
Coral S. A. -Fábrica de Tintas' Lanifício Santa Branca S.À.
•
copo- - "marca Styl) .• Raffaele Antonio ruce' (oposição
' Esmalte Lacas e Vernizes (oposição- i sição ao tOrrno n.9 605.154 ^- tiTecidos A. Ribeiro ' S.A. ' (oposi- ao thamo n.9 6078.0.4 - titulo can. ção ao farm° n9 608.745 - marca faltaria e Petiscaria Ouvi).
ao têrmo 608.388 titulo Armazém ' tulo Boal Branca).
Tecelagem urra S.A. (oposição ao
S.A. Elni de- Produtos Manara - , Acadêmico) .
Coral)
. Material Plástico S. A. , tarados
Vulcan
(oposição ao termo número' ultr Print Impressora' fada. (opo- terra° n. 9 599 263 - titulo Fáb. de
marca Confecções' Elni)., 1 sição ao termo n.9 608.765 - merca- Camisa:, Urca.
' 765 - &
(oposição ao têrmo f3In .1;409 marca 6,04Campos
• Theophilo de Barras Filho (opoCia. tda. (oposição ao Ultra).
.•
,,
Nulcanus) .
604.482
- marca Flor doi Olaria Santa Helena Ltda. topo- siçao ao tênno nS 602 036 -- marca
- tarmo 11.9
- • sição ao termo n.9 607 804 - mar- Um milhão por Uma canção)..
Vulcan Material PláStiC0 S. ' A., CaNelson
ju"' Sachetto (oposição
.
ao te"rSanta Helena).
.
Theophilo de Barros Pilho topoOposição ao têrmo 60 . 910 marca mo n.9 605 .028 - marca- Elos). 1ca
Goes (oposição sição ao termo n. 602 039 - ex.
'' i• ' Prima Metro • Doméstioos S.A. Roque de 9Moraes
VuIcanus do Brasil).
de propaganda Um caritpr
termo n. 604.669 --. marca Po- pressão
Vulcan Material Plástico .8. A.- 1 (oposição ao • termo n. 9 L605.153 - ao
•
uor uni milhão) .
Mares),
nome
comercial).
I
Toro S.A. Indústria e Comércio
,(oposição ao termo 603,906 maroa
.•
Theophilo de Barros Filho (opa1 Empreitec construções Ltda.- (opo- (opo.sição ao térmo n•9 589,105 - - sição ao termon.9 602.037 - exyulcanus) .
...
pressão de propaganda Um milhão
1 sição ao termo n.9 605.416 - marca marca Torneai .
Pan Produtos AlimonticiOs Na-.1 Empreitécnica). •
por uma canção).
produtos
Nabal
Ltcla
(opOsição
ao
,
Cionais S.A. (oposição zto têrmo•.. , i),.Soc. Técnica de Matirials Sota- :tOamo n9 610.891 - marca Nobel) .
de Barros Filho Copo, . , ma S.A.
(oposição
ao termo
mime-. _Produto Nobel Ltda (oposhição ao sição ao termo n.9 602.038 - marca .
805.839 marca Pancho)„. ,
605.441
- marca
Fortem.a)
Um ccantor por um milhão). .
VUlcan Material Plástico S. 'A. ' ro n.9
Cia. Fiação e Tecelagem Rio Gran- t'9.rni:
e.
Brasileira
1211
91
0
1,
-ce
1
Till
i
l
o
c)
c
ourb
aoposiçao ao termo 603 :908
Marca
•1•''•
n•
,
Cia.
de Cigarros SoÁza Cruz , .. de (oposição
ao termon
sia- (oposição ao 'termo n. 9 604.999 - (oposição
te,
.t
= Grande)
.9 605
- .ao termo n. 605,089 3Tulcanus) .
, -- marca Rio
marca Trote Club) .
Companhia Paulista 'de Aiimen- " Indústrias Reunidas ' Titan ..S.A. .marca Ipanema).
Cia. de Cigarros Soula Cruz Cação (oposição ao termo 607.681 (oposição a0 termo n.9 605.637 - -imobil Imobiliária Ideal ida. -(oposição
ao termo n 9 605.093
(oposição ao termo
__ .•r -; :,.i marca Titan) .
marca Anita) •
. -- marcan9
VIP) . 60.965
!
,. Famor S.A. Indústria e Coniér- marca Emobil).
Centiaide Latielnioa
Roussel (oposição doCooperativa
.ao' c
#1014 Roller é Li- ato. (o
Indústrias
(oposição ao termo', n.o 605 . 7371
Paraná •Ltda. (oposição ao ter. • Les aboratoires
..602.94.marca
Imitada (opotaçao ao aarino. a... a- marca Famop).
me n.9 552.839 - marca Choco§00.361 marca Traca FiO)lera: . ,. •1 Ibesa Indústria 'Brasileira :de . Em.' lotol).
- i. .. milk) .
-t
, .
001
Ao
tal-mo
..
sooiaãté
.
A.
(oposição
ao
',
p.;
lialagens
S.
on
'clse•s Organização Contábil Fiscal Ex
Cooperativa Central de LatidnioS
marcaSaldomatic) . ',r...
- du Docteur Debat • (opusaiçãOa °ao
1."
6°5.835
:-,
Indústria
Ia Limitada S/C (oposição a termoesa
.listria . Brasileira. • de Roi
i ; .i..,
--- 1 termo n9 603.901 .- marca Norton)':- * do - Paraná Ltda. (oposição ao ter505.856 titulo Exatus I; Escritório ..1 ba ena.83,7 A.
(Oposição
. ao termo . José Moreira da . Silva (oposição ao mo n.9 555.579 .--;. marca Socomil).
.
marca Caloomatio) • ,tarma o.9 599;891.* -, Título , Fecula- - Sudamer Indústria e Comércio
. . Técnico de -Contabilidade) ; l ', -", n 9
60t..733
.
. • . S.A. (oposição ao termo
605 Indústria
; Edgard Magalhães ;doa Santos -" '''Ioosa
,. • • ',.
_e Comércio -de , r ia Bra Q11)
,.61
,•
. ..,,,,.- marca Sudamerts).
(Oposição ao termo 603.401 . marca ! eos S.'A.'. oposi ao ao'tOrmo .nú- , ' M. A.' Mendonça
' `•
' (oposiçao ao ter-.
, Cia. Brasileira de Investimentos
Eang Bang Alagazine),•,, . n
). '
r, mero 606.125 ....= inaica I
Fecularia (oposição ,ao termo m e 605.443 1 nio 9 602.314 -. título
.
,
•
.
,
.
*
i
o
è
)
•
_
(
Ind..
de
-Moldes
Mec,nica
e
EstamSão-n
e
ii
com:panem'
merermai
"
mana C.M.I.) .
mane
Cometa
Ltda.
(oposição
ao'
,.
Tecidos
Pluma
S.A.
(oposição
•
ao
--•
LProdutos Químicos Ciba 1. 5 A.
Santos
(opoiscao
a
Otêrm0
...:'
de
cir, n.! _607.820 -- nome comer7.
---.
-.
termo
n.9
607.500
'
marca
Colflex
(oposição
ao termo n. 9 605.480 087.511 Marèa Clamesah ''' ' '.
,
Á Pluma). marca.
Serval S.A, ...Transportes Co =. ' '' 'comércio ..• e 1 Indástiria"a' JabiUpiara i 'Hotel "Ind lá S .. 'Lida.
pasi
'' Laboratórios Farmacêuticos
•
arcaVicen°
Inércio o RepresentagleS OpOSição ti p.A. (oposição ao . termo 'n. 608.928 a aão ao tOrmao n. °c695- 905 a--• ,(in
te
•
Amato
Usafarme,
S.A.
(oposição
•
,
marca
Jabaquara.
ind
á
'
.
.
‘ ao termo 605.13 Marca Servil).
ao termo n9 609.500 - marca He'
te . Indústria Jabaquara 1"- InduS iria n t' e ',i,rOautás'Aiimentícioa r morer),
Emprêsa Transportadora AndraPol
Comércioa
,. .aa.A.
(oposição ao térmo na,608 .429 . Kaa‘ a oala; IO (opostcão ao tarbao nú- , Carlos `Pereira
. Indústrias Ruimie de Limitada-(oposiçlto;ao• têrmo ..: (e .: -Ti ,;marca Jabaquara) . ..„ .
me.. 805 998) .
J • tIt' gl Ocl .. • ' . cas S.A. - (oposição 9fi têtmo núme.
• 595.473 more aAndrade) . ''Ir '-, '
Comércio111,e'`'Indústria':' Jabãcioaita ." n -As .er, do Bris.1 Ind ., .stria e Co- ro 609.297 - marea d Cintra- Rosa).
Indústria de Biscoitos. São MEIN 8.A. (oposição ao lêrrno n) 608.930-arnartio .1514A ilkóposnãO) . ao-termo DO. . !). Comerciai .n °oitis g Ltda e( Oposição
í Coa Limita aa (oposição ao têrnie -;inarcii,
- marcia;Asfor).: J.'",80 , têTir lit" .1, ?is-rlIV 10~1.vea.Loolt).
, Jabaquars.);.,, 1;;J ;; .1 ,;)mero 606.0.6 --i

pariaia

:.

(
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éevereiro de 1964

TERMO N.," 126.281
Papelaria Record S.A. Comércio outros fins cosméticos caracterizadas • travessas dispostas um pouco "acima
por cetsistirem te resinas sintéticas da placa Alongaria referida.
• Indústria (oposição aa térmo
De 31 de janeiro de 1961
liquidas monómeras e ou parcialTotal de 2 pontos..
mero 605.080) ) .
World Packing Indústria e Comés*- mente polimerisadas, solidificando-se j
Requerente - II. D. Iludson
elo de Empacotamentos tda. (opo- por autopolimerização espontânea sómente quando formadas em camadas
MO° ao térmo n. 9 609.664 Manufacturing Company - EstaTERMO N.° 118.874
ou partículas de grossura de frações !
ca Protex)
dos Unidos da, América.
De 26 de Abril de 1960
Comape Comercial - Auto 'NUS de milímetro e preferencialmente de
tda. (oposição ao têrmo n.9 699.700 grosAira adequada para esmaltar
Titulo - Aspersor por compresRequerente: Copperveld Steel Com
unhas, podendo ser armazenadas, en- marca Comafe).
são. Privilégio de invenção.
peny.
Serralheria. Irmãos Rossi • Ltda. tretanto, inalteradas em camadas
Estados Unidos da América.
1.0 - Um aspersor de compres(oposição ao têrmo n. 9 608.450 - maiores como nos frascosgeralraenTitulo: Raspador.
são, caracterizado por ccmpreente usados para os esmaltes de unhas.
marca SER.
Privilégio de invenção.
der um tanque tendo um tdpo em
N.V. Philips Gloeilampenf abria- - Total de 6 pontos.
1 - Um equipamento para raspar chaminé, com uzn estrangulamenken (oposição ao têrmo n. 9 606.366
rebarbas ou projeções de uma peça to provendo uma abertura Ge en- • marca Phi)
d etrabalho alongado móvel ao logo chimento e uma sede para uma
The Bendix Corp. çoposiçãc, ao
TÉRMO N.° 108.699
de uma linha de pasagem, ditos re- gaxeta, para selagem entre o tõpo
Urino n. 9 607.834 - frase de pro• inunda).
25 d eFevereiro de 1959 barbas tenod- sido formadas na dita em chaminé e o caso de um cop.-,
The Bendix Corp. (oposiçãa ao
peça alongada com es pontas , para junto de bomba, inservivel no tan:ermo n.9 607.835 - frase de proRequerente: Licencia Talaimány- fora, caracterizado por ter uma plura- que através da dita abertura ao
paganda) .
•lidada de matrizes, tendo cada uma enchimentb, incluindo um membro
Fandição Vitória Ltda. (oposição kat - Hungria. •
.
Aperfeiçoamentos em ou margem de face disposta em relação de travamento substanciaimente
o têrmo n. 9 605.235 - marca ViTitulo:
relativos à purificação de garrafas. da oposição com o mvimento de dita em forma de copo prêso ao topo
torta)
Jorge Agostinho Pereira de Souza com o retorno continuo _ da seguknda peça de trabalh ao lng de dita linha
(oposição ao têrmo n.9 610.393 - lema, e em hidrociclones destinados de pasagem, cada margem de face a- do dito cano da bomba e provido
marca J.A:) . •
barcando tranverselmente uma porção de diversas flanges exernos, espaseparaçã ds cabos saturados.
da dita peça de trbalho, o recursos çadOs e inclinados circunferencialPrivilégio de invenção.
Skel da Voz Aparelhos Életro Sopra mover ditas matrizes para fren- mene - em seu rebordo superior,
noros S.A. (oposição ao terra,
Pontos Característicos
te • e para fora de dita linha de passa- para cooperação com flanges inmero 695 926 - marca Re Sol) .
Rei da Voz Aparelhos Eletro So- 1 1 - Um processo para a purifica- gem, para dispor ditas mrgens de fa- ternos espaçados e inclinados cirnoros S.A. (oposição ao termo núçün de garafas, caracterizado pela se- ce em distâncias selecionadas respec- cunterencialmente, no rebordo sumero 605.925 - marca Re Sol).
tivamente com relação a dita linha de perior do dito Urja° em chaminé,
Indústrias Têxteis Alpha S.A. -• paração dos caldos da carbonatação,
o dito membro de travamento em
•
(oposição ao têrmo n. 9 600.347 - recuperados na segunda carbonatação,
Total - de 7 pontos.
forma de copo sendo provido, junpo, meio de ciclnes hicl:áulicos que
marca Vani.
to á sua base, de um suporte cir-;'
Isofil S.A. Fios Cabos e Mate- • operam era um só estágio, e pelo uso
riais Isolantes (oposição ao têrmo da segunda lama descarregada atracunferencial para engajamento
n•9 607.663 - marca Isotex)
vés da saida inferio: do dito ciclone,
com um ilange externo no topo
TERMO N.° 118.876
Isofil S.A. Fios Cabos e Mate- em operação continua, para a purifi-1
do cano da bomba, para compri.
tais S.A. (oposição ao têrmo
nua, pare a purificação de caldo, sem
De 26 de abril de 1960
mir a dita gaxeta do selagem enn.9 607.662) .
Isofil S.A. Fios Cabos e Mate- prejudicar a encalação prévia. progresxequerente:
Copperveld Steel Com- tre o ditO suporte e a dita sede,
lasiva,
quer
misturando
a
segunda
riais Isolantes (opo.siçáo ao. termo
pany.
quando os citados franges interno
ma com o caldo 'bruto, no conduto de
11.9 607.658) .
Estados Unidos da América.
e externo estão engajados para
Indústria Resegue . de '.-5:eos Vage- cald brut, ou adicionando a segunda
Título:" Estiramento com matriz davamento. Total de 6 pontos
riais Isolantes (oposição ao têrmo lama aos malaxadorcs, antes da ende haste ou alarme revestido.
. caiação.
mero 608.022 -= marca Midor) .
Privilé'gio de invenção.
Cia. Aga Paulista de Gás AcumuTotal de 9 pontos.
1 - Um proceso para o estiramenTERMO N.o 126-776
lano (oposição ao têrrao n. 9 608.037
- marca Aga Esse)
to por matriz de uma haste ou arame
;Ibia Instituto Bioquímico Interade metal, tendo , urn revestimento de
De 12 de 'setenibro de 1963
TERMO N.° 18.844
mericano. S.A. (oposição ao têrmo
metal, caracterizado por se revestir
Requerente - J. R. Geigy S.A.
n.9 607.368 - marca Dit.:oiti).
De 26 de Abril de 1960
dita haste ou arame com um lubrifiDanda Lopez & Cia. Ltda. ((mo- •
- Suiça.
cante
para
estiramento
por
matriz
Requrente: Indústria de Esquadritição ao têrmo n. 9 606 779 - marca
Titulo - Processo de produzir
compatível com 0 metal de revestiMirim).
es e parques inespar Ltda.
mci to, o estiramento do dito arame um nOvo ester do acido ditictosHime Comércio e . Indústria S.A
ulo.
5ão
Pa
(oposição ao termo n. 9 006.080)) .
. Titulo: Aperfeiçomanettos em des- revestido através uma matriz de pres- fórico e ser empregado p:zra comFarbwerke Hoechst Aktien a esells- lizedores .
sã tendo um diâmetro de mareai li- bate a insetos. Privilégio de Inchatt Vorin Meister Lualus Brugeiramente maior que o diâmetro do venção.
"1" d 'n
ma. (Oposição ao termo n. 9 605.028
•dita
arame revestido, e estiramento
1.0 , Processo de produzir o
1 - Aperfeiçoamentor em desliza- marca Elos) .
posterir d °arame revestido através S-fenil-mercapto me til-0,0dimedor,
caracterizados
peio
fato
de
ser
Cooper's Incorporated (opokição ao
têrmo n.9 605.096 - marca Joqui- aplicado na extremidade inferior de uma matriz de redução coaxil e a ve- • til-ditio-fosfato, .de efeito insetici.
nha
deslisador propriamente ' dito em ple- dação do espaço entre ditas matrizes ga, caracterizado pela reação da
por submissão do dit arame revestido
Daimler Benz Aktiengesellscnaft no inclinado, no qual é prevista a usu- O uma pressão de lubrificante sufici- halogeneto de fenil-marcapto-rnk.(oposição ao têrmo n. 9 605.371 - al escada dotada de corrimão, um ente para prmover o estiramento do tilo com um sal do ácido 0,0-diprolongamento plano horizontal promarca Mercanto)
metilãditio-fosfórico. Total 'de 5
uarbwerke Hoech.st Aktiengesells- vido de aPás'
era sua extremidade.' revestimento do arame revestido de
chart Vorrn Meister Lucius & Bru- sendo previsto no 'trecho que com-• mdo unifrme cm o nKcleo d mesmo pontas.
Total de 6 pntos.
ning (oposição ao têm-to 'n. o 11)5."..:29 preende o dita piar,inclinado, antenosbme
- marca Elos) .
paros laterais.
.
Telefunken do Brasil S.A. IndúsTotal de 2 pontos.
tria e Comércio (oposição -ao têrmo
TERMO NP .12b
•
E.° 605.513 -. título TV Tele Star).
TERMO N.0,140.345
Valmet Oy (oposição ao térmo núDe 29 de, dezembro de 1960 •
TÊRMO N.° 118.845
Sacro 605.264 - marca Walma) .
De 24 do inalo da 1963
Requerente: , Indústria de Esqua• Requerente, - rabrica Nacional
Aktiebolaget Bahu) (oposição ao
Requerante - Humberto Creche de Implementos Limitada - São
thrmo n.9 605.153 • nome comer- .drias e Parques Inespar - Ltda , cial).
São Paulo.
Nono - São Pau!o. . Paulo.
•!
. Volkswagen do Brasil Ind. e CoTitulo: Novo Balanço para ParTitulo - Aperfeiçoamento em
. mérclo de Automóveis S.A. (oposi- ques Inespar Ltda.
Titulo
Nov0
conjunto cle sumaquina para fabricação do 'blocos
ro ao tkrmo n. 9 603.363 de concreto vibrados para cons- porte para roda guia Ou do . sulco
Privilégio de Invenção
uperwagen) .
para contraia dos arados • da dis
trução. Privilégio de invenção:
1. - Novo balanço para parques
cos. MOdêío de Utilidaae.
•
1.0 -- Aperfeiçoamento em .má.
Privilégio de Invenção- - infe.ntis, caracterizado por ser cons1." - Mv() Conjunto de suporte
.
tituido de uma armação tubular re- quina para fabricação de blocos
érmo n. 128.347 - 13 de abril tangular provida de peraas alongadas de concreto vibrados para constru- para roda guia mi de sulco para
de 1961,
inclinadas para fora, sendo que dos ção caracterizado pelo fato dajoà- controle dos arados de discos",
lados
o posterior da dita ar; quina dispõr na sua parte superior que se _caracteriza por apresentar
Requerente: Hans Lowenthal - Es- mação,frontal
pedalai correntes cujas extre- da u mpistão em. sentido verti- em eixo giratbrio, dotado de movitado da Guanabara.
Título: Novas composições de es- midades são flamas em ti-avessas de cal fixado à armação da referida n.unto angular , com rotaçao .aprOtamanhos diferentes, provi E tas nos máquina e na sua parte trazeira x, iinacla de 90.° o qual 'também 6
malte para unhas.
Privilégio de Invenção.
extremos de urna pise alongada hori- pelo fato de existir um outro pistão regulável no sentido vertical, fixo
Novas composições autopolimerisã- zontal, sendo as duas correntes dian- em sentido' horizontal apoiado a atnnés•de dm suporte em forma
veia de esmalte . para unhas e .-.para teiras de 'ceda cortiuntn líeiria nnr uma mesa.. Total de 5 ncntos.
de bracadoira Total da. 4 CM n tnc

–ça_teira 2b
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TERMO N.0 127.432

nuo movimento e destinados a
soldar os fundes as partes de revestimento, alem de um dispositivo de enchimento, posterior à
roda de pinos e de tipo conhecido e, bom assim, de um último
dispositivo sucessivo para a soldadura dos tampos nos recipientes cheios e, ainda, abertos; e pelo fato de que, a ésse último disp3sitivo, Si? acha, ainda, associado um dispositivo para a adução
dos tampo ,. previamente. formados. — Total de 21 ponots.
-

D t. 8 de março de 1961

TERMO N . o 132.363

Requorente — Lourenço & Braga
Limitada — São Pauo.
Titu!o — Aperfeiçoamentos ihtrOduzidos em maquina para fazer
ravioli. privilégio de invenção.
1.0 — Aperfeiçoamentos introduzidos em maquinas para fazer ravioll, caracterizados por, em mãquinas dos tipos atuais, se haver
leito a introdução de uma Mesa
fixa (20) o de dois conjuntos de
cilindros (15), (18) e (18), (19)
aos pares colocados diante e posteriormente da máquina, sendo em
cada par, os cilindros sobrepostos.
Sendo que, enquanto em cada pat
de cilindros, os inferiores (15) e
(18) recebem ação motora de uma,
roda (12) dentada de ação intermitente. os cilindros superiores
(16) e (19) são livres, apenas estando Apoiados, e podendo movimentar-se ~ente pela ação de
atrito existente entre si e a fita
de malta (.21) . Total de 2 pontos.

6 de setembro de 1961

De 20 de fevereiro de 1961
Interessado — Rubens Baião —
Minas Uerais.
Titulo — Metro veneilador de pedestai eu para mesa com teto regulevel oue venta nu mcirculto de
360.0, caracterizado por uma cúpula regulava Citlo venta num circulo de 360.0 Total de 4 pontos.
•••••••nn

TERMO N . o 131.108

Requerente: C. Van Der Lely
N. V. — Holanda.
Títub: Dispositivo do tipo dos
que compreendem uma armação
ou cassis com uma pluralidade de
membros para lavrar o solo.
Privilégio de invenção.
1. 0 . D1sposietv0, compreendendo um chassis e uma pluralidade
de membros para lavrar o solo,
os quais, durante b uso do implemento, destinam-se a pehetrar
com profundidade no solo, e a se.
rem arrastados através do mesmo de maneira a fragmentar ou
a "trabalhar" de outra maneira o
solo, enquanto são acoplados ao
chassis com auxílio de membros
de suporte fflexíveis que permitem aos membros "lavradores"
ilexionarem resillentemente, caracterizade pelo fato de que os
membros de suporte são construidos de maneira que, durante o
uso do implemento, e baseado
numa dada deflexão do membro

Jvereiro da 1934 5:9

lavradar, o aumento na ffôrçe funcionamento d.e ditos meios
exercida sôbre o dito membro, e medidores e d etransmissão; e
neces2ário, para causar uni au- um meio de leitura, para "armamento na deflexão do mesmo por zenar" o dito valor, fornecido peum comprimento unitário, é me- lo computador, e incluindo uni
nor da que metade do aumente meio para imprimir um regiaro
nesta Verça, necessário para cau- permanente do valor em au,'stão
sar na' deflexão um aumento cor- — Total de 20 pontos.

respondente a duas vezes um
cemprimento unitário — Total de
55 pontos.

De 3 de setembro de 1932

TERMO N.° 130.769

Requerente — 8.A. industrias

27 de fevereiro de 1961

Reunidas P. Matarazzo — São

Requerente: Telodo Scale Corporation — Estados Unidos da
América) .
Titulo: Aparelho que - reage a
um Estado ou condição de equilíbrio — Privilégio de invenção.
1. 0 . Disp sitivo para pesagem,
cômputo e impressão de um registro, relativo ao pêso e ao valor de cada uma de uma pluralldados de cargas consecutivamente pesadas, caracterizado pela
combinação de: uma balança, incluindo um mecanismo do pesagem adaptado para sofrer uma
deflexão. a partir de uma posição
"zero" de refefrência, na proporção do pêso de uma carga aplicada à balança, até uma posiçãtb
de equilíbrio ou balanço que corresponse s à dita carga; um meia

— Alemanha.

Titulo: Máquina para a produção de pacotes cheios, espi . cialmente, pacotes 9ra líquidos.
1. 0 . Máquina para a produção
do pacotes cheios, especialmente,
pacotes cum líquidos, constituídos
de Uma parte de revestimento em

forma de esttijo de partes, respectivament o , de fundo de tam-

po, à mesma, ligados, caracterizado pelo feto de coroproender um
disposiii,-,) para a 'f , n •.nracão eon
tínua do um tubo Can) C::tnillra ou

emenda do sobr- p sição, feito de
uma 11.‘111.111.
liai do embalagem pr,Jveni e n:c de um rôlo
i^:.:se destinade suprir..,.110,
do à nr da pirto de revestimento; e uni dispositivo — que
funclohe Junto e . ro o 'cubo de material de embaltr. ein ai lr.)rigo de
um det riu indo trecho -- destinado no corte da parto de revestimento .eni forma de estôjo, além
de um 1 . re:iro dispositivo para o
encaminee eemto das partes de
revest:ro. ni,,, sor..63 .1vanie p te. cortadas nos pinos – rniti!r dos, par

maneira eenhecida, com tenazes
móveis cie uma roda de pinos
em contit y a rotação, poda csa a

que se achim associados um dispOsith o d• , adução dos fundos,
prèvir o- • e formados dos reci-

pientes e um certa número de
dispositivos — na proporção de
iun p ara cada pino -e- em contí-

Pateio.
Titulo — Novo e origina! d e se-

nho ornamental para tecidos —
Sa0 Paulo:.
Modelo industrial.
1.0 — Nevo e original dr'srnim
ornamental para tecidos, em cores
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos
represeintando listras de Ortini.
de largura, cada uma. apresentando motivos estilo "pied do p ne",
dispostos simetricammt e s,.ja no
sentido vertical, seja no •se:iLdo
horizontal, ele forma o se do.,taca.
rem no conjunto Os quadrados ri,a.
lizados pelas Part's cheras das
listras que murem 8 x 3 mm.. O
conjunto que e formado do tS ras
trabanada: . , intorrompa:Ls p
queninos quadrados ehmos, r.
computador, para computar e sentam um estilo orignal
"armazenar" o valor de cada car- de puule" estampada em Unia so
ga q ue fora pesada; meios para cer sobre fundo branco. Toes: de

medir a dita deflexão, e para 2 pontos. •
transmitir a medição ao computador; um meio, reagindo ao esTERMO N.° 142.0a1
tabelecimento da dita posição de
equilíbrio, no sentido de inieiar g

3 de setembro de 1.;2
Regia- -rente — S . A . lnd
Matsraeze
R:UnIdaS

24 de julho de 1961

Requerente: *Fr.. Hesser Maschlnenfabrik Aktiengesselischatff.

TERMO N.° 142.633

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL

rias

Sao
Peie°. '
eituo — Nos e or..j.iral clisenno ornamontal peva .vlo.
dolo inouetrial.

DIVULGAÇÃO n° 559
,X11° Edição

'tamanho pequeno

1'REÇO Cr$ 150,00

VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av Rodrigues Alves, 1

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

Em Brasília Na Sede do D.1.N.
Touring Md) do Brasil: 3* Pavimento da Estação Rodoviária
1•111.

1.0 — Nbvo or:ginal desenho
ornamental para tecidos, em ceres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos
representando losangos e retàneulos prolongados e irregulare, des.
, postos em sentido vertical, atternadamente, de maneira a formar
listras intercaladas, sefido os toslingos
estampadas em cor vu.,.a.
i chapada,
tendo ao centro uma
!mancha de cer preta circundada
; de fume fino, e os retangulOs que,
nas listras, separam um los5.ngo do
outro, são dfspotsos no sentido
eorizontal e estampados em côr
• vivei, chapada e contei/utente da
doo losãngos, tendo no centro uma.
mancha 4iongada de c& prêta,
! que deixa apareber a tbr do retine
!guio em riscos grossos e fflagonals.
50b1'e 6etes retingulos existe ~é

610 Téraa_feira 25
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bem fina, que Cobre quase JiKla R ticulas. Cada . uma destas Ores
rIgura. Todo o conjunto estampa- reserva no sentido vertical e ligeido em três cores sõbre fundo ramente separadas unia da outra,
esferas de grande tamanho. de ctir
branco. Total de -2 pontos.

viva, chapadas e em sobreposição,
o- que da a impressão de haver
outra esfera _estampada per baixo.
TERMO N.0 142.838
As listras intermediárias apresentam o' fundo branco da peça, na
•3 de setembro de 1962
largura de 66 mm., sÕbre o qual Requerente — S. A. Industrias estào estampadas novas esferas
Reunidas F. Matarazzo — São em sentido vertical, uma, sóbre a
Paulo.
outra, medindo cada s uma de 60
Titulo — Novo e original deae • 65 mm.' C.a diante:1'o, guarclan
uno ornamental para tecidos. Mo- do um espaço de 10 min., aproxidal° industrial.
madamente, e , chapadas com a
.mesma cer de listras, com Sobreis°. siçõ.o da cOr escura reticulada das
demais listras que devido ao sombreado dá um efeito interessante.
Observa-se, ainda, a existência da
car mate sobre as esferas descritas para dar claridade aos motivos. Todo o conjunto estampado
em três cóses bem chapadas sobre
fundo branco. Total de 2 pontos. 1

TERMO N.° 142.639
3 cie setembro de 1962 Requerente — S. A. indústrias
Reunidas F. Matarazzo. — São
Paulo.
'Titulo — Novo e originai de.senno ornamentul para tecidos. Mo•
• •
de,o industrial.

Fevereiro , de 1964
TERMO N.° 142.640 .
3 de Setembro de 1962

. Requerente — .S , A . ,IndUatrias
Reunidas F.' Matara dzo — São
Pauto.
Titulo --'Neam e original dese- •
nho ornamental para tecidos. Modelo industrial.

1.0 -a. Novo e original desenho
o r rianiental''para tecidos, 'em,. côrea contrastsintes e variadas, caracterizado por compreender motivos
.representando pequenas figuras
. g eomtricas:losangos, de diversC3
tamauho e. dispostos tio sentido
1.0
NOvo
e
original
desenho
TERMO N. o 142 638
ornamental para tecidos, em cõres vertical em:grupOs de dois ou três;
contrastantes e variadas, caracte- quadrados; retânssulos e ovais, ter3 de setembro de 1962
rizado por compreender motivos minando em bicos. Os losfmgos,
10 — Ma y ° e. original desenho
são estampados em
. ornamental para tecidos, em cOres
Requerente — S. A. Indústrias representando listras • largas .no geratmeinte,
sentido vertical, sendo a listra duas Ores -contrastantea uma das
contrastantes e variadas, caracte- Iss mataram) — sao Paulo.
rizado por compreender motivos' Titulo — Novo Original UsePrincipal dividida em outras, no quais os divide em duas partes no
*
vertical; os. quadrados perepresentando multiplas listras no nno.ornamantal
mo
_
mesmo
sentido entre as quais SP sentido
quenos
são estampados também
sentido vertical, de largura variá- dela industrial. para tecides.
. destacam as ires centrais de cõrem' duas cores, sendo que a cor
vel, ou seja, 30 — 11 — 1 — 32 muito viva, ladeadas e divididas mais
clara forma, no centro, uma
7 — 3 — 4 — 16 — 10 ou 5 rarn.,
:por urna listra bastante fina de nova figura
. geométrica; os ovais
estampadas em cores contrastancer prêta; Estas, ainda no mesmo
tes e chapadas, média, viva-clara
sentido, são alternadas cota outras são apresentados em cOr chapadas
ou bem vivas, e 5igumas da reser'listras de cür clara, neutra, en- alguns 'deles em cós clara c outros
va de branco do fundo, listras que
quanto as listras principais são li- em cor escura; tÕdas estas pequepela oiiginal combinação de- côrep
mitadas, em ambos os lados, por nas figuras, 'no .entanto, são eon.
tornadas por filetes prêtos e eno variação de largura, resulta um
- urna outra de 30 mm. de largura. caixados &abre outras -figuras de
conjunto agradável, realizado em
e de 'cós preta. Outra particulasis maiores dimensoes, de forma quaseis cores chapadas sôbre
dade do des'anho è terem as listras
ou -retangular, ligadas entre
branco. Total de 2 pontos.
centrais em sobreposição e 'no sin..; drada
si
e:
estampadas
em cOr clara ou
tido transversal novas listras de escura. , Todo o conjunto
bastante
cõr
viva
e
contrastante,
ladeadas,
• cheio, cobrindo totalinenta o funTERMO N.° . 142.637
por frisos grossos pretos, distan- do branco das peça e estampado em
ciadas 15 mm. entre ai que. de 60 seis
3 de setembro 'de 1962
ceiress Total de 2 pontes.
em 60 min:, uma destas listras alI
cança as litras prêtas das' extraRequerente — S.A. Industrias
midades. As listras verticais arn
Reunidas F. Matarazzo — São
...TERMO N. o 142.641
'que se divida a principal variam
Paulo:
Titulo — Nevo e original deseentre 10 e 15 mm. e, pela sua dia- ' :
posição, dlb ao conjunto uma se-. s. 3'de Setembro de 1962
nho. ornamental. Modelo indusS.°
—
altivo
e
original desenho melhança com desenho tipo asco- Requerente — S.A. Industriasr
trial.
i ornameltal para tecidos, em côres cês. As
. principaispar
assim
Reunidas -F. Matarazzo. — São
I contrastantes e variadas; caracte- ' descritaslistras
são intercaladas
ou- pauto.
' ---! rizado por compreender motivos Iras brancas d ereserva ,do fundo,
representando listras verticais d8' divididas no centro por urna listra Tltuló .•— Novo e original dese-

115 a 120 mm. de largura, em cõr larga vertical de 30 mm. , de lar- n_ho ornidaingittal
l. para teeidos. Mo.
'neutra,
gura, nterrcmpida de 60 em 60 aelo
fumé bem fino com sombra e intercaiadas por outras Medindo de min; por pedaços da listra horizons
' 40 .a 45mm •de largura em uma tal -acima referida. Todo o cola: efecutallo em guano cõres
4 cOr clara intermediária, de difi- junto
sobre 'USW° branco." Total de,
. cl! definição. Sôbre esta cór
ai- pontos.
cançando parte das anteriormente
4 citadas; estão estampadas no mas! mo- sentido vertical, bolas estill• AVISO AS REPARTIÇÕES
!zadas, formando listras da larguPÚBLICAS
ra de 115 Assa., e variando de taraanho, tendo as maioreã 350 mm.
O , Departamento de .jm.as menores 90 mm. de- circunfer ,, prensa •• Nacional _avisa às
distanciadas 50 mm . ,
'Repartições Pública em . g a1.0 Novo e original desenho
rai que deverão previdenornarnentalspara tecidos, em cõres ,xlmadainente`,:!_ebServande-se que
alar a reforma das_ assina:contrastantes variadas,- caracte- :as • maloiVá nociiparti , justamente a
ras , , dos órçaqs".„.ofigais
.•
rizado-por P. ÇOInPreender • snotilfaS -parte.19,e0k, .,clas eliStras; Estas
estam- s"ateí o dia .._ :29 ae- Ieveraro
1P--='"arõvci e originar deSenno.
representandó q ietras largas verti; feras ` Sãb prèsentadas
corrente, - a r fim , des evitar: o
ornamental para tecidos, sm cfares,
cais, de .91, otkif12 sinta . „sdellargusas pa solda 'Zi rlaScõr ,brancaSees reser- oseancelainentoscht,
remessa a spontrastasites M variadas caracteo
conjunto
-,
do:
funde.
;,..Tdido
clara,
zt
w:CeS
estampaclavrtemsturaa
partir
k
;daquelã
deta.atnaso
rizado pors i compreender mot1v0s,
chapada e uma"tór.,;16.6gescura realizo erri tr,eáciares stibre.fuhres4
t
, representando manchas bastante
trabalhada com SOSI'ePõii ção de re- brallco. Total de 2 pontós.'
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•
grandes, estampadas em quatro contrastantes e variadas, caracteTÊRMO N. o 142.645
Cariciadas, uma da outra, 2nun.,
Ores diferentes, as vêzes puras e rizado por cienpreender motivos
onde aparece Q fundo -branco da
outras vezes em sobreposição cri- representando muts ip!as lietras
De 3 clè setembro de 1962
peça, formando per este meio
ando novas cOres e cobrindo intei- 'oeni escritas dispostas no sentido
uma listra de 13mm. de largura;
ramenteo fundo branco di. peça vertical e estampadas em cieres
Requerente: S. A. Indústrias
outras listras de igual largura
que aparece apenas em peouenas uni vivas, urna media e uma es-- -F. Matarazzo — São Paulo.
manchas irregulares. Sõbre estas cura as vezes sobrepostas, listra.%
Titulo: Nôvo e original dese- porém formadas por uma linha
manchas existem riscos finas de estas levement.• irregulares d... for- nho ornamental para tecidos — de ' Imm. em ambos os lados,
branco mate, bem 'juntos e ais ma que, cai certos pontos, se jun- São Paulo — Modelo Industrial. duas de 3mm. e uma central de
3mm., de reserva do fundo. Espostos no sentido vi , rtica; cemPle- Iam para mais adiante se separatas listras, tôdas apresentadas
tando o conjunto _salientam se .ii- te . m deixando aparecer o. fundo da
em uma côr• viva, chapadas, são
nhas irregulares, bastante grossas, peça em riscos finos na mesma di-e
' intercaladas por listras brancos
verticais e norizontais, de cor preta, reçao. — Sobre estas listras prin• d: lOmm..• cada unia, também
que formam uma espécie de xa- cipais observamsee, nas cõres . méno mesmo sentido vertical. Todo
drez irregular, observando-se, po- dia e escura, pequenos riscos que
o conjunto realizado em uma só
rém, que nos cruzamentos de al- seguem em varias direções , e, oor
• cór sóbre fundo branco. Total
gumas nanas estas, se alargam, isso mesmo, muitas das vezes ..se
de 2 pontos,
formam manchas bastante gran- cruzam. Todo o conjunto estam- des, as vezes em torna do oval. pado em cinco ccires sóbre, fundo
Todo o conjunto estampado em 6 _branco. `Pelai de 2 pontos,
TÈRMO N.° 142.946
cores sobrepuslas no fundo branco.
Total de 2 pontos.
De 13 de setembro de 1962
TÉR1Vt0 N.° 142.644 •
•
Requerente: S, A. Indústrias
1.0 Nôvo e original desenho F. Matarazzo
De 3 de s• eteinbro de •1962
•T .E.Rel ON. 0 142.642
•
São Paulo,
ornamental para tecidos, em
Titulo:
Nesvo
e original deseRequerente: S. A.. Indest.
3 de setembro de 1962
côres contrastantes e variadas,
Reunidas- F. Matafazzo
São caracterizado por, compreender. nho ornamental pára tecidos —
Requerente — S. A. Industrias Paulo.
motivos representando grupos de Moeelo Industrial
•
Reunidas Fe Mataratizo.
Titulo: Nevo e original dese- ov s be mjuntos que. pela disTitulo — Novo e original deee- nho ornamental para. tecidos — posição, lembram cachos de uva,
sendo alguns grupos estampados
nno ornamentai para tecidos, Mo- Modèlo industriai.
delo industrial.
em duas tonalidades de côr
clara, viva: outros em c& escura
trablhada em fume e clara, chapada, e ainda outros de duas
cieres contratantes das demais:
ume bem cara e outra escuna
também trabalhada em fume.
Circundando cada oval existem
riscos feitos por meio de "picots"
em côr prêta, sendo que alguns
ovais claros, no entanto, têm
fumè da mesma c& em tom
1. 0 "NáVo e original desenho
Mais escuro. O espaço livre entre ornan-.ental
para te cidos",
.1."
"Nóvc
e
original
desenho
CM
1. 0 — Novo e original desenho ornamental para tecido", em os motivos apresenta uma cor côres contr
astantes
e variadas.
ornamental para tecidos, em eõres côres contrastantes e variadas_ viva, chapada, que., destaca os' 'cn racterizado por compreender
contrastantes e variadas, caracte- caracterizado por compteender motivos, enquanto todo o con- motivos repre
sentando bolas
rizado per compreender motivos motivos representando quadradoS junto é executado em nove côres grandes,. dispostas
sim etricamenvariando de largura, dispostas no irregulares e alternados, medin- • sôbre tecido branco. Total de 2 te e bem j untas, tanto
no sentido
sentido reorizontal e estampadas do .22 x 24min., e estampados • pontos.
horizontal como no 'sentido veréin seis Ores contrastantes,
tical. medindo 100mm
sôbro um fundo de côr viva, desçlià.
vêzes em sbrepOsição formando tacando-se os quadrados escuros
metro, • trabalhadas emde
fundo
TÊRMO
N.
o
142.646
novos efeitos. Algumas destas lis- Obtidos pela sobreposição de fiescuro ' pondo em destaque as
tras são lisas, enquanto outras se letes prêtos traçados horizontal
bolas que embora de uma côr
•De 3 de setembro de 1962
• viva. com algumas reservas verapresentam trabalhadas em "pi- e verticalmente, filetes que em
cots", o que quebra a monotonia: determinados, pontos se unem
Requerente: S. A. Indústrias ticais do branco da peça, são
do conjunto que, , por sua vez, é formando ligeiras manchas, Es- Reunidas F. Ma.tairazzo -e- São . tr abail.acias em "picota" de côr
executado em seis cõres, sõbre fun- tes quadrados são intercalados Paulo.
mate, iiietes finos verticais e
p equenos filetes em diagonal
do branco inteiramente coberto por outros com as mesmos diTitulo:
NôVo
e
original
desepelos motivo; descritos, rotal de mensões, reservados da côr viva
nho ornamental para tecides — com uni pouco de "Pcot", ela.
2 pontos.
do fundo. salientando-se, dentro 1VIodèlo Industrial,
3 5:
reando por esta maneira a côr
de cada um, • quatro pequenas
vis, com que foram estampadas.
O fund,o escuro . dado a disposimanchas de côr clara viva soI
brepOstas à pequenas figuras de
ção das bolas, aparece em forma
TERMO . NP 142.643
de losângulos e com..a p rofundiforma irregu!iar realizadas por
um filete preto. Todo o conjundade dos . mesmos, dando maior
3 de seterribro de 1962
to executado em três eSres e codestaque aos motivos O desenho.
e stampado em quatro côres,
Requerente .—" S. Indnetrias brindo inteiramente branco da
é
bastante che;o, notando - se o
Reunidas F. Matarazzo. — São peça sôbre a qual estão estamFados
os
motivos
descritOs.
Paulo:
fundo bania) da peça apenas
nas bolas em sentido vert!cal
Titulo — Novo e original desenho Total de 2 pontos.
ornamental pare temesse Modelo
com algun.s "picots'. o que dá ao
conjunto
certa claridade. Total
industriai.
TüRMO N.9. 119 .1w
de 2 pontos.
De 3 de junho de 1960
I

American Cyanamid Company
Estados Unidos da América..
Titulo: Tratamento -de compostos
1.0 "Nievo e original' desenho
fosfo-ditioatos Privilégio de in- ornamental para tecidos", em
venção.
côres contrastantes.; e variadas.
- 1.9 — Processo' de tratamento de coracterizado por. , compreeender
:um composto fosfo-ditioato de meu motivos representando listras
'""4'9"99""'"a""`"‘ cheiro para reduzir seu cheiro de' sagradável, caracterizado por sub. dispostas regularmente no sen
meter o citado composto à ação do ti do vertical, alternadas, e ob-

1.0 — Novo e original desenho ozônio, — Seeuem-se as pontos de
ornamental para tecidos, em cens ns. 2 a 6

tidas pela reuniãe de cinco linhas de irnm de lareura.

TËRMO N. 9 119.5%
De 25 de maio de 1960
Requerente: Pedro' Gallo ainsorh.
— Rio Grande do Sul,
rituic • lróvo tipo de banheiro
transportável
para animai — Modèlc de utilidade
1.9 — N0vo tipo de b
anheiro trans..Portável para a
nimais, catacteriza.
do por ser totalmente desumável,
estando cOnstituído Dor um banibmil
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Central de metal, aço ou similar,
peasuindo uma entrada ou corredor
provido de um outro tanque lavapé, que se une ao tanque central
r meio de um declive. — Total
de 5 pontos.
, TERMO N.° 142.947
De 13 de setembro de 1962
Requerente: S. A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo — São
Paulo.
Titulo: Nem) e original desenho ornamental para tecidos —
Modèlo Industrial.

preferivelmente retangular, provido
em sua face inferior, de dois alojamentos retangulares . opostos, alojai mentos êstes dotados internam: a
em seus cantos, de lâmina de caas
tacto, sendo encaixados nos mesmos, blocos, também retangulares, envolvidos em suas extremidades superiores, por uma lamina de cantacto, 1?'nina esta .isolada da lâmina prevista nos ditos alojamentos, blocos
' estes circundados por uma saliência,
e podendo ser providos ainda, internamente, de transforinador de
fôrça e resistência. — Total de 3
pontos.
TERMO N.9 119.210

De 1 , de maio de 1960
Requerente: Rigesa- S.A. Celulose.
Papel e Embalagens — São Paulo,
.e.e. taaa reiOna da com fundo travada e tampa destacável —
Modelo de utlidade.
1.9 — "Caixa reforçada com fundo travado e tampa destacável",
constituída por fôlha de papelão ou
similar, devidamente recortada , e
aaaoada, a qual, através dos vincos,
quatro áreas contíguas,
1.0 "Nôv0 e original desenho conforma
alinhadas, a .
apresentando
ornamental para tecidos", em aba passível última
de se ajustar contra
Cõres contrastantes o variadas, as bordas da primeira área mecaracterizada por compreender diante grampos ou fita colante, esMotivos representando ramos de tando as citadas áreas dotadas de
flôres gnandes e pequenas sen- aselhas que, rebatidas umas sôbre
do: as flôres grandes bem , es- as outras, 'conformam" o fundo, e a
última orelha a ser dobrada aprecuras notando-se que a côr sentada
aba passível de ey.caixa sob
Média é chapada e a mais_ es.. a penúltima, retendo ambas as deCura trabalhada, formando pé- I mais .Total de 4 pontos.
talas e Iao - centro uma ciir viva,
as f/ôres pequenas são estampaTERMO N.9 119.292
das em uma côr viva, alegre e
chapada, tendo em sObreposicãO
Da 9 de maio de 1960
Uma tonalidade média, porém
Requerente: Abbatepaulo Ltda. —
alegre, com pequenas manchas São
Paulo.
terminando sempre em "picots"
Título: Nôvo suporte para fotoe a coróla com a mesma Côr grafias, ornamentos e outros — Mo'Viva das flôres grandes. AS has- delo de utilidade.
tes apresentam três côres sendo . 1.9 — "Nôvo suporte para fotoque na base uma côr clara se grafias, ornamentes e outros", capelo fato de ser _cons• destact, tendo por cirna uma côr racterizado
tituído de placa, preferivelmente de
escura e predominante, havendo, i alumínio anodizado, com um dos
ainda, uma terceira côr viva que cantos dobrados, provida de moldura que circunda espaço próprio'
dá uma toque alegre e simpático
ao desenho. Todo o Conjunto I para a colagem de foto ou aplicaestampado ern oito côres, com ção de motivos ornamentais ou insespaços regulares, cujo fundi) crições. — Total de 2 pontos.
branco dá ao mesmo um aspéctol
suave e quase primaveril. Total
de '1 pontos.

TERMO N.9 119.356
De 11 de maio de 1960
Requerente: Dionísio Martinez Birosel — Estado da Guanabara.
Titulo: Processo físico-mecânico
para a produção de óleo de côco de,
alta qualidade — PsivilÉgki de invenção.
— Processo para produção de
óleo de côco de alta qualidade, exclusivamente por meios físicos e mecanicos, a partir de creme extraído
da cerdos, caracterizado pelo fato de
compreender a fase de bater ocreme extaaido do côco enquanto simaltâneaniente é controlada a respsctiva temperatura. — Total de 20
pontos.

Titulo: Despolpador de café —
Privilégio, de invenção. •
1.9 — Disco despolpador de café,
caracterizado por ser o mesmo provido de um orifício central dotado
em amoas as faces de prolongamentos tubulares de fixação, sendo as
ditas faces divididas em oito setores providos de uma pluralidade de
saliências prismáticas, adjacentes e
scalonadas, saliências estas que
angem três • quartas partes do disco. — Total de 3 pontos.
.
ítauna rui 119.035
De 3 de maio de 1960
Requerente: Elos, Pedro Lacerda

— São Paulo.
Titulo: Dispositivo de ~bate á
onnlga e outros •—, Privilégio de
enção.
• I. — "de* ' combate' 11

formiga e outros, caracterizado por
ke COustijskio pot um tabuleiro,

De 16 de maio de 1960

De 16 de :nato de 1960
Requerente: Joaquim da Rocha
Alrreala — São Pa
Título: Nôvo tarcasso de obtençáoscle hidróxido de alumínio — privilegia de invenção.
1 — Nôvo prac ssso de obtenção
d I hidróxido de aluna:.:>, caracterizada por compreenier, numa pr.iseirs fase a preparação de uma
ni stern de bainota finamente moída ceia bicarbonata de sódio, em
quartidade equimolecular com ia/açaí ao óxido de aissainio nela contida, mistura esta mie é então calcinada a 1.0009 Z.1., processando-se
a seguinte reação: _ 2003 Ha 4. A4203 = 2A102 Na
a '1.10 a- 2002, a seguir, o material saído do forno è finamente moldo, ludviado com água fercente, filtrado com obtenção final do alumínio na forma de alu:ninaso de sódio.
— Total de 3 palitos.
TERMO N.9 119.457
De 16 de maio de 1960
• Requerente: Sodi Maria Perrone
— São Paulo.
Título: Nôvo dispositivo para desenho — Privilégio de invenção.
1.9 — Nôvo dispositivo para desenho, caracterizado por urna caixa

imiz,oriewq.21.c)
Ák.08

DECRETO N. • 24643 - DE 10-8-19141
DIVULGAÇÃO N.* 789

edlçao

Preço: Cr$ 25,00 .A VENDA'"
- Av. Rodrigues Alves, 1
:Sonlic; de VendaS;
. Aatincla 1: Ministério da Fazenda
'Ateade4n1 , a pedida; pelè'. Servi
' ç-Ce de Reemtidtso Postal .

prismática retangular, de pequena
altura, com repartições internas variadas, e provida de tampa superior articulada, com superfície rebaixada em quase a sua totalidade,
onde se encaixa uma sobretampa
constituinte de uma prancheta livre,
perfeitamente esquadrado, com ou
sem refôrço periférico, e' dotada de
um par de pinos laterais salientes,
aprisionáveis por' ganchos previstos
nas faces laterais correspondentes
cia caixa; e sendo ainda articulado
11Q interior da caixa, um suporte
para a tampa em posição inclinada, e encalmievel por sua extremidade livre era dentes reentrantes
previstos na face interna desta. —
Total de 4 pontos.
•
MIMO N.9 119.494

TERMO ala 119.450

TERMO N. 119.019
De 2 de maio de 1960
Requerente: Guilherme Theto, Benedito Soares de Oliveira e José Bento Soares de Oliveira — São Paulo.

Fevereiro de 1964
•

-Requerente: Sobar — Sociedade
Bandeirante de Reflorestamento e
Máquinas — São Paulo.
Título: Nôvo modêlo de embalagem para leite em pó, granulada ou
em pastilhas o- Modêlo
da tilais
dade,
I 19 — "Nevo modélo de embalagem para • leite em pó, granulado
ou em pastilhas" caracterizado pelo
feta de ser constituído por duas 18, lhas de papel de alianinio fines
placas metálicas ou mesmo plásticas,
entre as quais é encerrada quantidade constante de leite em pó, granulado ou na forma de pastilhas,
sendo as bordas das placas reunidas por ,pressão ou solda, conformando o conjunto urna paulada almofada. — Total de 2 pontos.
TERMO N.9 119 626
De 2 3de maio de 1960
Requerente: Máquinas Senil Ltda.
— Santa Catarina.
-Titulo: Máquinas para aparar gramados — Privilégio de invenção.
— Máquina para aparar grausados, acionada a motor de explosão ou elétrico montado sôbre um
carrinho apropriado a ser empurrado manualmente, caracterizado por
um elemento cortante rotativo plano ' pendente da extremidade Infos
'rior do eixo e girando sôbre o gramado ou relvado em plano paralelo
ao inesmo,S. consistindo dito elemento num disco com gume cortante
ou com dentes em sua periferia, ou
numa lâmina fixada ao eixo em seu
centro e provida de gume cortante
nos iíeirclos de ataque de suas cruas
metades. —' Total de 3 pontos.
. naM O a N.9 119.787
. De' 0. de'Maio de 1960

, 'Requererirte: J. Lyons &„ Company Limites!' --' Inglaterra. t ,Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
'relativos a„. fabaicação de produtos
de frutas cítricas — Privilégio 'de
inVenção. .
1.9":.--a, Thn processo para a preparação de aim•a produto de frutas
cítricas, caracterizado porque compreende as. seguintes operações: picar assfrutsid sinteiras por melo de
dispositlyos„ que rompem os sacos
das frutase e as'!_células de óleo; separarNis "líquidos dos sólidos produzidos em conseqüência da dita
t•i operação de picar, por meio de dissi-positivos que produzem pressões . que
• crescem gradualmente, Isentos de altas pressões . ou de pressões pulsaUvas; e adicionar xarope de açúcar
aos líquidos obtidas na dita separação. — Total de 19 pontos.
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MARCAS DEPOSITADAS
Puigistaçã• faita de acdrdo oora • art. 120 do Cãel•a da Propriedade ~dal. Da data da publt•ação ocomesat a
correi • prazo do fie
dias para o deferimento do pedido. Dormite case prazo poderto anrecentaz
~ma ao Depacreauseaso
Pa6Ledard da PrGpirtedadet Industrial *amam que se ittliarain'PreNdleadõs ceai a e.issuao do registro requerida
Térnio n.° 614 . 637, de 29-10-63
-Ivan Barbosa Representações
Guanabara

fONTO CERTO
Classes: 6, 8, 11, 21 e 40
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 614.639, de 29-10-63
Rodacar Comércio e Representações
Ltda.
Guanabara

Rodacar Comércio
Re p resentac !5es Ltda.
Nome comercial
n••••••••••..1,-

Térrno n.° 614.640, de 29-10-63
Leopoldo Beliéres
Guanabara

indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Alralscar, água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. •amOnia pertumada líquida. em pó.
em pedras. para banho, ,rilhantnas
bandolinas. batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas. cibos e bigodes
crayons. cremes para a pele, carmins
cheiros em pastilhas, em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e Lem pílulas.;
creme* para barbear. cromes dental.'
depilatórios, desodorantes. dissolventes.
essèncias. extratos. estolos•cle perfumes,
creme para limpeza da pele, e clara base
de pó de arroz, esmaltes para unhas
cacearas para dentes. cabeio, roupas.
cilicia e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, calos e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes, loÇões, líquidos dentitriclos, em pasta, em
Veléia de petróleo perfumada. lápis,
aabio em creme. era elixir e em pó,
liquidas para ondulação, permanente,
ligas para unhas, Intik óleos para o
tabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
camilnados. e com p6 de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia. pon-pons. pó de
arroz

de beleza, água facial,- água de lavanda.
água de colônia, arminhos. água de
quina, água de rosas, água de eliazelentilhas. em trociscos e em pílulas,
cremes para barbeai. cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de pertumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para- unhas
escovas para dentes, cabeio. roupas
cibos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, cilios e bigodes, fivelas ipara
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o Cabelo,
para maquilagem, lança-pertumas, loções, liquidas dentifricloa, em pasta, aos
geléia de petróleo perfumeis'. lápis,
sabão em creme, em alizar , em pó,
liquido* para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laque.. • óleos para o
pedras, para banho, • brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
crayons. cremes para a pele, carmins,
.cheiros em pastilhas, em tabletes. um
cabelo, pasta e pós para dentes.. pertunas. amónia perfumada liquida, em pó,
a:es, petróleo pára uso de toucador,
pastas e pó para az unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para &embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
arroz
Termo n.° 614.642, de 29-10-63
r.eopoldo Beliéres
Guanabara

Indústria Brasileira

mento da ciais, poli-porta., p6 de
arroz

paca. cânhamo, cetim. caro& casimiras,
fazendas e tecidos de lã em peças, juta.'
jersey, linho na lon, paco-paco, percaTermo n.° 614.643 de 240-63-- Una, rami, raion, seda natural, tecidos
Frigorifico São Caetano Ltda.
plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos
Eãe Paulo
de pano couro e tecidos
a
9.0
SA0 CASTANO
'remo n.9 614.646, de 29-10-63
Hans Schurmann
In g etria. Brasileira"
Sao Paulo
Classe 41
Para distinguir: Carnes em . geral
• ..ÍPRORR0GA.00,

Têrmo n.o 614.644, de 29-10-63
Derwagen Mecânica Especializada
Ltda.
São Paulo
DER!
Classe 6
Para distinguir: Aceleradores. alternadores, aneis de istão, anais c1e esferas
para rolamentos, anais de óleo para
facilitar o arranque dos motores, autolubrificadores, aparelhos para aperfei.
toras a explosão, anais de segmento,
çoar a mistura de combustíveis de mobielas, bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, bombas de circulação, bombas de combustiveis para motoras, bombas de óleo. burrinhos, bombas de água e gasolina para automóveis,
bronzinas. blocos de motores, cabeçotes.
cabeçotes do cilindro, cilindros, compressores, bombas injetoras para. motores em geral, peças para motores que
usam bombas injetoras, carburadores,
cambias, cariar de embreagem,"carter do
motor, comutadores, cubos de placas de
embreagem, culatras de cilindros, camisas para cilindros e trilhos, caixas de
lubrificação, diferencial, distribuidores
de gasolina, diafragma, dispositivos de
arranque, dínamos, dispositivos de ignição e elétrica para motores, embreagem, engrenagens, engrenagens para
mancais, engrenagens de cremalheiras,
eixos de comando, direção e transmissão, elevadores hidráulicos, engrena.
gens multiplicadoras, engrenagens de
parafusos sem fim, engrenagens de distribuição', 4i1tros para óleo, gazeificadores de líquidos combustíveis, geradores,
geradores d eeletricidade, juntas universais para condutos 'agua de máquinas e motores, lubrificadores centrifugos, mecanismo imptilsionador do diferencial, motores de combustão, multipAcadores, molas de válvulas, motoras. mancais de roleta ., molas, macacos
de roscas, de parafusos e hidráulicos,
magnetos de ignição, mandris, magnetos
para motores

Classe 8
Para distinguir: Um aparelho de precisão para regular a tiragem de chaminé*
Termos ns. 614.647 a 614.649, de
29-10-63
Ormonoterapia Richter do Brasil S. A.
São Paulo

INDUSTRIA
ISRAstusçux
Classe 1
Para distinguir: Cano marca genérica:

Classe 43
Substâncias' e preparações químicas usa. Para distinguir artigos de toucador e
das nas indústrias, azf fotografia e nas
perfumarias em geral: Almíscar. água
:análises químicas: Substâncias e prede beleza, água tacial, água de lavanda.
parações quimicas anti-corrosivas e and:
agua de colónia. arminha*. água de
oxidantes
quina, água de rosas, água de elfaze• Classe 3
-uas. amônia perfumada líquida, em pó,
Para distinguir: Substancias químicas,
em pedras. para . banho, brilhantinas,
produtos e preparações para serem usa '
bandolinas. batons. cosméticos para o
dos na medicina ou na farmácia
cabelo, pestanas. cílios e . bigodes.
Classe 2
crayons, cremes para •a peie. carmins,
Substâncias e preparações quimicas usacheiros em pastilhas. em tabletes. em
das na agricultura, na bordei:aura na
lentilhas. em trociscos e em pílulas,
veterinária e para fins sanitárias,. a
cremes para barbear, cremes dental,
saber: adubos, ácidos sanitários águas
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
desinfetantes e para fins sanitários.
essências, extratos, estojos de perfumes,
rpanha-mosca e insetos (de goma e
crema para limpeza da pele, e para base
papel ou papelao), álcalis, bactericidas,
de pó de arroz, esmaltes p ara unhas.
baraticidas, carrapaticidas. cresa l. cresoescõvas para dentes. - cabelo, roupas.
talina, creosoto, desodorantes. desinfe&los e unhas, fixadores para o cabelo,
tantes. defuniadores. exterminadores de
pestanas, cílios e bigodes. fivelas para
pragas e hervas daninhas, esterilizanTermo n.° 614.645, de 29-10-63
o cabelo, glieerina , perfumada para uso
tes, embrocações para animais, enxer•
Companhia de Tecidos Sergio
Termo n.° 614.641; de 29-10-63
de toucador, grampos para o cabelo,
tos, farinhas de ossos, fertilizantes, fala
Gasparian
Leopoldo Beliéres
para maquilagem, lança-perfumes. lofatos. formicidas, fumigantes....funglel•
9a
a
Paulo
Guanabara •
ções. liquidas dentifricios, em pasta. em
das, glicose para fins veterinários. nua.
geléia de petróleo perfumada, lápis.
no, herbicidas, inseticidas,, insetifugos,
PRORROGAÇÃO
sabão em creme. to] elixir e em pé,
larvIcidas, microbicidas, medicamentos
líquidos para ondulação, permanente.
para animais, aves e peixes, óleos de-,
lixas para unhas. laque, óleos para o
sinfetantes e veterinários. petróleos sa•
DIDUSTRI4
BA á 3 rtrzP t
cabelo, pasta e pós para dentes perfu.
nitários e desinfetantes, papel fumegames. petróleo para uso de toucador.
tório, pós inseticidas. parasiticidas. funIndústria Brasileira
Classe 23
pattas e pó para as unhas, oon-pons
gicidas e desinfetantes. preparações e
Classe P
para pó de arroz, papéis perfnmadoa. Tecidos em geral. tecidos para con tec- produtos inseticidas. feriada-idas. desinPara distinguir artigos de 'toucador e. carminados, e com pó de arroz: pentes. ções' em' geral, .para' tapeçarias e . para , fetantes,e. -ecterinárlos,, raticidas. reméperfumarias em aerali Almíscar. água' oolnadas perfumadas rake.
.mbeleza. artigos de cama e mesa: Algodão, al. édici,s,par, ._fins-,vcterinárlos, sabões vete-

SiramE[RiP)1.620

614 Têrça Jeira
'

25 .

DIAMO OF.CIAL (Seçãs.-

Fevereiro de 19,

•-

Termos as. 614.656 a 614 .658. de
cadernos de papel melauetradc
seda-, papel impermeável. papel em bo; e em branco para desenho, caSernos
29-10-63
bina para impressão, papel encerados
Jorge Widerenan Costa
escolares, cartões em braaso cartucho*
palal higiénico, papel impermeáxel,
•
Paulo
de cartolina, chapas planograticas. capara copiar papei para desenhos, padernos de lembranças. carre Pen de pa•
pel para embrulho impermeabilizado
pelo. envelopes. envolucroa para dia
papel para encadernar, papei para esIRARP3
ratos de papel. encaderna,aa de papei
crever. papel para imprimir, papel pada papelão. etiquetas. teilhse indicas
rafina para embrulhos, papel celofane,
•
fildhas de celulose. guardanapo& livros
papel celulose, papel de linho, papel
Classe
50
aão impressos, livros fiscais livros de
absorvente pape! para embrulhar taPara
dist
nguir
o
timtre
11,1
requereras.
contabilidade: mata-borraca arnamentoa
baco. papeiào, recipientes de papel. rode papel transparente: pratos papei. a Ser usado em papéis de ;:irta, pa setas • de papel rótulos fie papel, rolos
pais,
de
oficio
(Sive:topeis
cartões
abos pápris de estanho e de alucainio
de papel transparente. 4acos de papel.
papeis sem impressão papéis eiti branco visita e comerciais. memorando, tatu- serpentinas; tubos postais, de cartão.
'as,
avisos
ocntrutos,
cheques,
notas
Para impressa°. papeis taarama menos
tubetes de papel
para forrar paredes. ajam ..aea promissórias, dupl catas. açõe, apóli
ces,
debêntures.
letras
de
cambio,
pasau sem pauta. papei crepaa papel de
Temio • n.° 614.659, de 29-10-63
seda, papel impereneavel, pape. em bo. sagens. , bilhetes, folhinhas e demais Komhimat
— Indústria e Comércio Ltda,
.
'dna para Impressão. papei encerado documentos usados pelo requereuet
$ão Paulo
para
copiar.
papei
mera
aesenbos,
pa17
INDUSTRIA BRASILEIRA'
• pel para embrulho impraneabilizado • Para dist.:numClasse
máquinas e éustaiações:
papel para encadernai pape para es- para escritórios' e desenhe* era geral!'
/COMBINA?
Classe 11
crever, papel para imprimil papel pa Arquivos para correspondera-ia. almo
rerragesm, ferramentas Se data espécie, refina para embrulhos. papei celofane, tada,s para çarimbos e pri.:a ; , i; WS.
In -dastria Brasileira
abri.
cutelaria em gerai/ e outros artigos de papel cehilo.ae: papei de anho, papei dbrei . de cartas. artEuvos. aáontadores
metal. a saber; alicates, ama-acare, ar- absorvente papel para muralhar taparco al.lta-borrão. borrachas.
- Classe 16
mações para 'óculo& arruelas argolas. baco. papelão. remo/eines de papel. ro- • berços'
brochas. canetas para deSatioa. corta- Para aliatinguir: Produtos pré-fabricaaldravas. armações de meias ahridores setas de papel. rótulos' de papel, rolos
dores de papel. colchetes. :ai unbadores,
dos de concreto em geral
de latas, arame Liso ou farpado. sua- de. papei transparente. sacos de papel. • cestos para papeis e correspondencla.
—•
deiras. açucareiros: . broca. asiornas. bai- serpentinas: tubos pastais ar carta°
Termo til 614.660, de 29-10-63
classificadores, dips. coladures canetas.
xelas, bandejas, bacias. niadea, bombo
hebetes de pape;
Copes° — Corretora de Seguros Ltda.
compassos.'
cofres,
canetas
t;ntelros,
ca.
.
alerta bules; cadinhos. cadeados. casSão Paulo
netas esterográficaa desenhadores., dataTermo n. 9 614.652, de 29-10-63
tiçais, colheres para pedreiros, correndores
com
minas,
descansos
para
lápis
tes. cabides, chaves, armories. chaves Salvador Silva Guimarães • Walter •e
canetas. esquadros espátulas furado.
Marrano Visconti
de parafusos, conextaa . para ancanats
l'es. hisins, ficharam, fitas praa máqui
Si' Paulo
mento. colunas caixas de metal para
• COPÉSO-CORRETORA DE
'nas de escrever, fichas pára arquivos
portões, canoa de metal, chaves de feia- I
máquinas
para
escrever.
catediar.
e
as
SEGUROS LTDA.
da. chave 'inglesa. cabeções. canecasa
mar fitas gomadas. máquinas para
mar
3
copos, cachepots, centros s'e goesa. coRoLITIm 10 AÇUCAR
-i grampear. goma 'arábica gamadores.1
queteleiras, caixas- para 'condiciona.
10 ALCOOL
grampeadores, grampos e ganchos para',
mento de alimentos. caldeirões, caçaraescritórios.
ias. godets. nutrimentos de
las. chaleiras. cafeteiras couchas, coaescrever e de desenhos. lápis •iapiseiras..
Termo n.t 614.661, de 29-10-63
Classe 32
dores, distintivos. dobradiças. enxadas.;
molha:dores. mata-borrara maquinas e' Kombimat — Indústria e Comércio
enxadões, esferas, engates. essaacieos ta-Para distinguir: Uni boletan
apetrechos para apontar lápis °sapo-,
Ltda.
feitas para arreios. •stabora esferas'
-s. -•--- - • - tecas. metros
•- • •
para escritóraas e para
São Paulo
•
para arreios. espumadeliaa: formões..
Térmo n.° 614.653. de 29-10-63
• desenhos. papel carbono, perfuradores,
foices, ferro para -cortar capim. ferropastas para escritórios, com :echos de
Acondicionadora
Industriai Ltda.
lhos, facas, tacões. fechadusas ferro cometal, pastas para escritórios com feBahia
aluna a carvão, fruteiras, funis. Ramas
KOMBIMAT-INIOSTRIA
chos de metal, porta-tinteiros, portapara doces, freios para alaridas de
• lapas. porta-canetas. po.sa carimbos.
E COMÉRCIO LTDA.
ferro, frigideiras: ganchos grelhas, garporta-cartas. porta-blocos pecas, prep.,
foi ganchos para quadro*. gonzos para •
ÁCONISCIONATORA
sas. pineeis. prendedores de papéis, parcarruagens; insignias. -limas. ireminas.
INIUSTRIAL,LTIW
i, ceve jos. réguas. stencis. 1,,paradores1
corelros latas de fixo. jarr-is enachadi.
Nome comercial
! Para arquivos, sinetes. tini;., para es-,
abas, molas para aortas ri olas para
' cravar. tiralinha. tintas para carimbos.i
Nome comercial
Temo
n.°
614.662, de 29-10-63
venezianas, martelos. maisre-ress, matais
- - ------- - • .-• • tintas para duplicadores. datas para im-; Bar e Restauranet ”Club Ichiban" Ltda.
ses, navalhas; puas pás. rasgos. paraTermo n.° 614.654. de 29-10-63
presaão. tintas para desenhos aparelhos:
Sais Paulo
fusos, picões': porta-gêlo. Postara:3 P orta- .
Jorge Widerman Costa
1 para tirar cópias pastéis de tintas para'
Ou, porta- ióias ealiteirm. panelas; rol.;
'CLu3 IcRi 4,
- Paulo
escrever e desenhos. máquinas de endana ralos para pias, iebites regado.'
B
Classes:, 17 33, 38 e 50
dereçar. máquinas registradoras
reis serviços de chia e café. lei ris. ser. i
Clas.se
33
Classe
38
rotas. 'tabas sacarrolhaa. rasouras, ta-1
•
Iberas, talhadeiras torquezes tenazes,
Aros para guardanapos de papel Pira distinguir: Boita, restaurante, satravadeiras, telas de arame, torneiras.' •SIBARPE-SISTMA
aglutinados, álbuns (em branco), anatais lão de chá. lanches, salão de festas.
trincos, tubos para enCanameatos. trilhos
para retratos e autógrafos. balões (ex•
bar
BRASILEIRO MB
pai aportas de correr, taças tavesaas
ceto para brinquedos) blocos para
tardados; vasos. vasilha.nes. smeruenas
AININISTRAÇA0 RACIONAL sorrespopdeiicia. blocos para cálculos.
Termo n.° 614.663. de 29-10-63
blocos para anotações, bobinas brochu- Avalisa — Acessoria de Vaiõres e de
DE PESSOAL
Termo o.° 614.651, de 29-10-63
1
ras não impressas, cadernos de asara- Investimentos e Serviços AdministratiMultipel
Indústria e Cornércio de
vos Ltda .
ver, capas par adoCumentos, carteiras,
Papéis Ltda .
São 'Paulo
caixas de papelão, cadernetas,São Paule
;Titulo
nos, caixas de carta°, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões coTermo it. • 614. 655, de 29-10-63
•
merciais, cartões índices contad, carJorge
Widerenan
Costa
•MU LTIPEL
1
ANA LISA--AC ES SORI A Lle
tolina, caderno.s ., de papel meliznetrado
São Paulo
'Indústria Brseileira
e em branco paro desenho, cadernos • VALORES E DE INVESescolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas plane/gráficas, ca- . ?INSETOS E SERVIÇOS
,A MIE; STRATIV OS li DA.
dernos de- lembrança, carretéis de m,
Áreas para g Ua dália ixo is pape
pela° envelopes envolucros para cha
aglutinados. álbuns I em branco). álbuns
ratos de papel. eucadernaçâo de papei
40- 45
para 'retratos e autógrafos, balões (exou
papelão, etiquetas, Milhas indicas,
.; , :, ' Nome comercial
ceto para brinquedos). * blocos para
fólhas
de celulose, guardanapos, livros
correspondência, blocos para cá/calos.
Termo
'pas 61,4. 664, de 29-10-63
não impressos, livros fiscais; .11Vros.de
o
blocos para anotações. bobluass, brochuIlmberto Sciu 111act
Contabilidade;
mata-borrão;
ornamentias
ras não impressas. cadernos de escre• São Paulo
de papel transparente; pratos, papeliver, capas para documentos. carteiras
nhos. papéis de estanho e de aluminio,
papel ou pape/ão cápsulas de papei
i ftSTICIAS.DA sBECMTC
papéis- sem, impressão, papéis em branco,
caixas de papelão. • cadernetas. ceder
para impressão, papéis fantasia, menos
Ia* caixas de Carteei. caixas para pa
•.' Classe 32
par corrar., paredes. papel- almaço, com
pelaria, cartões de visitas.. cagõesCO ,:
ei sein, pauta papel creponi . papel„dis
. J Paia distinguir: Jornal
percilas, cartões bulires, apeei. ra:

rinános e desintetantes: sais para -fins
agricolaa. horticulas. saisitariik e veterinários. sultatos.• superfostatos vacinas
para • aves e animais, venenos contra
Insetos. animais e herva daninhas
-Termo n.° 614.650, de 2-10-63
Studenik S. A. Indústria de serras,
Facas e Ferrarsentas
t.. ,ão Paulo

PRORROGACÃO
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Termo mo 614.665, de 29-10-63
Fertilizantes Jacupiranga Ltda.
São Paulo

JACUPIRANGA.

Termo n.° 614.672, de 29.10-63
Companhia Química Guaxupé
São Paulo

OUAXUPg
Paulo— Capital

S ao
Classe 2
Para distinguir: Adubos em geral
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gira ginga, Lola, kummel. licores, pressas, peças teatrais, peças cmeitiatomarasquinhos, uectar, pipermint, pon- gráficas, prospectos, panfletos, progra.
ches, rum, suco de frutas com álcool, I mas radiofónicos e de televisão, revista.,
vinhos, vodka e whisky
- Termo ra° 614.683, de 29-10-63
Termo n.° 614.679, de 29-10-63
AceSseria de Valores t de
Avalisa
Malharia Pilboy Liadtade
Investimentos e Serv.ços Administ-atia
.
São Paulo
vos Lida •
São Paulo

• Classe 3
Para distinguir: Substâncias químicas,
PRORROGAÇÃO
Termo n.° 614.666, de 29-10-63
AV-ALISA 1
'Polenghi S. A. Inç/ústria Brasileira de Produtos e preparados para serem usaf
1 L T E'
dos
na
medicina
ou
na
farmácia
Ct Paulo—Capital
•
São Paulo
•1neletria Br4elleira
Termo a.° 614.673, de 29-10-63
G oLiA
Companhia Química Guaxupé
.,:aasae 36 •
.t.nctaetria Brasileira
São Paulo
Classe 33
Para distinguir: Aventais, blusas. MuAcessona ae valores, acessoria de lu
botas, b abadouros,
vestiraentos, administração, empreendi
sc5oeL
s, coles capas,
COM:PARIA RU/ICLCA
Produtos Alimentícios
mentos, participação e impressos
calçados, chapéus cintas, combinações!
GUAXUPt
Para distinguir: Laticínios em geral,
corpinhos. calças, calções, camisas, ca.'
coalhada, creme de leite, ioghurte. leite
abatas, camisolas, cutias ceroulas, cal.. Termos na, 614.6 514 a 614.691 de
em pó e condensado, manteiga, quefir,
29-1063
ças de senhos e de crianças. colarinhos,'
queijos mussarela, margarina, requeijão, .1
jacv Kre.uter
Nome comercial
cueiros, casacão,' dominós. echarpes
ricota
Sào Paulo
fraldas.. galochas, gravatas, gorros. fria
Termo rso 614.674, de 29-10-63
•
guetas. luvas, ligas, lenços, leghes‘
Cabreúva — Empreendimentos Imobilik- mantôs meias, maillots, mantas, man.'
Termos as. 614.667 a 614.669, de
ROPILON.
rios S. A.
29-10-63 •
drião. malhas, paletós, pala.,, penlv-az,
Fito
Indústria Brasileira'• . •.
Beneisa — Bandeirante Exiãortação
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Importação S. A. - •
polainas, pijamas punhos. robe de
, São Paulo
chambre, sobretudos. suspensórios. sou,.
Cens. tailleurs, toucas e vestidos
tecid3
2 os para confeca
Tec".dos em geral, tecidos
B ANEISA'
,
çõea em geral, para tapeçarias e para
• Termo mo 614.680, de 29-10-63
Classe 33
kIndústria' Braeileira
artigos de cama e mesa; Algodão, alpa
Sinal de propaganda
Pelmor Raqueb
ca, cânhamo, cetim, cama. casemiras,
+.0
São Pauto
Classe 13
fazendas e tecidos de lã em peças, juta.
29-10-63
Termo
°
614.675,
de
•
Aguas gazeificadas, guaraná., refreseos, - Comercial
jersey, linho, nylon, paco-paco, percae .Industrial "Marcogás"
refrigerantes sodas de frutas, xaropes,
tina, rami, raion, seda natural, tecidos
Ltda.
1.
A.UD
essências para refrigerantes
plásticos, tec.dos impermeáveis e tecido..
SI,
Paul,
Classe 42
Inditetria
Brasileira
• de pano couro e veludos
•
Aguardente, afiz, aperitivos, bagacelra.
Classe 22
WAM
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervePara diatisguin Fios em geral, paia
Classe
t%
jas, cidra, conhaque, extrato de malte
cblet.ria Brasileira •
Para distinguir: Sabonetes sólidos, li- bordada e tricotagem; fios em geral
fermentado, fernet, genebra.. gengibirra
quidos,
pó. creme, blocos e bo/as, sa- - ara tecelagem pe uso comum; fio ch
gin, ginga, kirsch, kummel licores,
lã ou elo em meada ou novelo, torcida
bão em pasta e en; barras, sabão em ou
marasouinhos, nectar, pIpermint, ponnão; fio de lá ou pêlo, em meada
lasse 11
bastões, para barba — cremes para o
ches, rum, suco de frutas com álcool, Para cuitmaum: Fechaduras
e tx.assas e rosto e barba, pinturas em liquido, pó ou novelo, para bordado, costura, crovinhos, vadica e whisky
segurança
Classe 1
1' 3' •
ou
o concretas para coloração dos labios chê e trico; linhas para bordado, cor
tura, crochê e alce
Para distinguir: Como marca -genérica:
olhos
e sobrancelhas, extratos, ¡Mas.
Têm° 9 614 . 676. de 29-10-63
Classe 31
Substâncias e preparações químicas usapomadas fixadoras para bigode. costasIt
T1ialma
de Oliveira
das nas indústrias na fotografia e nas
ticos, brilhantinas liquidas e concretas, Adesivos de vedação, anéis para veda
'
Flí!.0 Paulo
análises químicas, substâncias e pra.
aguas de colonla e de toilette, pó de ça°' argolas para vedação. arruelas
parações químicas anti-corrosivas antL•
arroz, comprimidos e em tabletes, tin para vedaçao; barracas d ecampanha,
A R C
para VOCR
oxIdantes
' turas para cabelo, dentiiricin eni n ó betumes para vedação, buchas para ve'1 qaido, concretos e em pasta. sa5-ões d ação, bujão (rôlbá para tarraxa); caTermo n.° 614.670, de 29-10-63
essencias. talco pertumado, bos, canaletas. Cimento refratário para
:dentifrícios,
Baneisa — Bandeirante Exportação se
Clasae 32
para
kmbe.esamento da 'sele, revestimento de caldeiras, cordas, corl
águas
Importação 5. A.
• Almanaques, anúncios, boletins, boletins
déis, cordões, correias. de transmissão
,sharneoe
líquida
ré ou euncreto,
São Paillo
Impressos, crónicas, jornais, revistas
0 e pele depi- de tória e-ocie; enxárcias, esferas para
vigores
ara
cabel
Peças cinematográficas, peças teatrais. latórios em liquido, pó ou concretos. at ação; . fitilhos para runarradios,; forprogramas radiofônicos e programas
BANEISA—BANDEIRANTE
madas vernizes tabletes. iapia pas- roa para vedação; lonas, lonas para
de televisão
,
EXPOBTACAn R IMPOTÁnZO:. - •
tas, líquidos e esmaltes para arepesa freios de veiculos; manguieras massas
das unhas, águas de quina sa hets aaa.1 para v .!são molas para vedação; ro.5/A
Têrtno n.°- 614.677, de 29-10-63
"Perfumar
quarto «tu pastiihas, tabletes lhes. tann,Cees para vedação (fim não
--- Comercial e Industrial "Marcogás"
em'
pó,
preararlos
limedos em pó e medicinal). tardas, tira para vedação.
;e
Ltda.
,
pcn•adas
para
evitar
e
suor, _vaselina te ima para vedação, tubulações para
San -Paulo
vedação; válvulas para vedação
Nome comerciai ;
perfumada sais para banho
Classe 27
Termo n.o 614.671, de 29;10-63
#•
• la
M,.
Para distinguir artefatos de palha ou
Termo il.° 614.681, de 29-10-63
Companhia Química Guaxti Pó
, Mecânica Auto-Cor Lida
fibra: Artigos de fibra, malas de ga.
TI Cb113 tri8 Brasileira
São Paulo
lhamo, capachos de cõco, capachos de
'São cPaulo
ARi.:
àpo
fibra. est 1-as de palha, esteiras de
OUAXIIpk
fibra vegetal, 'esteiras esteirinhaa de
Tn
Classe 11
tri a Brasi leira': "
palha para mesa„ fio de pita, beiras 'de
.sao Paulo—Capita.c
"'Para distinguir: Fechaduras e trincos
fibra, inalas de cânhamo, obras de pa,•
• . de seguras ça.
lha, obras de fibras, rédeas de corda.
Classe 46
Classe
33
resfriadores de fibra vegetal para água
Ternici n ó 614 '678 de 29' 'rs
atitos em geral utensílios -de fibra vegetal. xerga
mednica
0'.•;:
'Alvejantes, amidos, anil, águ'ade laVa- '''ca lan¡a ra" d
»a
,
deita agua sanitaria. cera para soalhos.
coco e verga de esparto .
São Paulo
Tênno n' 614 .682, "de 29-10-63
detergentes, esponja de aço,• fósforos,
'
Classe 24
-•
Oliveira
1-t1rna de
lixívia, lá de aço, pomadas para calAlamares . atacadores para esaartillit"
São
Paufo.
çados, palha de aço, preparados'amra
• e calcados,- ataduras de algodão 'para
Ét . E 3 'A DEOAS
polir e limpar madeiras. vidros, !natais'
diversos fins, exceto para fina medicil
'
,O,
MAESTRO
VESTE
It.i.strta Brasi
X
e objetos, panos para polir e .:Álara lim.
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
"4•4:o - • : S.
,
• , " •
peza. panos de esmeril e material abra: MUSICA
. .„ borlas cadeados, 'capas , para móveis e
alvo empregado na limpeza de metais, e
*i planos. "carapuças para' cavarcis;" corcw,se
7
f11
objetos, sabões em geral e slfxsnáceos, ,n guardante.' aniz, aperitivoi: bagaceira.
Classe 32
dões. debruns, lã,' fitas:" foir;ái» (ranjas,
velas e velas a base de estearias, batidas, 'brandy. bitter. cachaça. tenra Para', • distinguir: , .Albuss, almanaques, festão, feltro'spara 6113 ãO"';' WitoF;;. Marsabões em pó, m flocos, esponjas de las, c-idra, ' conhaque. eittratn ' de "malte 'anúncios, boletins impressos, folhetos, detes, lahipaOS úrbehalas MOSquetei.
limpeza
fermentado,' fernet:' dÉfiebrã:i'èenàtbirra jornais, livros impressos, músicas im- ros, nesgasfAsn't. hreira's 'e' enchimentos

o16 Têrça-feira

25

;ARIO OF;CIAL (Seção Iii)

evereiro de

19(.;+

-

para roupas de homens e senhoras. balagens de material plástico para sorpanos para en 4rites de t.ióveis, aãa vetes. estojos para objetos, espumas de
fazendo parte dos mesmos, palmilhas, avim esteiras. enteitea oara autousópassamares, pavios. rédeas, rendas, re- Vais. escoadores. de pratos. massas anat.
des sacas. sinhaninhas pa sa vestidos. saldos, ..armas para doces, tuas Lsolan.
telas. tampos para almofadas, não fa- tes,. filmes virgens, tios de celulose
zendo 'parte de móveis, artigos estas fechos- para bolsas. fasas. guarnições,
feitos de algodão. cânhanas linho, juta. guarnições para -chupetas e mamadeiras
guarnições para porta-blocos guarniseda, raion, lã. pelo e fibras não
ções para iiquidificadores e para bate.
incluidos em outras classes
deiras de frutas e. legumes s-uasnições
Classe 36
de material plastmo para utensilios e
-sara distinguir: Artigos de vestuários objetos, guarnições para bolsas. gartos,
e roupas feitas • em geral: Agasalhos, galerias para cortinas. jarros laramados
aventais, alPercatas, aná,quas blusas, plásticos. lancheiras. mantegueiras. mabotas, botinas, blusões, boinas, bana: las, orinóis. prendedores, de roupas. pudoures, bonés, capacetes, cartolas. ca-a- xadores para móveis, pires, oratos. pall.
pusas. casacão coletes, capas, chatas: teiros, pás de cosinha, pedras pomes ar
cachecols. . calcados, chapéus. cintos, ficiais. porta-pão. pulseiras' para reló.
cintas, combinações, corpinhos, cal..as gios, protetores para s documentos, pu.
oras e de crianças. calções, cal- xadores de água para uso dcméstico,
de senh
ças, camisas, camisolas. cssaisetas, cue- porta-copos. porta aiqueis, aorta-notas
cas, ceroulas, colarinhos, cueiros. sa,as, porta-documentos. placas, rebites. rodi
casacos, chinelos. dominós. echarusti; nhas. recipientes, suportes. s ursises pari
factasias, fardas, para anilitarese colec. adesivos para azulejos,
- hiais. fraldas, galochas, gravatas. gor- ' ladrilhos
ros; jogos de !ingeria, lacits •tas; leques' peças. carretéis para tecelagem e guarluvas, ligas, lenços, mantes, meias. nições .de material plástico para Indústria textil. colas usadas nas indústrias.
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas: paktós, palas, penhoar, pulover. pelerinas guardanapos. saleiros, tubos, tigelas
peugas, ponches, polainas, pijamas; pu- tubos para ampolas, tubos para serinnhos. perneiras, quimonos, - regalos, gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas. ,sacos, saquinhos, vasilha .
robe de chambre, roupão, sobretudos. mes para acondicionamento. vasos. TI.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
"catem, shorts. sungas, stolas, sou- caras. colos a frio e colas klão incluídas
tiens, slacks, tater.. toucas. turbantes; em outras classes, para borracha, para
teiros, para vidros, pasta adesiva para
, ternos. uniformes e vestidos
- correia, pasta e pedras para afiar
• Classe 4
Substâncias e produtos de origens an4- 'esmeril em pedra, em pó.. eus disco
' mal, vegetal ou' mineral, em bruto ou em pasta para afiar. moer e dçsgastar
parcialmente preparados: Abrasivos em rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de calçados
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
Têm° n.° 614.692 de 29-10-63
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora.
(Prorrogação)
caolim, chifres, ceras ' de plantas, ceras IndKstrias Reunidas São Jorge S.A.
vegetais de carnauba e aricuri.
São Paulo
de cavalo crina em geral. cortiça em
bruto. . cascas vegetais, espato, ervas
PRORROGAÇÃO
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre. &ilhas, 4ibras vegetais, flores
secas. grafites, goma em bruto; grareéo
em bruto, Icieselghur. líquidos de plan11111kX1
tas. lates em bruto ou parcialmente
preparados. minérios metalisos madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas. em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores em bruto, Saldo de
manganes . óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em -bruto, pó de
moldagem pára fundições, pedras britadas, piche em bruto: pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto.
Classe 42.
quebracho, raizes vegetais, resinas, re--,
Vinhos e licores
amas naturais. residuos texteis, silício.
seives. talco em bruto. . xisto. xisto
Termo n.° 614.693 de 29-10-63'
11etuminoso e silIcato
Imóveis e Administração
Carditml
-Classe 28
_
Limitada
Para distinguir: Amemos de mataria,
São Paulo
plásticos e de avim,: Recip,entes taari'caclos de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias amimais e vegetais: Argolas açucareii-os.
armações para óculos. bules. baidalas.
bases para telefones, baldes, bacias,
bolsas, caixas, carteiras, atispas cabos
para ferramentas e utensillua cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material
para baterias coadores. copos. caneca.
colheres. conchas, cestas para pão, cea'tinhas. capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais pira valsa,'
caixas para guarda de objetos cartuchos. coadores para chá, descanso para matos. copos e copinhos , dt plástico para
•
sorvetes, caixinhas de plástico Para soes'
Vetes, colherinhas. paslahas. garf:nhos
'de plásticos'- paras sorvetes. fornsinhas
Classes .16 e " 33 •
de plástico para -sorvetes, s1 discós de
Sinal de propaganda
mesa. estrdos. extoioa nars'T6crdoe.

SPc

Tèrmo n.' 614.694 de 29-10-63
(Prorrogação)
Pontal, Material Rodante S . A.
São Paulo

Termo n.• 614.699, de 29-10-63 •
'Tra- saofer Transportadora Comercia
de Ferro S.A.
Rio de Janeiro

TRANSCOFER
PRORROGAÇÃO

TRANSPORTADORA COMERCU
DE FERRO SI A,

PONTAL
TriDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16 .
Para distinguir: Materiais para s.i.struções e clacorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento, cal, are. chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas. caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lazaes, lageotas. materia l isolantes contra frio e calor, manilhas. sussas para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, imperrneabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas. placas para pavimentação. 'peças ornamentais de cimento- oti gesso para tectos e paredes. papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas. portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação tanques de cimento, vigas. vigamentos vitrôs

Nome Comercial
T-érmo ts.° 614.700, , de 29-10-63
Transcofer Transportadora Comercia
.
de Ferro S.A.
Rio de Janeiro

TRANSCOFER
YIVOSTRIA l3RASILVIM,
ArtiC
gos
lassdea 5c0lasse
Termo n.° 614.701, de 29-10-63
Transcofer Transportadora Comera al
de Ferro S.A.
Rio de Janeiro

Classe 33
• Insignia Comercial
n.° 614.702, de .29-10-63
Motonbras Ltda.
Rio de Janeiro

MOTONBRAS LTDA,

— o 'I.° 6 1 .1 (.
"- 29-10-63
Ruchla Milchta)ch
rol,
ZEVRITA

Indiactria Brasileiro
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas bit.u,.
seles. boinas, botas, babadouros, casa
•cos. coletes, capas. abales. cachecols
calçadds chapéus. cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções. camisas, camisetas. camisolas, cuias, ceroulas, cal..
ça"s de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós. echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros. la
quetas, .luvas, ligas, lenços, leques.
mantêm. meias, maillots. mantas, mandrião, malhas, paletós, palas. penhoar,
peugass puloveres, ponches. pelerinas,
polainas, . pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, soutiens, 'tailleurs. toucas e vestidos

Tèrmos as. 614.697 e 614.698, de
29-10-63
Forexp S.A. Comércio e Exportação
.
Guanabara

CAFE SOCIETY
Udiistria

Brasileira
•

Classe 42 .
Licor de cale
Classe 43,
Refhescos
cafê ,
•

Nome Comerciai
Til rmo ri.' 614.703, de 29-10-6.:
Motonbras Ltda.
Rio de Janeiro

MOTON13.11AS
INI)USTRIA BRASILEIRA

•

•

•,

Classe 6
Artigos da classc.

Têrmo n.° 614.704, de 29-10-61
Confecções um Ltda.
Rio de Jana"ro
•

CONFECVHS
JIM LTDA.
-Nome Comercial
Termo n. 614.705, dt 29-10-6V
Confecções Jim Ltda.
Rio de Janeiro

IBRAsiurrA
Vn

INDOSTRLA

classe 36
Artioos ra class.e

.ARIO OF:CIAL

.erça-tetra zo
Termo n.° 611.706, de 29-10-63
Cerealista Rio de janeiro Ltda.
Rio de Janeiro

• Termo n.° 614.712, de 29-10-63

CEREALISTA RIO
DE JANEIRO LTDA,

CHURRASCARIA
SPERANÇA

Termo n.° 614.719, de 29-10-63
friz IndKstria de Frizo ;Ltda.
São Paulo

Churrascaria Esperança Ltda.
Rio de Janeiro

'.ROts/IFRIZ

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Frizos par veículos

Nome Cornerc ai
Classes: 41, 42 e 4.
Titulo de Estabelecimentu

- Termo n.° 614.707, de 29-10-63
Ete Projetos -e Construções Ltda.
Rio de Janeiro

ETE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES VEDAI
_.
Nome Comercial'
Termo n.° 614.708, de 29-10-63
— Indústria e Comércio de
Metais Lt(in
Rio cie

Termo n.° 614.713, de 29-10-63
F. Brandi M
Modas para Homens Ltda.
-

Guanabara

BRANDI
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 614.714, de 29-10-63
D. - dos Santos
.
- Rio de jane.ro

B. C. pa_içcts.is

,

INDÚSTRIA BRASILEIR)

Termo n." 614.715, de '29.0-63
D. dos-Santos
Rio de Janeiro, • -; •
. ,

A.B.C.

INDCSTRIA BRASILELIM
Classe 5
Artigos da classe
Termo n.' 614.709, de 29-10-63
Iorque Comércio e Indústria de Beb das
Limitada
Rio de Janeiro

IORQUE
ENDÚSTRIA. BRASILE/má
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 614.710, de 29-10-63
Empresa Caxiense de Bebidas Ltda .
Rio de Janeiro

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 614.716, de 29-10-63
Ivan Neves Felippe
Guanabara

THOh
;NDOSTRIA BRA.SILEMA
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 614.717, de 29-10-63
Ivan Neves Felippe
C;unnabara.

TI1011 rROPAGANDA
INDÚSTRIA ERASILEIRA

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe -12
Art gos da classe

Tèrmo n.° 614.718, de 20-10-63
Editara e Comercial Aymoré Ltda.
São Paulo .

Til-mo ri.' 614.711, de 29-10-63
Waldemi-o de Santanna
Rio de Janeiro

INDOSTRIA BRAS/LEIRA
Classe 5
Artigos da class.

re'rmo n. 0 614.723, de 29 - 10 - 63
Wilson Alves da Costa
Guanabara

VANGUARDA
DEMOCRÁTICA

Classe 33
Título
Tênno n.° 614.721, de 29-10-63
Roveiral Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

ROVEIRAL

ato.%

Classe 32
Titulo

Termo n.° 614.724, de 29-10-63
. M. _C, C. Serra Mar Campestre
.
Club
„ Rio de Janeiro

,INDUSTRIA BRASILEIRA

S. M. C. C. - Serra ma
Campestre Ciub

Classe 11
'
Alcachofras,
aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei•
Nome comercial
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baun
" ilha;
Termo n.° 614.725. de 29-10-63
café em pó e em grão, camarão canela S. M. C. C. Serra Mar Campestre
em pau e em pó, cacau, carnes. chã,
Club
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Rio de Janeiro
cereais, cominho crem ale leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica coalhedas.castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, %rinhas alimentícias, favas, féClasse 33
culas flocos, farelo, fermentos. feijão.
Insígnia
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gornrmo n.° 614.726. de 29-10-63
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
J. Santos Filhe
goiabada, geléias, herva doce. herva
São Paulmate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas,sas alim'enticias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis. ostras. ovas;
., pães, paios pralinés, pimenta, pós para
1 pudins. pickles, peixes, presuntos. pa•.è's petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais,, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas salames, sopas enlatadas. sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talha' rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais. e aves, torrões.
Classe 41
-1
Sal
. toucinho e vinagre
Têrcno n," 614.722, de 29-10-63
Comércio e Representações Rusema
Ltda.
r: ão P:in o

INDUSTRIA BRASILMA

Classe 13
Abotoaduras para punhos, águas maEs tamnas. imagens, gravuras e cromos rinhas lapidadàs..aifinetes para adornar
vestuários. de metal precioso, semiesport Ver
Classe 25

precioso ou suas imitações, anéis de
_adorno, balangandans, berloques, Mncos, broches, colares, contas de metais
mi- pedras reciosas ou seml-reclosas
suas imitações, usadas como adorno*
ou na confecção de Montarias, correutes de uso individual ara adorno, dia.
caantes lapidados, esmeraldas lapIdadae,
medalhas com santo, pulseiras, safiras
!apiadas, topázios lapidados, turaialinai
lapidadas e turquezas lapidadas

Térmo n." 614120, de 29-10-63
Aderbal Amare
S.3n Paolo

IN AYMORÉ RUCEMA
DUSTRIA BRASIt
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_
.
1/4:lasse 36
'4' ".
litulo de EstabelecinientO-

RECOM

(beça() Hl)

Temos as. 614.727 e 614.728, de

29-10-63
Elle 1-firs

•

São Paulo

C

OLAR O.

Classe 33
Sinal de propaganda

Classe 33
• Agencia de empregos on rwoe

DIARIO OF1CIAL

151U Tèrça-feira 25

Termo n. 0 614.734, de 29-10-63
; Termo n.° 614.729, de 29-10-63
Sociedade de Empreendimentos Imobi(Prorrogação)
liários Ltda. "Sei"
at. 7. Renner S. A. — Indústria do
Minas Gerais
Vestuário
flORROGAÇÃO

SEI
Classes: 16 e 53
Sinal de. propaganda

VUL SOBRE FUNDO BRANCO
..,
Classe 46 •
• Sabão em Pó
Termo n.° 614.730, de 29-10-63
Opoterápica Nespa S A.
São Paulo

kentoxiiase

Termos as. 614.735 e 614.736 de
29-10-63
F;larica de Linhas Adonis Ltda.
Guanabara
.

Indústria Brasileira

Tênno n.0 614.739, de 29-10-63
Aristides Ferreira de Castro
Minas Geçais

Classe 8
Baterias

Classe - 2
•Banho de descarga e efumadores

Termo n.° 614.732, de 29-10-63
tsiltrabei Produtos. Alimenticios S. A..
São ;Paulo

Termo n.9 614.738, de 29-10-63
kristides Ferreira de Cristr
Minas Gerais

n•••••

1111111111111111111111111111111111

E S TE R E L E.Ink

'Nb i
0-iliolown

..'•

Classe 41
-Bala
111

Termo n.9 614.733,s d e29-l0-63
(Prorrogação)
Paraná

PRORROGAÇÃO

,CAFE
A me
LVORADA
teto SAIWItt
04,0,AtIOACI\

ERMELHO . PRETO
tov

•

s - r, •

41

Terino'n.° 614-.749, de . 29-10-61 '
Alvaacs 1V/dia Moreira
.• e São; Paulo

'Indústria Brasileira,'
-

\

INDUSTRIA BRASILEIRA.

•Classe 42
'Para distinguir: Bebidas eu, .geral, não
medicinais. alcoolicas, cervejas, vinhos.
vinhos espumantes, licores, bitters, cidras. conhaques, cocktails cordiais, nec.
tares alcoolicas. ruim. aguardente. krische, gin,. verrnouth, temeu kummel.
whisky.' brandy e vinhos d efrutas
alcoollcas

Termo n.9 614.750, de 29-10-63
Classe 14--Educadora de Bezerros Ltda.
. Rádio
•
Reciientes de vidro e mamadeiras de
Pernambuco
vidro
'
Casse 28;
Reciientes de lástiro e mamadeiras de
plástico
Termo n.° 614.746, de 29-10-63
(Prorrogação)
Zeiss fizon
. G.

5conta\
"1 *o momm..,..“ doa C• •

"

Termos as. 614.742 é 614 743. de . Aguar me aniz. aperitisios 'nag cie eira.
batidas hrandy. buten carnaça cerva.•
29-10-63
•
• Produtos Quunicos Fa;maceuticos Cos ias. Cidra, conhaque. extrato de malte
fermentado, fernet., genebra gengibirra
méticos Euramed Ltda.
kirsch. kummel licores.
São Paulo
marasquinhoi , nectal. piperinint. ponches. rum.. SUCO de frutas com álcool.
vinhos, .vadka e whisky

PRORROGAÇU

,•••••••

• Indústria 13rasileira.

Clase -i8
, Água erfumada ara banho

pcãe.-) C

l

Termo th° 614.748, de 29-10-63
Alvaro , Moia Moreira

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

.• . Indústria Brasileira
Indústria Brasileir a

•
projeção de pesagem. de siaalação de
contrôle, de medição e talantes

9r Arox

Classe 22
Classe 14
•
Fios de algodão, cânhamo, celulose. Reciientes de vidro e ,Inataatleiras de
.
juta, linho, lã, fios plásticos, fios de
vidro ,
tindústria Brasileira
seda natural ou raiou para tecelagem,
Classe 28',.
para bordar, paar costura, tricotagem Reciientes de !Asile() e'marn'adeiras" de
e para croché, fios e tinhas de tâcla
plástico
'
Classe 3
.
espécie
Termos as. 614.744 '6U745. de
ações terapêuticas: produtos farClasse 31
- 29-10-63 -rtifico, ,indicado no tratamento das
Barbante, fitilho e cordas
Produtos QuiálcsiS Idarenaceuticos Cos-,
neurites e nevralgias
cnéticos Ened Ltda.
Termo n.° 614.737, de 29-10-63 •
Termo n.° 614.731, de 29-10,63
São PatiO .• •
Aristides Ferreira de Castro
Fábrica de Acumuladores Campeão
• Minas Gerais
Ltda.
Minai ' Gerais

P CarilPeab
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(Seçâo III)

Rádio Educado:ira
de Bezerros Ltda,
Nome comercial

Termo n.° 614.751, de 29-10-63
Sobráme Ltda. — 'Sociedade Brasileira
de Móveis. e Estofados
Paraná

SOBRAME

Classe 8
Aparelhos e utensilios de iluminação,
aquecimento, cocção, resfriamento. secaIndústria Brasileira.,
gem e de ventilação, aparelhos, instruÓtimentos e utensílios fisicos químicos.
Cfasse
Classe c.
cos geodésicos, náuticos, eiectrotécnic.is,
Para
distinguir:
Moveis' em geral, di
Bano° de descarga e defumadores
de pesagem, relógios e partes de relómetal vidro, de - aço -ori lintrdeira, èsto•
gios
fados ou não, inclusive móveis para es.
Tèrmos as. 614.740 e 614.741, de
•
29-10-63
,critório. Armários, armaários para baTinam n.° 614.747, de 29-10-63
•
Prodotos nuicnicos Farmacêuticos Cosnheiros e para roupas usadas, almofa,
(Prorrogação)
méticos Eurarned Ltda.
7,eiss Ikon A. G
das. accilchoados . Para Móveis, 'bancos.
- São Pardo
'
Alemanha
balcões, banquetas, bandejas, ,domi.riliare, berços, biombos, cadeiras, 'carrinhos
para chá
PRORROGAÇÃO
café. conjuntos 'para dor.
conjuntOs para sala. de
' tar e saia de visitas, conjuntos para
terraços, Jardim e praia, conjustas de
armários :e-abineies para copa e cozinha, camas c'abieles. cadeiras g iraitidústria Brasileira
tórias. cadeiras de" balanço, caixa de
rádio, colchões, Colchões, de mola. dis„ Classe 14
pensas, divisões, divans,.discotecas de
Rechtnte? :dé vidro e .mamadeiras d
madeira,. :espreguiçadeirasl- ,guarda,rou-,1
• M' sn ":'-es tantea,. mesas.' • mesinhas, mesi. .;- •
'Classe- 8
• as r para,- rádio é: ,teleVisão mesinha -r t
Classe 28
• Acarelhos. 'insteumeeros é utensilicis.
Recitentes cl Iistico. e re•Nr deStãs mie.
quros :ricos, geodésicos. nu para ril_áritinsas de escrever; mtrveW pa
; plásdco
tireN4 .••
fotodráficdsi.. de levisão, ,moidurass para aPtadroi)

PTERILEN

ri

DIÁRIO OF;CIAL (Seção III)

Térça-feira 7S
retratos poltronas, poltronasscaws,
re leiras porta-chapéus. sofás,
.sotás :na h. travesseiros e
vitrines
Tc mo n.° 614.752, de 29-10-63
iiletrónisa Piou Ltda.
Palmai

F NA
Brasileita
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belos ou edis animal, corantes animais, basto. bauxita, benjoim, breu, cânfora, moldagem para tundUes, pedras btl.
vegetais ou minerais era bruto. cascas caolim, chifres. ceras de Plantas, ceras todas. piche em bruto, pedra calcária.
para curtir. cêra virgem. cardas, _cinzas. vegetais de -eárnauba e aricuri, crina plantas medicinais, pedras em bruto. .
cortiça. caolim. capim. cera animal ou de cavalo crina em geral. cortiça em quebracho, raizes vegetais. resinas, re.
vivàetal. chifres, conchas coral; enxofre, bruto cascas vegetais, espato, ervas tinas naturais, residuos testeis, saldo,
estopa. libras gomas e colas em bruto medicinais. estratos oleosos, estopas • seivas, talco eia bruto, xisto, dito

N

gorduras, granias e- guaraná em bruto.
go:natal:a. quta-percha: hervas em bruto, juta. lá em bruto. madreperola, fartum. isanganez, minérios, madeiras bm.
tas acabadas. semi-acabadas. aplainadas. e compensadas, macr, óleos em
bruto; paina. parafina, pasta de papel,
de madeira, de algodão ou lã. pedras,

enxofre, fõlhas. ibras vegetais, notes
secas. grafites. goma em bruto, gratt;to
em bruto, kieselghur. líquidos de plantas, lates em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente traba-

lhadas, em toras. serradas e aplainadas
mica, mármores em bruto, óxido de
manganes, óleos de cascas 1. egetais.
óleos em 135-uto ou parcialmente prepa-rados, plumbagina em bruto, pó de
*moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária
plantas medicinais, pedras em bruto.
qUebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis, silicio.
seivas, talco em bruto, Listo, sista

pelos de animais, penas, penugens, piassava, pise pólpa: raizes. rami, resinas;
se so. Serragem; talco, terra cota, turfa

t

P.ira distinguir7 Artigos e aparelhos eleClasse 4o
tricas e eletronicos: Alto - talantes, ante- Alvejantes, amidos, anil, água de lavanas. agulhas para fonografos, aparelhos deira. agua sanitária, cera para soalhos,
de alta-fidelidade, amplificadores de som,
detergentes. esponja de aço, fósforos,
bobinas bobinas para sadios e televisão
lixívia, lã de aço, pomadas para cal, aparelhos para controle de sons, chaves çados, palha de aço, preparados para
automáticas. chaves para antenas e fios polir e limpar madeiras vidros, meteis
betuminoso e silicato
terra aparelhos de comunicação internai, e objetos, panos para polir e para limClasse 46
chnutadores, condensadores aparelhos peza, panos de esmeril e material abra- Alvejantes, amidos, anil, água de lava
de frequência modulada, disco4 grava- . sivo empregado na limpeza de metais e deira, água sanitária, cera para soalhos.
do's, chaves de ondas, chaves de ala- objetos, sabões em geral e saponá • s, detergentes. esponja de aço, fóstoros,
vancas, chaves elétricas, chassis para velas e velas a base de es:
lã de aço. pomadas para calrádios. diais. aparelhos intercomunica- sabões em pó. In flocos. espon • 4/ çados, palha de aço, preparados para'
ção. fonogratos, fios para eletricidade
polir e limpar madeiras vidros. metais
limpeza
e tios terra, aparelhos de . requencia moe objetos, panos para polir e para 11m; peza, panos de elmeril e material abradulada, fusiveis, fitas magnéticas geraTérono n.° 614.753, de 29-40-63'
dores automáticos, geradores, estático
, sívo empregado na limpeza da metais e'
- Malharia Pluma Ltda.i
objetos, sabões em geral e saponáceos,
e eletrônicos de alta frequencia que funParaná ',.`t
velas e velas a base de este-alua,
cionam 'com . vaivulas, interruptores,
f.;
s • '.
sabões em pó, ia flocos, esponjas de
ímans permanentes para rádios, grava.:
limpeza
dores de fitas, gravadores de discos
aparelhos luminosos, larnpadas, isolado111",111
TD12
Termos
as.
614.762
a 614.765, de
RIIII14:11LIFI
res de corrente, microfones, mostrado29-10-63
EGISlrunnii
res de rádios, máquinas falantes pilhas
Laboratório Prado S. A.
secas, elétricas. plugs, pick-ups, pararaios, potenciennetros, escalas de vídeo.
aCER11—
resistências elétricas, aparelhos receptores de sons, rádios, tomadas de corrente. rala ys. redutores. radio - fonografos.
reo.statos, rádios para automóveis, ri
:lios receptores, rádios conjugados ou
n o com fonogratos, Boqueies. sincroni4
4_L2
zadores, selecionadores, aarelhos de te- .

a

'

ç

,

PR

!

betuminoso e silicaro
Classe 16
kanells.;. alvejantes, atil. ig • de Lava,.

.

deka.' água sanitária cera pira *sana..
lhos, detergentes, esonjas de aço, 144..
!orus, lixívia, lixas. 1 de aço. poceedas paar calçados, palha
aço, praparados para poli: e limpar =defesa,
vidros. metis e 'afetos, pano para po..
N.r e para !impera anos de imaeril
maLerial, abrasivos emprege t., ze
pesa de metais e objetos, sabões eat
geral sabões em pó. em flocos, 'aporá. Cf0a Vdas e velas a bise de
estearina

•

.

Termo n.° 614 .766, de 29-10-63
Laboratório Prado S. A.
Paraná

Laboratorio Piado:
Classes: 1, 2. 3. 4 e 46

Titulo
Térrnos ris. 614.767 e 614.768, de

' 29-10-63
Laboratório Prado S. A.
Paraná

COMPRE,

liglIOSPP11119
CÉU FIZUL--- fiz ifiUFICU
_4"

levisão. tomadas, transmissores de sons.
toca-disco, automáticos ou náo apareClasse 36
lhos para telegrafos sem fio, transfor- Artigos de malhas par amhnoes3FG

Cla sses: 1. 2. 3, 4.
Insígnia

e

46

Termo n.° 614,769, des29-10-63
Bart f- Morgenstern Ltda.
Paraná

QUADROLÂNDIA,

Classe 1
madores para sadios e televisão, toma- Artigos de malhas para homens. senhorua e crianças . Para assinalar e distinguir genérica.
Classes: 14, 25 e 26
das de corrente
mente os artigos da classe a saber:
.
Título
químicas
Substâncias e preparações
Termos ns. 614.758 a 614.761, de
Têrmos as. 614.754 a 614.757, de
fotografia
e
Termo n.° 614 .770, de 29-10-63
usadas nas indústrias, na
• 29-10-63
29-10-63
, nas análises químicas. Substâncias e- Banco Comércio e Indústria dc Parou&
Laboratório Prado S. A.
Laboratório. Prado S. A.
S. A.
preparações químicas anti-corrosivas e
Paraná
Paraná
Paraná
anti-oxidantes

Classe 3
Para assinalar e distinguir genericamen-

frirrAi ST I

R A

ISRÁSTIETKA'

Classe 1

Para assinalar c distinguir genericamente
os artigos da classe a saber: Substâncias
e preparações químicas usadas nas indústrias na fotografia e nas análises
quinileas. Substâncias e preparações
químicas anti-corroslvas e anti-oxiclantes
Classe 3
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe si saber:
Substâncias químicas, produtos e pre.
parados para serem usados na medicina
e na fannácia
Classe 4
Para distinguir: Algas marinhas, algo-

dâo em rama. âmbar, asfalto, argila refratária. areia pa:ra fundiçáo e monazitica, asbestos azeviche. bauxita, barbas
• barbatanas de baleia. borracha bruta,
breu cole, cadimo°, cena ela Ilidia, es-

- IA

- 0115 USTR

BRAS1S/

te os artigos da classe a saber: Substâncias químicas, produtos e prepara- dos para serem usados na medicina e
na farmácia
Classe
; Substâncias e produtos de origem aniIrak vegetal ou minaste!. em bruto ou
!parcialmente preparados: Abrasivos em

Classe 1
bruto, argila refratária, asfáltico em
Para assinalar e distinguir generica- bruto, algodão em bruto, borracha eia

Flanco
rè Indústriadó. Paraná S/A'

mente os artigos da classe a saber: bruto, bauxita. benjoim, breu, cânfora.
Nome comercial
Substâncias e preparações químicas usa- caolim, chifres ceras de plantas, ceras
das nas indústrias, na fotografia e nas vegetais de carnauba e aricuri.. crina
Termos os, 614.771 a 614.776, deanálises químicas. Substâncias e pre- de cavalo crina em geral, cortiça
-29 - 10 - 63
parações químicas anti-corrosivas e bruto, cascas vegetais, espato. ervas Banco Comércio e Indústria- do PIUM
anti-oxidantes
5. A.
• medicinais, extratos oleosos, estopas.,
Classe 3
Paraná
vegetais. flores
ibra5
enxofre,
Rilhas.
Para assinalar e distinguir genericasecas. grafites, goma em bruto', granito!
mente os artigos da. classe a saber:
Substâncias de origem animal. vegetal em bruto, kieselghur, líquidos de planou mineral. em bruto ou parcialmente tas. lates em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madei' preparadas
4:
• Classe 32
ras em bruto ou parcialmsate trame;
Classe 4
I
Almanaques,
anúncios. bole,tins boletiat
Substâncias e produtos dei origem ani- ; lhadas, em toras. serradas e aplainadas,

4

s s-

BANINPAR2

mal,- vegetal ou mineral, em bruto ou ' mica, mármores iro bruto, óxido de Impressos, crónicas, jornais, revistai
parcialmente preparados: Abrasivos em manganes, óleos de cascas vegetais.; peças' cinematográficas. peças teatraia
bruto, argila refratária, asfáltico era óleos em bruto ou parcialmente prepa» programas radiofónicos e programas
de televisão
bruto, algodáo em bruto, borracha em radas, plumbagina em bruto, pó de

620 Tèrça-feira 25
Classe 50
impressos em ge:a.. cartões come.-ciais
e de visitas, placas. carimbos. letreiros,
displays. cartazes, folhetos, folhinhas
crornissorias. carimbos e propaganda
em geral
Classe 33
Ti tulo
• Classe 33
•
Titulo
Classe 33
Titulo
• Térmos na. 614.776 a 614,780, de
29-10-63
Banco Comércio e Indústria do Pa•s^á
S.A.
Paraná

DIÁRIO OF:CIAL (Seção III)
de pó de arroz, tsosaltes para unhas, arroz, atum, aveia, avelãs, zum, azeiescovas para dentes, • cabelo, roupas, tonas, banha, bacalhau, umas. Datas,
cibos e unhas, rixadores para o cabelo, biscoitos. bombons, bolachas, oaunuha:
pestana, cílios e bigodes. ovelas para cate etn pó e em grão, camarão, caneiá
o cabelo, glicerma perfumada para uso em pau e em po, cacau, soroeS. cha,
ele toucador. grampos para o canelo. caramelos cnocolates, =leitos, cravo,
geia e petroleo Peri ~add. Laplã cereais, cominho, creme de Leite, cremes
para maquuagera, ianç,a-penatnes, lo- a.xnenticius. -croquetes, conioutas.." cal:Éções, liquidos dentitrimos, ers pasta, em gua, coalhadas, castanha. ceou,. condisabão, em creme, em eusir e em pá. ' mentos para • aliMentos, colorante1,
Líquidos para ondulação. Permanente. çhouriços, dende, doces, 1.14:54:e5 de trulixas para unhas, lague, óleos para o tas, espinafre, essências aluuernares, emcabelo, pasta e pos para dentes, perfu- padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomes, petroleo ara uso de toucador, mate, Jambas aumenticias, favas, lepastas e pó . para as unhas.. ou-pons Cuias, flocos, tareio. 'conexos, teila..à.
para pó de arrôz, papeis perfumados. tigos, trios, trutas secas, naturais e • criacarminados, e com pó de arroz, pentes. :alisadas, oleosa. goma de mascar. gorgra:mios; grau de bi,.0 gelatina
pomadas perfumadas para o embeleza- duras,
goiabada, geléias, herva doce, heri.
mento da ciais, pon-pons. pó — de • mate, hortançaS, lagostas linguals, leite.
arroz
condensado. leite CCI1 Ó. legumes ere
conserva. lentilhas, ' linguiça, touro; masTermo' n. o 614.783, de 29-10-63
sas ahmenticias. mariscos, manteiga,
Indústrias Reunidas Emilio
margarina, marmelada. macarrão, (nasSociedade Anônima
sa de tomate, mel e melado, mate, masParaná
Sai para mingaus. molhos CDU:U$C .14
mostarda, morsadeia; nós moscada. •no.
zes: óleos comestiveis, uscras. ovas;
pães, - patos, pralinas. pimenta, pós oara
pudins, pickles. peixes, presuntos.- paindústria Brasileira
tês. petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para ant.
mais, requeijões,, sal, • sagu, sardinhas
sanduiches, salsichas, salmes, sopas enClasse 36
Calças para homens e crianças, roupas latadas, sorvetes, sucos de remate e de
trutas; tostadas, dichoca. tâmaras, talhaprofissionais .
rim, tremoços. tortas, tortas para alimento de- an(p-4.e. aves, torrões, touciTêrcao is. , 614.784, de 29-10-63
• ee .cismor;vinagre
Camisas aGeorge's Ltda.
• São Paulo
-rés nr'o A.i),>-614.786. de 29-10-63
•Mártim':RoSa Peters
São Paulo'

,FARMER

Classe 32
Almanaques anuários., álbuns impressos, cartazes, catálogos. Jornais nulo
nata e estranaeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisas), tornais, programas radiofônicos. peças teatrais t cinematográficas
e revistas impressas
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
em: cheques, luplicatas. envelópes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, 'Impressos em
cartazes, placas, tabuletas e veiculos,
bilhetes impressos
Classe 33
Insígnia
Classe 33
Insignia
1 Classe 33
Insígnia

GEORGE

Ss

Casas Carvalho

PEPILON

PRORROUKg0
CICIOE
Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir material elétrico:
Reatores para luz fluorescente, canaformadores, refletores, lanternas portao
teia, comutadores, • lâmpadas, soquetes,
transformadores, p.lhas sêcas, elétricas,
baterias elétricas, aparelhos de alta
tensão, isoladores, fusível, rosetas,
chassis, diais, plugs, bobinas, interruptoses, resistências, Los para eletricidade,"'
chaves de alavancas e válvulas
Térmo n.° 614.788, de 29-10-63
Dumas de Melo Pimenta S.A.
Indústria de Relógios
. São Paulo

DIMEP—transistron
IND. BRASILEIRA
•

Classe 8
Relógios

Têrmo n.° 614.789, de 29-10-63
(Prorrogação)
Textil Tabacow S.A
São Paulo

TEXTIL TABACOT S/A.
Nome Comercial

LOTAS]

Térmo n.° 614.790, de 29-10-63
Dr. Carlos Ozores
• São Paulo

IA 'os nu..."

IND. BRASILEIRA

Classe

Aparelhos de ar refrigerado e acoadiTêrmo n.° 614.785, de 29-10-63 1 clodos, aparelhos fotográficos, acendeProdutos Alimentícios Estoril Ltda. dores automáticos, aparelhos deteriliSão Paulo
zadores. alto falantes e amplificadores
'Indústria Brasileira
de som, bebedouros de água refrigerados. balcões frigoríficos, balanças, barbeadores elétricos, "eondicionadores de
Classe 18
ou automáticos de voltagem, exaustores, extintores de incêndio, estufas, foPara distinguir artigos de toucador e
gões à lenha, á gás. elétricos ou a
perfumarias em geral: Almiscar.-ígue
querosene, gravadores de som e de imade beleza, água fadai. água de lavanda,
gens. isqueiros, irradiadores de Srio ou
água de colônia; arminhoa, água de
calor, lavadoras de pratos e talheres
s-- quina, água de rosas, água de alfase*
lavadoras de roupas, máquinas de larias, amônia perfumada, liquida, em pó,
var roupas, máquinas de secar e passar
em pedras, para banho. brilhantinas
roupas, microfones, refrigeradores do'
bandolinas. batons, cosmético, para o
mésticos, comerciais e industriais resis•cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
tências • elétricas, resfriadores,- relays
r.
crayons, cremes para a pele, carmins,
(relês), reguladores de voltagem, refri;
cheiros em pastilhas em tablema em .
geradores a compressão e :absorção.
° •
lentilhas, em trocIscos e em pílulas.
1'
•
41
sorveteiras elétricas, transformadores de
cremes para barbear, cremes dental.
, •
depilatórios, desodorantes. dissolventes., Alcachofras.
n ,11‘ a ! h., aspargos. voltagem termostatos, , torneiras de
assentias. extratos estojos el e perfumes. f açúcar, alimentos para animais. amido, compressão, ventiladores elétricos doCerne rara limpeza da nele. e nn*z hem. sm.mtassu ameis-sat. amêndoas, araruta,
mésticos, comerciais e industrias
•

Tèrmo n.° 614.787, de 29-10-63
Helio Pontolan
São ,Paulo

PRORROGAÇÃO

IND. BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sbes, boinas, botas, babadouros, casam
Termo n.° 614.781, de 29-10-63
Casas Carvalho S.A Confecções e cos, coletes, capas, chales, cachecol,
calçados, chapéus, cintas, combinações,,
Comércio de Tecidos
corpinhos, calças. calções, camisas, ca•
Rio Grande do Sul
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,1
cueiros, 'casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja•
;datas, luvas, ligas, lenços, leques,
Classes: 23, 33 e 36
mantós, meias, maillots, mantas, mana
Titulo
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
• Térmo n.° 614,782, de 29-10-63
de
Pepilon, Indústria de Cosméticos Ltda. polainas, pijamas, punhos, robe
chambre,
sobietudos,"
suspensórios,
sou..
Paraná
tens, tailleurs, toucas e vestidos

Fevereiro de 1964

COOPERCON
Guanabara
Santos.
São Pauto.
Classe 33
. Titulo de Estabelecimento
Térmo M° 614.792, de 29-10,63
Dr. Cardos °sores
São Paulo

,COOPERCON
Classe 50
Para distinguir: Impressos para us,
em: cheques, duplicatas. envelópes. fa
turas. nótas promissórias. apel 4e toe
respondência e recibos. Impressos
cartazes. placas, tabuletas e velcu/oS
Para distinguir: Impressos" para uai
em: cheques, duplicatas, envelópes, fe
turas, nótas promissórias, apel de cor
respondência e recibos. impressos es
cartazes, placas, tabuletas- e velada
•bilhetes impressos

DIÁRIO OF:CIAL (Eeção III)

Terça-feira 25
Termo n.° 614.791, de 29-10-63
1.4u:z Alberto Salomão
São Paulo

SUP

egi •

aulo
-.S50

X-9

INDÚSTRIA BRASILEIRA

•• Classe. 41
Título de Estabelecimento

• Classe 23
Tec.dos em geral

Termo n.° 614.793, de 29-10-63
Dr. Carlos Ozores
São Paulo

Termo n." 61'4.797, de 29-10-63
Indústria Têxtil Carambei S.A.
São Paulo

COOPERCON
IND. BRASILERA
Classe 16
Para distinguir: Materiais paia construções e decorações: Argamassas. argila,
areia. azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, 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 premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas 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 impermcabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, impertneabilizantes, liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pa.
viraentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas antl-ruidos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta-1
cos tubos de ventilação. tanques "de cimento, vigas. vigamentos. vitrós
Termo n.° 614.794, de 29-10-63
Xavier Ribeiro Gaspar
Guanabara

AUTO MECÂNICA
LEBLON.
-

CIasse.33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.co 614.795, de 29-10-63
• Saraiva S.A.
Livreiros Editores
São Paulo

corEOÇRATiát
Classe 32
Almanaque'. anúncios, boletins boletins
Impressos, crónicas. tornais, revistas,
peças cinematográficas. peças teatrais,
programas radiofónicos e programas
de televisão

Termo n.9 614.802, de 29-10-63
Casa Marinho Pinto Indústria e
Lumércio
-Guanabara

Termo a.• 614.796, de 29-10-63
Indústria Têxtil Carambei S.A.
São Paulo

Bazar Caçula

INIASTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Tento n.° 614.803, de 29-1063
Casa Marinho Pinto Indústria e
Comércio S.A.
Guanabara

"VAMP"
INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA,J
. Classe 23
Tec.dos cai geral

Classe 1
Potassa e soda cáustica

Termo n.9 614.798, de 29-10-63'
Indüstrias Jorge Corrêa S.A.
Pará

Termo n. 9 614.804, de 29-10-63
"Seul' — Sociedade de Engenharia e
• Instalações Ltda.
Guanabara

SE/L.

PRORROGAÇÃO'

Termo n.° 614.79, de 29-10-63
Edições -Sti•lium Ltda .
São Paulo

STUDIUM
Classe' 32
Livros e revistas
Termo n.° 614.800, de 29-10-63
(Prorrogação)
Edições Studium Ltda.
Sio Paulo

EDIÇÕES
STUDIEN

Termo n.° 614.806, de 29-10-63
"Casa Um Momento" Artefatos de
Couro e Plásticos Ltda,
Limitada
Guanabara

Classe 32
Titulo de Estabelecimento

EDIÇÕES
STUMM LTDA.
Nome Comercial

Termo n.° 614.807, de 29-10-63
-"Casa Um Momento" Artefatos de
.
Couro e Plástico:.
Limitada
Guanabara

(ZtÁm ~evita
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 35
Pastas, bolsas, cintos, carteiras para
notas e níquel, malas e suspensórios .‘
Termo a.° 614.808, de 29-10-63
Confecções Toll ys Lira tada
Gitanabara

(x. J •aki

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construIndústria Brasileira
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta• Classe 36
ção, calhas, cimento, cal. chapas Confecções de roupas paca senhoras,
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas.
homens e crianças
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
Termo n.° 614.809, de 29-10-63
caixas de descarga pra lixos, edificaTinturaria e Lavanderia Cristal
ções pretnoldadas, estuque, emulsão de
Limitada
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruGuanabara
turas metálicas para construções, lamelas de metal; ladrilhos. /ambris, luvas
de junção, !ages. lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ma- ft(
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasindústria Brasileira
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeaClasse 36
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos sas Roupas feitas para Ninem, senb.ras e
crianças
construções, persianas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimenTermo n.9 614.810, de 29-10-63
to ou gesso para tectos e paredes, papel
— Indústria d- Pc.;as para
• para forrar casas, massas anti-ruídos
Veículos S.A.
para uso nas construções. parquetes,
Guanabara
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cif, mento. vigas. vigamentos vitrós

Classe
Sacos de papei

Têrmo n.0 614.801, de 29-10-63
Edições Stud.um Ltda.
São Paulo

Termo n."614.805, de 29-10-63
M. Oliva ra Domingues Irmãos
Guanabara

"SATÃ"
Classe 1
Potassa e soda cáustica

PASSARELA
•
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1PV-

Indústria de Peci-s'

Para Veículos S. A.
Classes: 21 e 11
Nome Coetc:ai
Termos na. 614.811 à 614.812, de,
29-10-63
I. P. V. — Indústria de Peças Prn
„
Veículos S.A.
Guanabara

-

-Classes: 28 e .35
Titulo

Classe 11
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
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Térmo ti.' 614.816, de 29-10-63
"diarritz - Viagens Ltd s
, Guanabara

Téraro n.° 614 813. de 29-10-63
Standard Eleari ica S . A..
Guanabara
-

13onanza
r-

a

A

Indústria Brasileira
Classe 8
Recpetores de rádio e televisaa conjugados ou não com troca-discu. • ReCaptores de rádio transistorizados ou não
para automóvel. (Indústria e comérclo)
Termo n.° 614.814, de 29-10-63
• Cia. de Indústrias Re.unidas do
Nordeste -- (CIRENE)
-Ceará

revereiro de 1954

Te,mro o.' 614.819. de 29-10-63
Firma 13 . Brisa
Alemaaha

.

BIARR1TZ

Tèrmo n.° 614.824, de 29-10-63
Semog S. A. Comércio, Indústria
Participações
São Paulo

f

PRORROGACÃO
e O L . L A F I I,

Glasse 33
'Titulo de Estabelecimenai

.

Classe' 10
• Material cirúrgico de sutura

Termo n.° 614.817, de 29.10.63
Nilson's Confecções Ltda.
Guanabara

Termo n.° 614 820. de 29-10-63
Ilbirajara Abreu
Guanabara

SEMOG S. A.1
COMERCIO, INDúSTRIA
F PARTICIPAÇDES
'Nome comercial

MLSON'S

A VCZ DOS E STADOS

•

indústria Brasileira

Teimo n' 614.825, de 29.10-63
,R. Gomes S. A. Comércio e Indústria
•
São Paaln

Classe 32
In jornal impresaa

R. GOMES S; A.
COMERCIO E INDÚSTRIA

Termos S. 614.821 a 614.823, de
Classe 36
29-10-63
Para distinguir: Artigos de vestuários Nova Lindóia — Hotéis e -Turismo
S. A.
e roupas -feitas .em geral: Agasalhos,
DIDDITRIA BRASILEIRA- aventais,
ião Paulo
alpercatas, anáguas, blusas.
Nome comercial
botas, botinas, blusões. boinas baba-1
douros, bonés, capacetes. , cartolasacaraClasse '38
Ténrno n.° 614.826, de 29-10-63
Aros para guardanapos de papel poças., casacão, coletes, capas, -abales.
Salce — Indústria de Produtos Aliraeir
cachecols,
calçados,
chaéups.
cintos.
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
ticios Ltda.
para retratos e autógrafos. balões (ex- cintas, combinações corpinhos. calças , •
São Paulo
ceto para brinquedos) blocos para de senhoras e de crianças. calções, calINDOSTRIA BRASILEIRA
çal.
aamisas.
camisolas,
camisetas,
correspondência, blocos para cálculos,
_
' Classe 41
blocos para anotações, bobinas brochu- cuecas ceroulas. ' colarinhos: •cueiros.
ras não impressas, cadernos de escre- salas, .casacos, chinelos domin44., achar Alcachofras. , aletria, alho, aspargos.
INIXISTRIA .BRASILEIRA
ver, capas par adocuinentos, carteiras, I pes, fantasias fardas para militares co •açúcar, alinientos vara animais, amido.
caixas de papelão, cadernetas, cader- leglais. fraldas. galoéhas, gravatas, gor- amendoim, ameixas, amêndoas, araruta.
nos, caixas de cartão, caixas para pa- ros, jogos de lingerie, jaquetas. leques,. arroz, atum, aveia, avelãs, zeite. azeiClasse 41
pelaria, cartões de visitas, cartões co- luvw, ligas, lenços, mantós, meias, tonas: banha, bacalhau batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha: Para distinguir: 1.11n tempêro ou' condi.
merciais, cartões índices, confeti, car- maiôs, mantas. mandrião mantilhas, pa- caféem pó e em grão. camarão, canela
mento alimentício
tolina, cadernos de papel melimetrado letós, palas, penhoar. pulover, pelerinas, eia pau e em pó, cacau, carnes, chá
• em branco para desenho, cadernos peugas, ponches, polainas,. pijamas. pu- caramelos chocolates, contertos. cravo,
Termos
as. 619.827 a 614.830, de
escolares, cartões em branco, cartuchos nhos, perneiras, quimonos. regalerta cereais. cominho, creme de .eite, cremes
29-10-63
robe
de
chambre,
roupão,
sobretudos.
de cartolina, crapas planográficas, caalitnenticlos. croquetes. compotas. can- Brasquip (Indústria Brasileira de Equt
dernos de lembrança, carretéis de pa- suspensórios, saldas de banho, sandfilias gica. cdalhadas, castanha. zeola. condi- _
pamentos) S. A,
pelão, envelopes, envólucros para cha- sweaters, shorts sungas, stolas, sou- mentos para alimentos, colorantes,
Bahia
tiens,
slacks,
talar,
toucas,
turbantes,
rutos de papel, encadernação de papel
chouriços. "dendê. dôces. dóces de fruvestidos
e
ternos,
uniformes
tas, espinafre, essências alimentares emou papelão, etiquetas, fôlhas índices»
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tu/Olhas de celulose, guardanapos, livros
°
614
818
cl
29-10-63
'
••
mate, farinhas alimentícias. favas te.
não impressos, livros fiscais; livros de ,
Magazn
i Versailles Lida,
cuias. flocos, farelo, fermentos. feijão,
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
Guanabara
figos, frios, frutas secas, naturais e crisde papel transparente; pratos, papeli-1
talizadas, glicose, goma de mascar, gor.
nhos, papéis de estanho e de alumínio. duras, granulos. grão -de bico gelatina.
papéis sem impressão papéis em branco
goiabada, geléias. herva Jou, herva
para impressão. papéis fantasia, menos'
mate, hortaliças. lagostas linguas tette.'
par orrar, 'paredes, papel almaço com
coneensado, leite em p6, legumes em
ou sem pauta papel crepon, papel de I
_
ccnserva, lentilhas, linguiça, Ouro; masseda, papel impermeável, papel em bosas alimentícias. mariscos, manteiga,
',Indústria
Brasileink
bina para impressão, papel encerado,
•
. margarina, marmelada. macarrára.
palel higiênico, papel impenneáxel,
sa de tomate, mel e melado, mate, maspara copiar papel para desenhos, pasas para mingaus. molhos, moluscos
Indústria Brasileiti
pel para embrulho impermeabilizado
mostarda, mortadela; nós moscada nopapel para encadernar, papel para as-, Classe 36
zes, óleos comestíveis, ostras ovas.
• Classe 6
craves, papel para imprimir, papel pa- Para dtstingnir: Artigos de vestuários Fãuns.
p Pdsi.p.atos. pralinés. pimenta pós 2a-e
pickles, peixes, presuntos, pa- Para distinguir: Máquinas para radas.rafina para embrulhos, papel celofane, e roupas feitas em geral: Agasalhos,
tês. petit-pois, pastilhas. • pizzas 'pudins: triaa téxteis em geral: máquinas e suai
papel celulose, papel de linho, papel aventais, alpercatas. anáguas, blusas
absorvente, papel para embrulhar ta- botas, botinas, blusões. boinas balfa- queijos, rações balanceadas paras lat. partes integrantes para fins industriais:,
baco, papelão, recipientes de papel, ro- douros. bonés, capacetes. cartolas, cara- mais. requeijões. sal, sagu sardinhas. máquinas de pressão; motores e suas
setas de papel, rótulos de papel, rolos • ouças, casacão. coletes, capas. abales, sanduiches. salsichas, salines. sopas en- partes; acessórios para automóveis: alade papel transparente. sacos de papel. cachecols, calçados. chaéups, cintos:• latadas, sorvetes. sucos de anate e de vancas, alternadores, alimeatador para
f rutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha- carburador, anéis de pistão, anéis de
serpentinas: tubos postais, de cartão,
cintas, combinações corpinhos, calças rim, tremoços, tortas, tortas para ali-. saltos, repulsionadores de rolamentos- e
tubetes de -papel
e senhoras
oras e e cri anças. ca1 ç ões cal- mento de animais e aves torrões toucirolos-rolamentos. aparelhos redutores de
ças, camisas. camisolas, camisetas,
cinho: vinagre
Têrmo n. 614.815, de 29 13-63
consumo de gasolina, retentores de gra,.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros :
Distribuidora Brasileira '.:atda.
xe, de óleo e de cilindro, aedutores
Classe 42
saias, casacos. chinelos, dominós, achar- i
Guanabara
lenciosos, máquinas de rosquear, má..
pes. fantasias fardas para militares, co- Aguardente, anta, aperitivos, bagaceira, quinas rotativas para usinar ferro, aço e
batidas.
brandy,
bitter,
cachaça,
cerve.
traldas. galochas, gravatas, gormáquinas para rotular, regularoa, jogos de lingerie. jaquetas, leques, las. cidra, conhaque; extrato de malte bronze,
dores, serras mecânicas, salgadeiras
luvas, ligas, lenços. mantéis meias, ermentado; krnet; genebra aengibirra; para 'manteiga, segmentos de pistões.
INDCTSTRIA BRASILEIRA
maiôs. mantas. mandrião mantilhas. pa- gin• gingen kirsch. kummel, licores: engrenagens e parafusos sens-fim, silenTetéu, palas. penhoar. pulover. pclerinas. maarsquinhos; matar; piperrnitn pon• ciosos, satélites silenciosos. separadores
peugas. ponches, polainas pijamas. ou- abes; rum: .suco de frutas com álcool; de graxa óleos e cilindros máquinas
Classe 42
vinhos, vodka
whiakv
Aguardente de cana, composta ou não, riba,. pereiras. quimonos. regalos,
secadoras. máquinas para serra, teares,
robe
de
chambre.
roupão
sobretudos.!
bagaceira. batidas, b:ter, cerveja, coturbinas, torcedeiras. tesouras rotativas.
Classe 19'
ha
suspensórios.
saídas
de
ban
sandálias
Para
distinguir:
Ave
s
nhaque. gengibirra, gin, licores (de anis
e0V25 em geral tesouras tnecánicas, tõrnos revolver, torde cacau de frutas ou essências natu- sweaters. shorts sungas. atolas. " inclusive do- bicho da seda, animais nos, tipias, tranchas, tirantes, transpor..
tiens. slacks. tater, toucas turbantes vivos, _bovino cavalar, caprinos, • gali- tadores automáticos' para alta e baixa
rais ou arti%ciais), rum, ar-amtite.
ternos. uniformes e vestidos
•
náceos, ovinos e sul os
pressão, tuchos de válvulas. mácuinas
• vinhos, vidka e • whists..

INBRACEPA

-

NOVA LINIMIA.
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Termo n.° 614.837, de 29-10-63
Termo n• 0 614.812, de 29-10-63
para tecidos de tapeçarias máquinas sachadeiras, semeaderas segaderas soTecnicópia Engenharia Ltda.
(Prorrogação)
trituradoras. máquinas Criticas máqui. cadores de terra, tosadores de grama,
&lune Pettchemie
Rio de Janeiro
tratores agrícolas. válvulas para
nas cie trançar, máquinas urdideiras,
Alemanha
máqunas agrícolas
válvulas para motores, valvuias para
Classe 21
descargas, válvulas de aspiração, velas,
velas de ignição para motores. virabre- Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas. auto
quiris, ventoinhas. máquinas ventiladoras
móveis, auto-caminhões, aviões, amorECN1C
Classe 11* •
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
Classe 1
Perragens. 'ferramentas de tódz. espécie, oreques, braços ara veiculos, bicicleENGENHARIA LTDAX • Produtos químicos para a indústria,
cutelaria em geral e outros artigos de tas, carrinhos de mão e carretas, camiprodutos para umedecinaento, tingidura e
metal, a .saber: alicdte% alavancas, ar.. nhonetes, carros ambulantes. caminhões,
avivamento para a indústria textil e do
mações para ,óculos, arruelas argolas, carros, tratores carros-berços, carrosNane comercial
couro, sabões, substâncias para lavar e
aldravas, armações de metat abridores tanques, carros-irrigadores carros, carbranquear
ou alvejar, amido e prepaTerme, n.° 614.838, de 29-10-63
de latas, arzune liso ou tarputo, assa- roças, carrocerias, chassis, chaas cir.
rados -sle amido
Tecnicópia Engenharia Ltda.
deiras, açucareiros; brocs, bigornas. Mi- culares para velculc.ls, cubos de veículos
Rio de Janeiro
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- carrinhos 'para máquinas de escrever,
Tenno n.' 614.843, de 29-10-63
•
nieres, bules; cadinhos, cadeados, cas- corrediços, para veiculo% direção. desllThe Wellcome Foundation Limited
tiçais. colheres para pedreiros corren- gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleInglaterra
tes, cabides, chaves, • cremones chaves vadores para passageiros e para carga
de parafusos, conexões para -encana.. engates para carros, eixos de direção.
ECNICÓPIA
mento, colunas, raixasi de metal para 4reios, fronteiras para veículos. guidão,
portees; canos de meta/, chasás de fen- locomotivas. - lanchas, motociclos, molas.
daIthave • inglesa. , cabeções, canecas, motocicletas. motocargas, moto' furgões,' •
, cacluipots, centkis*, dtlInesa, ca. manivelas, navios, ônibus. para-choques,
cop b(4
queteleiras. caixas • para acondicionaClasses: 16 e 33
Classe 3 para-Iam-as. para-brisas. pedais. pantões,
;
mento de aLmentos, caldeirões. caçaro- rodas
Sinal de propaganda
Substâncias e preparados farmaeeuticos
para
bicicletas,
raios
para
biciclelas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coapara uso antl-virus
Termo n.° 614,839, de 29-10-63
dor,' distintivos, dobradiças: enxadas, tas, reboques, radiadores para veículos.
Barki Roupas S. A.
Termo n.° 614.844. de 29-10-63
enxadões, esferas,' engates, esguichos em- rodas para,m, iculõs. "s4elins, Weide% tiRio Grande. do Sul
leites para arreios, estribes. esferas rantes para ‘,,,s!ictrisa4 si;sgões, velocipeNest/é S. A.
Suíça
para arreios, espumadezras; formões, des, varetas de controle do4ogador e
araes;
de
acelerador,
trôlei.5,7trIthã
foices, ferro para cortar capim, ferrocarros,
toletes
para
carros
lhos, facas. facões, fechaduras ferro co..
muro . a carvão. frineiras, turas, fôrmas
, Termo n.° 614.832,29-10-63
para doces, freios para estradas 4e
Francisco das'. Chagas Ap-o/inárlo
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garRio Grande dd(Sat•
.
fos, ganchos para quadros. gonzos para
carruagens; insignias. - limai, lâminas, licoreiros. latas de lixo, !arras machadinhas, molas para portas, molas para
Classes: 23 e 36
CRAPOL19
Título de estabelecimento
venezianas, martelos, marretas, nutri.;
/rumino dao amas Apollsarlo
zes, navalhas; puas, pás, pregos, paraTermo n.° 614.840, de 29-10-63
Governador Dix-Zept Mosado
fusos. picões, porta-gelo, poseiras porta.
Joaquim C. Guimarães
pão, porta-161as. paliteiros. panelas: rol_ talado do alo Grades do Norte',
Minas Gerais
danas, raios para pias, rebites: regadores. serviços de chá e sare: serras, serPRORROGAÇÃO
rotes. suchas, sacarrolhas, tesouras, taCasse 11
lheres; talhadeiras, torquezes, tenazes,
Classe 41
'
Substâncias ."mentirias e seus preoaCafé torrado e moldo
travadeiras: : telas :- de'. arame, torneiras.
rados. Ingredientes de alimentos. Es.
trincos, tubos para encanamentos. trilhos
sências alimenticias
Termo n.° 614.833, de -29-1043
par aportas de correr, Jaças. tavessas.
I
Indústria e Comércio de Café Ltda.
Classe • 7 •
'
;
Termo n.° 614.8r15, de 29-10-63
Rio Grande do Norte
Máquinas e utensílios para serem usaClasse 3
.
Sociedade Comercila Abel Pereira da
dos exclusivamente na agricultura e
.Alcoolatos. alcoolaturas, bio-culturas,
Gonseca
~no
horticultura a saber: Arados, abridores
cremes,' sápsulas, comprimidos, drágeas,
Portugal
JaLlIAale
de sulcos. adubadeira.% ancinhos mecâ1 elixires, extratos, emulsões, essências;
lowoussrla
•
nicos c empilhadores . combinados
Catarei* de - Card Ltd*.
granulados, grânulos, linimentos; óvu. Care4bab - Lto Grande do darto x
arrancadores mecânicos par agricultulos, óleos, pomadas, pastas, pós, pila.
ra, batedeiras para cereais, bombas
las pastilhas; soros. soluções injetáveis
para adubar, celfadeiras, carpideiras,
e soluções em geral, solutos, sabes, suceifados para afloz, charruas para agripositórios, -tinturas; vacinas; vinhos:
Classe 41
cultura,.:. 'cultivadores. . debulhadores,
velas; xaropes e outros preparados ou
, Café torrado e moído
Classe 42
substâncias .para serem usados na medestocadores, desentegradores, esmagaAguardente
dicina
e
na
farmácia,
não
incluidos
em
Termo
n.°
614.834,
de
29-10-63
dores para a 'agricultura, escarrificadoLourival de Oliveira Fontes
outras classes
res, encbovadeiras, facas para máquiTêm) n.' 614.846, de 29-10-63
Rio Grande do Norte
ALS agrícolas, ferradeiras, gadanhos.
(Prorrogação)
Termo
n.°
614.841,
de
29-10-63
The Quaker Cais Coniriany
garras • para arada. grades de discos
(Prorrogação)
Estados Unidos da América
oudentes, triármings„, batedeiras para ...'
Cia. Industrial e Mercantil "Casa
r: ..._....„,,.' .., Pn2113310 ..~
k agricultura, máquinas insetifugas, máPracalanza"
quinas vaporizadoras. . máquinas • de '' .- .1 learival de Oliveira ¡pata.,
Guanabara;iça! migai - 3.1.41 Iate ermida ao 1--- ;ore ' I :
mungir, máquinas nivcladoras de terra;
máquinas -perfuradoras para a agricidtura. mquinas de plantar, Motochar- •
ruas, máquinas 'regadeiras, máquinas de
Classe 41
roçar,. de • semear' -para sulfatar de
Café torrado e moido
tosquir. *de' triturar, de esfarelar' tetra:
Termo n.° 614.836, de 29-10-63
•, para irrigação,' 'paia matar formigas e
• . outros' insetos pára 'burrifar e 'püls,eri. GUanabara. — Empreendimentos Inclui:
• triais Limitada • •
•.
-•• •
zar :desfrifetantes, Paia 'aduar, Pará
,.- Guanabara .
• -agitar é -.espalhar palha; -para, 'couber
algodãO : pata colher' cereais, ' máquinas
ailuiRàaddraS 'pai :fins agrícolas -de
GIlliNABARA
-Cortar' &VOS,. Mara: espalhar,' para case".
Isidirin'áiulnâs'
combinadas
:para
•
,
,,. •
Alimentos tf
- e produtos ?art..
mear e ciptiirgr.• de • deàbanar piara énaôceos 'em gcr'-. ,nt) sejam: farinai;
Iri4ámnas.,e,,Moin1.4,-,para,rforrá"
s
de trigo, aveia; :enteia. milho e trigd
tôiendOrai,. or4enada:.
gens,
mourisco; 'farinhas nrossas de centeid.
mecânicos,
„. : Classe .16'.
res mecán1C-cik
•
Talheres
milho e aveia; farinha de aveia, aveia
Titulo
loS compressores para a agricultura,

6PIA
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•
tomaria-lida, trigo esmagado. trigo am- cheiroa ma pastilhas, em tabletes. em
ganida, flocos de trigo, féculas, ali. lentilhas.. em trociscos e em - pllulas,
mentos de trigo preparado; fubá de cremes para barbear, cremes dental.
unho, flocos de milho, cevadinha, arroz depilatórios. desodorantes. tassoivantes,
preparado, alimentos cereais para al- esse oc: as. e x tra tos. ' estojos cie perfumes.
creme para limpeza da pele, e oara aear
raôço e amido de talho
de, po de arroz, esmaltes para unhas
Termo n.° 614.847, de 29-10-63
esciivai para' , dentes. cabeio, roupas,
(Prol:rogação)
cil.os e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas. cibos e bigodes. tr., erai: para
Indústria B'rasileira de Eletricidade
S..A.• 'lnbalsa"
o cabelo, glicerina pertumada para uso
São Paia()
de toucador. • grampos para o cabelo,
para maquilagem. tançaapera.tines. (oç&. líquidos denrttricios. em pata, em
geléia de petróleo pertumada. lápis,
sabão em creme. em elixir e em pó.
Classe 10
Aparelhos eletro:medicillais, a saber: liquidos - para ondulação, permanente
Aparelhos de diatermia e' de onda curta; Lixas para unhas, taqua. ateus -para o
elétrocardlografos; geradores de cor- cabelo, pasta e pós para lentes, perlar-,
ares, • petróleo para - uso de toucador.
rentes galvânicas e farádicas
pastas e pó para as unhas, .pon-pons
Termo n.° 614.848, de 29-10-63
para pó de arroz, papéis perfumados.
Farmácia Avenida Ltda.
carminados, e com pó de arroz. pentes.
9.10 de Janeiro
Termo n.9 614.852, de 29-10-63
Sergio de Lima Bove
- Guanabara

CACIQUE

frutas; torradas. tapioca, tâmaras. talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Teimo na 614.855, de 29-10-63
Divisa Ouro — Eletro Comerrial Ltda.
-Guanabara

PIVISA _OURO •
INI
' XSTRIA BRASILE/1M

.-evereiro co-i9o4i
revelados, faróis como acessórios de vei.
colos, para sinalização e para ilumina-.
ção em geral, turmas elétricas, fervedores, Sriguriticos, totômetros, tios elétrp. cot, • tiltrus de anterierenua, tonógratos. •
, garrafas tem icas, gazometros
Têm() n.° 614.856, de 29-10-63
Companhia Fotoguimica Nacional
Guanabara

Compannil.

Foto.quimica Nacional
Classe 8
Para distinguir: Abajours, actinoruetros,
aniperometros, amortecedores de rádio e
Nome canerciar
frequência. anemômetros, aparelhos de
Termo n.o 614.857, de 29-10-63
ar condiaionado, aparelhos para ilumiHermann de Farias 6 Cia. Ltda.
nação, inclusive os considerados acessóG uanabara
rios de velculos, aparelhos para anúncios mecânicos aparelhos aquecedores e
medidores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos
, registradores e medidores de distancias,
I aparelhos para purificar águas, aparei lhos de sinais lampejantes, aparelhos reguiadores de gás. aparelhos de galvanoClasse 33
plastia, aparelhos _dialáti.Cos, aparelhos
Classe 3 •
Titulo
cinematográficos,
"aparelhos
automáticos
Titulo de estabelecimento
para acendai'-e regular gás, aparelhos
Termo na 614,858, de 29-10-63
Termo na 614.849, de 29-10-63
para separar •c-áf& aparelhos para aqueDietrich, Marmitt & Cia. Ltda.
Dctetizadora 3 Irmãos Ltda
cer edifícios, aparelhos para experimenRio Grande do Sul
Guanabara
tar drenas, aparelhos para destruir insetos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverisadores, aparelhos para aquecimenClasses:- 8, 1 6e 48
to de água. aparelhos Oradores eletrOTitulo de estabelecimento
quimicos, aparelhos para recepção, reprodução de sons e sonidos, aparelhos
Termo n.° 614.854, . de 29-10,63
. automáticos elétricos de passar, apareMercearia Rival Ltda.
'aparelhos de alta tensão, aparelhos de
'
Guanabara
i
. proteção
contra acidentes de operários,
aparelhos afiadores -de ferramentas, apaNome comercial
relhos distribuidores -de sabão e de desinfetantes para -Instalações sanitárias,
Termo n.° 614.850. de 29-10.63
aparelhos esterilisadores, aparelhos gaClasse 36
Imperador S. A.
zeificadores, aparlehos para análises,
'NOMEIA BRASILEIRA
-Calçados
Rio de janeiro
aparelhos ozonizadores, aparelhos pasTermo n.° 614.859, de 29-10-63
teurizadores, aparelhos reguladores e esClasse 41
tabilizadores da pressão e do fluxo de Indüstria Metalúrg.ca Gazola Ltda.
Rio Grande do Sul
Alcachofras, alegria. alho, aspargos-. gazes e liquidos, aparelhos para salva. açúcar. alimentos para anatais, amido, mento e para sinalização, aparelhos paV- M
! amendios, . ameixas amendoim, araruta. ra escafandristas, aparelhos - para fimarroz,
atum,
aveia,
avelãs,
azeite,
azei-,par
vidros,
aparelhos
para
combater
_for!
Classes: 41. 42 e is
I tonas, banha, bacalhau,- batatas, balas,
Titulo de estabelecimento
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:. máticos
migas e acionados
outras pragas,
autopelaaparelhos
introdução
de
café em pó e . em grão, camarão canela moédas, aparelhos espargidores, apareTermo n.° 614.851, de 29-10-63
em pau • e em pó. cacau, carnes, chã, lhos e instrumentos de calculo, apareN. Sanches .
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, ih°3 para observações . sismicas, apareRio de janeira
cereais, cominho crena ede leite, cremes lhos termostatos, aritonometros, aspiraalimentícias, croquetes, compotas, can- i dores de pó, aerômetros, acendedores
glca. coalhadas castanha, cebola, tondi- elétricos, alto-falantes, amplificadores,
mentos para alimentos, colorantes. antenas, batedeiras, balança comum e
Classe 33
chouriços, dendê. doces, doces de fru- 'elétrica, barometros, baterias de acumuAros para guardanapos de papel
Classe 40
tus, espinafre, essências alimentares, em- ladores, binóculos, bitolas, bobinas dêTitulo de estabelecimento
aglutinados, etc.
padas, ervilhas, enxovas, extrato da to- tricas de indução (excteo para Sins
mate,
re
a
rinhas
alimenticias,
•
favas. fé- :1 curativos), botões de campainhas eléTèrtno a." 614.853. de 29-1043
Térnio 11.9 614.860, , de 2910-63
i cuias flocos, farelo, fermentos,
feijão, tricas, bombas medidoras, businat, busSergio de Lima Bove
Cabeleireiro Esperança Ltda.
artaa
figos,
frios,
frutas
sêcas,
naturais
e.crissolas,
baterias
elétricas,
bules
elétricos,
Guanabara
Guanabara
talizadas; glicose, goma de mascar. gor- caixas de descarga, câmaras frigorifi:
—
'"; '9ka(luras, grânulos, grão de bico, gelatina. cas e fotográficas, , campainhas elétricas
e, .
goiabada, geléias, berva doce, herva chassis de rádios, chaves elétricas, dnamate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, tnatográfos, cronometros, cronógrafos,
condensado, leite em pó, legumes em combustores de gás. cidometros, cristais
INDOSTRTA BR ASILEIÍIA
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- ' de - rádio, condensadores, comutadores,
sas alimentícias, inariscos, manteiga, , cortadeiras para fotografias, chaves de
Classe 33
margarina,- marmelada, macarrão, mas- 1 alavancas, chaves automáticas, capaciTitulo
Classe 48
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- fores de bloqueio, capacitores eletrolitimoluscos,
sas
para
mingaus,
molhos,
cos, calibradores, discos para telefones.
Têrmo n.9 614.861, de 29-10-63
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Mariscar, água mostarda, mortadela, nós moscada,' no- discos gravados, dials, despertadores, en.
Biodçnt Artigos Dentários Ltda.
as beleza, água facial, água de lavanda, zes; óleos 'comestíveis, ostras, ovas; , ceradeiras, estufas, engenho de assar
Guanaba,a
água de colônia, arminhas, água de pães, paios, pralinés, pimenta, pôs p ara carne, enroladores de cabeol elétricos •
i
pudins,
picides,
peixes,
-presuntos.
p
a- espelhos elétricos, esticadores de lavasquina água de rosas, água de 4fan•
BIODENT
taae, amônia perfumada liquida, an pb. tes petit-pois, pastilhas, pizzas, pudinS; espelhos de plástico para eletricidade
! queijos, rações balanceadas para ani- ësterilizadoers, extintores de incêndio
11111 pedras. para banho,' brilhantinas, i
Artigos Dentários UM
bandolinas, batons, cosméticos para o mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, ferros elétricos de passar e engornar.
.
I
u
bigodes,
sanduiches,
salsichas.
salames,
sopas
enferro
de
soldar
elétrico.
filtros
e
apare-,
*abolo, pestanas, entoa
At...
i
elliffOnl, crentes para 1 pele, CatIntni, 'latadas, sorvetes,- sucos de tomates e de lhos
Nome C,otuercit

hsietAi

Pxoc3a0

IMPORTADORA

de leresopoliS

Decietizadori
3 Irmãos Ltda.

H IV At

IMPERADOR'

o

Rei dos Moveis

Cabeleire)re
Esperança

• êrca_feira 25
Térnio n.° 614.862, de 29-10-63
.iteri S Ivestre Lida .

_
Classes: 41, 12e •43
Titulo
Terra° n.0 614.863. de 29-10-63
Leiteria S.Ivestre Lttla
Guanabara
_

LEITERIA SILVESTRE_
LTDA.
Nome Comercial
Termo n.' 614.864, cre 29-10-63
Cia. Lida
Vieira
Rio de Janeiro

ARNET, INFANTIL
SÉDUÇÃn
Classe 36
Artigjs de vestuário para crianças, a
saber: calc.nhas, etc.
Termo n.° 614.865, de 29-10-63
-Industrias, Comércio e Exportação de
Máquinas e Matrizes Blotec Ltda .
São Paulo

Classe 6
Máquinas industriais e 'suas partes
integrantes
Termo ri.° 614.866, de 29-10-63
udustrias, Comércio e Exportação de
Mán ninas e Matrizes' Blotec Ltda.
São Paulo

Indústria, Comércio e Exportação
te Máquinas e Matriies Blotec
Nome Comercial
Termos na. 614.867 a 614.869, de
30-10-63
Vulcan Artefatos de Borracha S. A.
Guanabara

(Nulcapluman__
Indústria Brasileira
. Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro;
• de aro nu madeira. esto-
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para espremer frutas e legumes, apareiClasse- 39
Para distinguir: Artefatos de borracha. lhos de alta tensão, aparelhos de proa
borracha, artefatos de borracha para teçao contra acidente de operários,
veiculas. artefatos de borracha não in- aparelhos afiadores d eferramentas,
cluídos em outras classes: Arruelas, ar- aparélhos distribuidores de sabão e de
golas, amortecedores, assentos para ca- desincrustantes para instalações asna&
deiras,. borrachas para aros, batentes de rias, aparelhos esterilizadores, aparelhai
cofre, buchas de estabilizador, buchas, e instrumentos usados na engenharia,
buchas para jumelo, batente de porta, agrimensura geodézia, aparélhos gaseia
batente de chassis, bicos para mamadei- ficadores, aparelhos de análises, apararas, braçadeiras, bocais, bases para te- lhos ozonizadores, aparélhos pasteurllefones, borrachas para carrinhos indus- zadores, aparelhos reguladores e estabitriais, borracha para amortecedores, lizadores da pressão e do -fluxo de gabainhas de borracha para rédeas, cochim ses e líquidos aparelhos para salva.de (notem, câmaras de ar. chupetas, cor- mento e para sinalização, aparélros•
dões Massiços de borracha, cabos para para escafandristas, aparelhos para limferramentas, chuveiros, calços de bor- par vidros, aparelhos para combater
racha, chapas e centros de mesa, cor- formigas e outras pragas, aparélhos audas de borracha, cápsulas de borracha tomáticos acionados pela introdução de
para centro de mesa, calçOs . de borra- molas, aparêlhos para picar, cortar ou
cha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideirma reduzir corhestivels, aparelhos espargidiscos de mesa, descanso para pratos, dores,- aparelhas e instrumentos de cálencostos, êmbolos, esguichas, estrados, culo, aparelhos para observações sismlesponjas de borracha em quebrajacto cai, aparelhos tesmostatos, aparélbos
para torneiras, fios de borracha lisos, para natação, aritonômetros, aspiradoClaiae 28
fôrmas de borracha, guarnições para res de pó.- aerômetros, acendedores filémóveis,
guarnições de borracha para tricas, alto.-falantes, amlificadorea eléPara castinguir; Artefatos de mataria
tricos, aneassadeiras, antenas. batedeiplásticos e de nylon: Recipientes fabri- automóveis, guarnições para veiculas, amplificadores elétricp.c, ailassadeiraa,
cados de material plástico, sevestimen- lancheiras para escolares, lâminas de antena batedeiras, balança ,unaun e
tos confeccionadas—dr-substanciar ani- borracha para degraus, listas de borra- elétrica. :Aerómetros, baterias ot acuadomais e vegetais:- Argolas..-açucareiros, cha para janelas e para portas, lençóis ' ladores, binóculos, bitolas, achatas,
armações para óculoi,'bandejas, de borracha. manoplas, caaonetas. 'pro- binas .nduçâo, -veto para fins cura.
bases para telefones, baldes. bacias. tetores para para-lamas. armo:orca de tivos, te:h:tess, de ca,natatt as elétricas,
bolsas, caixas, carteiras., chapas. cabos para-choques, pedal do acelerador, pe- .ansabrie medidoras, sus' ia., bússolas. oa.
para ferramentas 'e -"utensílios, cruzetas, dal de partida, peras para businas, _crias elén iras, aulas' e..éi :toa. caixas -k
caixas para acondicionamento -de- ali- pratinhos pneumáticos, pontas de bar. st sair, a, cienaraa rillcas e fotomentos, caixas de material plasticc racha para bengalas e muletas rodas gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
para baterias, coadores, copas. canecas, massiças, rodízios, revestimentos de rádios, chaves elétricas, cinan,stógratos,
colheres, conchas, cestas para pio ces- borracha, rodas de borracha para mó- cronógra toa, cronômetros. cambustores
tinhas, capas para álbuns e para livros, veis, sanfonas de vácuo, suportes de de . gás, cidómetros, cristais de rádio,
cálices, cestos, castiçais para velada motor, sapatas do pedal de breque, se- .condensadores, cortadeiras para fotogra,
caixas para gyearda çt'e. obletol cartuchos, sembaio e isolador, suportes, semi- fias, chaves de alavancas, chaves auto..
coadores para cháa;descanso para pra- pneumáticos, suportes de rambio, san- asáticas, capacitares de bloqueio capatos. copos e copinkus de plaatico para fonas de partida, saltos, solas e solados citares eletroliticos. calibradares.
borracha. surdinas de harracha para
sorvetes. caixinhas da plástico para sor. de
aplicaçno CO3 fios telegráhcos e telefô- para telefones, discos gravados, diais,
vetes, colherinhas.i , pasinhas. garbnhos
despertadores. enceradeiras eletricas ende plásticos para sorvetes. toreninhas nicos, travadores de porta, tigela_ genho de -assar carne, espelos óticos,
tubos.
tampas
de
borracha
para
contade plástico para sorvetes, discos de
esticadores de luaas, espelhos de piás.
mesa, estojos. estojos para óculos, em- gotas. tinas de borracha para elaboração ticos para eletricidade. esterilizadores,
de substancias Químicas
balagens de material plástico para-sor, incêndio, ferros elétrico: de
Vintede
vetes, estojos para objetos, espumas de
Termo n.° 614.870, de .30-10-63
solda: atros e aparelhos filtrantes, filnylon, esteiras. enfeites para automó- Brasil Eletrônica Aparelhos Gerais e tros para óleo, filmes falados, fogões,
veis, escoadores de pratos, massas anta
Acessórios Braga S. A. Rádio e
fogarei:os, fusiveis. faróis como acessó...
' ruidos. formas para doces, fitas isolanTelevisão
rios de veiculas para sinalização e para
tes, filmes virgens, fios de celulose,
' iluminação em geral, filmes revelados,
São Paulo
fechos para bolsas, facas, guarnições,
fôrmas elétricas, fervedores, frigorificas,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
fotómetros, fios elétricos çatros de tn.
guarnições para porta-blocos, guarniterferencia, icnógrafos, garrafas técnicas,
BRASIL
ELETRÔNICA
ções para liquidificadores e para bategeladeiras, globos para lana:mas, globos
deiras de frutas e legumes, guarnições
T niiiistria Brasileira
para lanternas, globos tertestres pare
"de material plástico para utensílios e
ensino, gravadores, holofoSes incubadoI objetos, guarnições para bolsas. garfos.
ras, indicadores de vácuo. instrumentos
Classe 8
I galerias para cortinas. jarros, laminados
de alarme, interruptores, lâmpadas inplásticos, lancheiras, mantegueiras, ma- Abaixa luzes de lampião. aba jours, candescentes, lâmpadas comuns, lentes,
, las, orinbis, prendedores de roupas, pu- acumuladores, actinómetros. amperôme. liquidificadores, maçarinos para soldar,
xadores para móveis, pires, pratos, pali- tros, amortecedores de rádio e frequé.n. caldear e cortar, máquinas de fazer
teiros, pás de casinha, pedras pomes ar- cia, anemómetros, aparelhos de televi- 'café, Mostradores para rádio, moinhos
Bafais, porta-pão, pulseiras para reló- são, aparelhos para iluminação, inclu- de café, transformadores, tostadeiras, trigios, protetores_ para documentos, pu- sive os considerados acessórios de veí- pés para fotografias, válvulas para rá.
xadores de água para uso doméstico, culos, aparêlros para anúncios macia!- dios, válvulas de descarga, válvulas de
porta-copos, porta-n,quela. porta-notas coa, ap arelhos aquezedores e medidores,; redução, vacuõmetros, velas elétricas,
porta-documentos, placas, rebites, rodi- aparelhos cromográficos, *parelhos de
válvulas de vácuo e ventiladores
abas, recipientes, suportes; importes para barbear elétricos, aparelhos registrada
ladrilhos e adesivos para azulejos, res e medidores de distâncias, apar&Termo n.° 614.871, de 30-10-63
peças, carretéis para tecelagem e guar- lhos para purificar água, aparélhos de Brasil Eletrônica Aparelhos Gerais
nições de material plástico para inda g sinais lampejantes, aparelhos regulada
Acessórios Beaga S. A. Rádio e
'azei.. colas usadas nas Indústrias,-ari res de gás, aia:ilhoa de galvanoplaatia,
Televisão
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, aparélhos didáticos, aparelhos cinemas
São Paul(
tubos para ampolas, tubos para serin- tográficos, aparêlhos automático,' para
gas,'travessas, tipos de material Asa acender e regular, gás, aparelhos para
tico, sacolas, sacos, saquinho', vasilha- separar café, aparélhos para aquecer
AO 4'1/4
mes para acondicionamento. vasos, 11- edifidos, aparelhos para experimentar tintiet4.44,prvgloliá
.„
caras, colas a frio e colas aio incluídas dínamos, aparelhos para destruir Inseem outras classes, para borracha. para tos, aparelhos náuticos dentificos, apacurtumes, para caarcineiros, para carpiu- relhos de ótica, aparelhos padaterizadoClass/ 8
teiros, parà vidros, pasta adesiva para res, apartlros para aquecimento de Abaixa luzes d elamplão, abajours,
esmeril em pedra, em pó, em disco, água, aparelhos geradores eletroquirai- acumuladores, actinômetros, amperômeem pasta para afiar, moer e desgastar, coa, aparelhos para recepção, reprodu- tros, amortecedores de rádio e frequênrebolos, adesivos para tacos, adesivos ção de som e sônicos, aparelhos auto- cia, anemómetros, aparelhos eje teleyia. meados
máticos eléétricos de passar, aparelhos do, 8204111os para ilumineçaot Unha.

fados ou não, inclusive móveis para es.
critório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almo:a•
' das, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domicilia.
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, Conjuntos para dormitórios. conjuntos para sala de britar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, 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, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltroneis camas,
prateleiras, porta-chapéus. sofás,
sofás-camas, travesseiros
vitrines
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Termo n.° 614.880, de 30-10-63
sive os considerados acessórios de vai- de café, transformadores, tostadeiras, tri- bre, roupas de brim para o trabalho, 1
cdos, aparelros para anúncios medni- , Rés para fptografias, válvulas para rã- roupas feitas pára crianças, roupões de Baasopal S, A. Indústria e Comércio
São Paulo
aos, aparelhos aquecedores e medidores, 1 dias, válvulas de descarga, válvulas de banho; salas,'sapatos, -sandálias, - -sol;
aparelhos cromográficos, aparelhos de I redução, vacuômetros, velas elétricas, ! déoa, aborta, sugas, *tacha,' meteras
1 jes, ternos, toucas, tailleuri. turbantes;
válvulas da vácuo e ventiladores
barbear elétricos, aparelhos registrado-1
BRASÁLUMIN
1 uniformes, uniformes 'para empregada";
aparerei e medidores de distancias, Termon.
9 614 . 872, de 30-10-63
Los para purificar água, aparélhos de 1 Brasil Eletrôniaa
indástria
Brasileira.À
,Aparelhos Gerais e
Termo n.° 614.876, de 30-10-63
sinais lampejantes, aparelhos regulado1
.,
Pastelaria
,
Direita
Ltda.
Bar
e
zacessórios Beaga S,. A. Rádio e reg de gãs, aparelhos de galvanoplastia, '
I
São
Paulo
•
Televisão
Classe • 38
aparê
os aparelhoscinera
. aalh didáticos,
São PauloArtigos de vestuários, roupas feita
fográficos, aparelhos automáticos para
DI.REITh.
semi-confeccionadas ou sob medida
acender e regular gás, aparelhos para
BRASIL
EL
para homens, senhoras e crianças,
ETRONICA
•
deparar café, aparêlhos para aqueces
Classe 41
saber: Agasalhos feitos de pele, natu
APARELHOS 'GERAIS E '
edil icios, aparálhos • para experimentar
bombons, bombocacios, biscoi- raia ou artificiais anáguas, aventat
dínamos, aparelhos para destruir assa
ACCESSORIOS BEAG1 S/A. Balas,
tos, bolachas, bolos, bolos gelados. batas, babadores, blusas, blusões, boi
jos, aparelhos náuticos científicos, apaRAMO E TELEVISAO
balas de mascar, caramelos, chocola- nas, bonés, boleros.. cominações, cias
relhos de ótica, aparelhos pulverizado- ,
tes, cacau, confeitos, crocantes, drops, Mies, capotes, calças, calça-saias, chias
res, aparalros para aquecimento de .
doces de leite simples e compostos. los. Matos, cintas, camisas, camiseta
Nome cOn;i:ci-al
água, aparelhos geradores 'eletroquimi-1
doces de frutas em conservas pre- calçèles._cariblas, 'coletes; corpinhos;'scs
ak aparelhos para recepção;:reproduparadas em massa, em calda- em con- roulas, cuecas.' colarinhos, cueiros, chi ,
'
Termo
n.°
6l-E873,
de
30-10-63
•
gio de som e sônicos, 'aparêlhái auto- Liquiparnentos Eletrônicos Sottam Ltda servas, em compotas, e em geléias. pétra; dolmans; acharpes. estolas; farda
au s `
maticos eléétricos de passar.
doces, doces gelados, doces ,de amên- alentos; gorros.' galochas. gravata/
São Paulo
para espremer frutas e legumas; apareI doas, sie amendoim, de note& de cas- •guarda-pó; Impermeáveis; jaquetas: lei
lhos de alta tensão, aparêlhOs de prosa
tanha, e. de frutas ,. secas coeitos com ços., kquesaalençaria, ligas, librés. lb teça° contra acidente " de „operários.
chocolates: , frutas secas, passadas e geies; mantas, meias; pala& paletó,
BOTTA, kcristalizadas, geléias, goma de Mascar. paa tufas. pijamas peignoirs, punho
•aparelhos afiadores d eferramentaa
aparêlhos distribuidores de sabào e de
peitos • peltdholi para cai:mias, p eAti 4:7
Indústria Brasileira pralinés. pastilhas, puxa-puxa 'pirulitos.
pudins.
sorvetes tOrram
desincrustantes para instalações sanitánes, polainal.' manchas, pullovers: "ai lá
,. • panetones.
torrada
s
•
.. monos, guapa:: regalos, robe de amo
tias, aparelhos esterilizadores •a aparelhos
Classe 8
rumentos tráados na engenharia. Para distinguir: Artigos e aparelhos
instrumentos
bre, roupas ade alisam . para ''as tralstAsea¡
Termo ra° 614.877, s de: 30-10-63 agrimensura geodézia, aparelhos gaseit
'roupas feitas para crianças. roupões I
eletrônicos:
alto-falantes,
antenas,
agua
A.
•
Datiaa&Comércio
'de
'Autairrióveis
.
Ocadores,- aparelhos de analisei,
baalm; saias, sapatos ' sandálias, sol
Ilhas para fonograSas, amplificadores,
i o i aaSaa spasdo , as
os ozonizadores, aparelhos , p
déos, shorts, sungas, ,latim, suetere
bobinas
para
radios
'e
-televisões,
opa-'
aadores, aparelhos reguladores e estabi- relhos para controle de 'sons, condensa.'
.s suspensórios, . soutiens; sobretudos; ta
!C.A
lizadores da pressão . e do fluxo.
Ias,, termos. toucas, ' tailleurs, turbante
. a s., de ga- dores, aparelhos de , ,comunicação inter-.
.13`: ah acsaaz as .1.
uniforMes,
uniformes para empregada
sei e qu os, apare' os para
—sia/atui;
Caassa
21a
, , diais, discos gravados, aparelhos , de Para distiuguiraaVeiculos e suas partes , .
mento e para sinalização;aaparêlros
na,
a,
vestidos; xale.
-- - trequencia modulada,' fonografos, gra- 1 integrantes'- Arda parai bicicletas. autopara escafandristas, aparelhos ¡Sara um
vadores de disais, gravadores de fitas,
taas
Termo n.' 614.881, de 30.10-62
par vidros, aparelhos para aatombater geradores estatisticosa e eletronicos de móveis, auto-caminhões, • aviões, amorLeonardo Bevilacqua
formigas e outras pragas, aparlhos au- alta frequência, que h:isca:inani' com val-' tecedores, alavancas de câmbio, barcos
'iiio Paulo
a - tomáticos acionadas pela • introdução de valas, máquinas falantes, aparelhos, de breques, braços ara • veículos, bicicleou.
,
molas, aparelhos para picar,aairtar
intercomunicação, 'pick-ups, aparelhos ' tas, carrinhos de mão e carretas, camireduzir comestiveis. aparelhoia” espargi- receptores de sons, - rádios; ,radios fo- nhonetes, carros ambulantes, caminhões, •
OLEOS E GORIURAS VE'dores. aparêlhos e instrument-os de cal- nografos, aparelhos de televisão, sin- carros, tratores carros-berços, carrosculo, aparelhos para, observações sismi- cronizadores, selecionadores, transfoa tanques, carros-irrigadorea ; carros, carGETAIS, ANIMAIS, COMEScas aparelhos , sesmostatos, •,aa.aélhos madores de sons, toca-discos automáti- roças, carrocerias, chassis, chaas cir- ' TIVEIS INWSTRIAIS
R
•para natação, aritonômetros, 'aspirado- cos ou não, transinisso ses, transisto- culares para veiculos, .cubos de veículos
SUB-PROXTOS
res de pó. aerômetros, acendedores elé- res, válvulas para rádios e televisões carrinhos para máquinas de escrever,
tricos, alto-falantes, amlificadores • elécorrediços, para veículos, direção, deslitricos, amassadelras, antenas, batedei•
Têrtno ri.° 614.874, de 30-10-63
Classe 32
gadeiras, estribos, escadas tonantes,' eleamplificadores elétricos, amassadeiras,
Fascinação Modas Ltda.
; vadores para passageiros e para carga Para distinguir: Bolatioi informativo,
antenas. batedeiras, baiana? Comum e.
São Paulo
revista ea jornal 'engates para carros, eixos de direção,
elétrica, Larômetros baterias • de aclima.
!Talos,
fronteiras
para
veículos.
guidão,
is..-l oies. binóculos, bit . as bobinas. bo- '
Termo n.° 614.882, de -3040-63
PRORROGAGIO
' locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
binai de indução, saaete para fins cura
Leonardo Beyilacqua
_
motocicletas.
motocargas.
moto
furgões,
F.ASCINAÇI
tivs, brtões de -^a aaain s ts elétricas
São Paulo
manivelas,
navios,
ônibus,
para-cheques,
bambas medidoras, baa,ras. bússolas,, bapara-lamas,
para-brisas,
pedais,
[missões,
terias elétricas, bu'asa eiétri assaca:2as da
rodas para bicicletas, raios_ para bicicledeus iça. câmaras frigorifica: e fora
• classes: 30, 35 e 36
VLNOS E GORZURAS
tas, reboques, radiadores para veículos.
gráficas, cafpainhas elétricas ;. thassis de
Titulo
rodas para veiculo& selins, tricicles.
.TNIUSTRIAlS
lídima chaves elétricas, cinematógrafos,
rantes para veículos, vagões, velocípetronógrafos, cronômetros, çombustores
Termo n' 614.875, de 30-10-63
a
des, varetas de controle do afogador e
de gás, cidômetros, cristais de rádio, Modas Per-Vol Confecçes Ltda.
Classe 32
acelerador,
tróleis,
troleibus,
varaes
de
São Paulo
'condensadores. cortadeiras para fotograa
Para distinguir: Boletim informativo,
1
carros,
toletes
para
carros
fias, chaves de alavancas,' chaves autorevista e jornal
máticas, capacitorcs' de' blognalis, capaTermo n' 614.878, de 30-10-63 •
,PER
VOI
Termo n.° 614.883, de 30-1O-e3
cltores eletroliticos, • '•calibradores, discos
Crédito, Financiamento
Leonardo Bevilacqua
-2.nchletria Brasileira Nbrasco S. A.
para telefone& discos gravados, diais,
e
Investimento
São Pasila , •
despertadores, enceradeiras . elétricas; , enSão
Paula
Classe 36
,
nho de assar carne, • espelhos ótico.,'
,
dores de luvas, ..esPelhos a de piás.' Para distinguir: Vestuários roupas feitas
'OLEOS
E
GORIURAS
cos para eletricidade,. asterilizadores, 1 aead-confeccionadas ou sob medida 1.85ZRASCO S.A.' CreditO
1a
Vgn &TAIS &ANIMAIS
ttintores de incendki -ferrns elétrico& de para homens, senhoras, e crianças, a Finan ciamento • IlaVerpv •
Mar, filtros e aparelhos filtrantes, fila! saber: Agasalhos feitos de peles nato- • timetato •
os para óleo, filmes falados, fogões. rala o* artificiais. anáguas. aveatais.
Classe 32
'
, gareiros, fusíveis; faróis COMO acess6.1 batas, babadores, blusas. blusões. bola • ios de veiculo& para sinalizadas para, nu, bonés, boleros, comiaaçóes. casa- •
Para ,piacinguir:. Bolethn Informativo,
f,
luminação em .geral, filmes revelados, des, capotes, calças, calça-saias. chiara
Nome comercial
,
,,
;avista ,e, jornal
Ramas elétricas, fervedores, frigoríficos, • ,las, dates. cintas, camisas. camisetas,
•
n.°
614.879,
de
30-10-63
.
Tèrino triaa 614.884;de 30-10-63
fotômetros, fios elétricos, filtros de In.. calções, cartolas, ccletes, corpinhos cea -Terna°
•!"
Leofiai'dOe ' Bevilacqua '• t aderência, fonógrafos, garrafas témicas, roulas, cuecas, colarinhos, cueiros. aba Debrasco S. A. Crédito, Financiamento
•••
••'.
- eInvastimento
Sã p a
peladeiras, plobos para tampadas, globos paus: dolmaam echarnea. estola,: farda.
'
para lanternas, globos terrestres para mudos:- 'gorros. galocha', gravatas, • • São Paulo• ' -' s ' • '
ensino, gravadores, holofoteie incubado- guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lera
tes, indicadored de váCtio-; iastridientoe -ços, leques. !caçaria, ligas.. librés.
"D
E
B
R
" AS
'de alarme, . ititerruptoret aládabadas ' tna gerias; mantas. meias: palas paletós,' ao. Paulo—Capita/
•candescentes, lâmpadas comuns, lentes. pantufas; • pifamas. • peignoirs. °unhas. •
"V•5 •
•.
liquidificadores, maçaricos para soldar. peitos e peitilhos para tamisas_ peleris • ••
Class e 3.3' •
a
Para distinguir': Boletins sinformatIvO. aana.
Caldear e , cortar, máquinas de fazer nes, polainas. ponchas. pullocarss gut
revista e jornal ; a a s a...lar,
-Mame comercia!
'café, mostradores part'srádiaamoitibba nimba. cucais; regalos. rol-e de •chars
.
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férça-teira

evereiro de 1.Ç.64 627

OECIAL (Seção In)
deedeeewerffiennça—let

Termo n.° 614 892, de 30-10-63
análises, aparelhos ozonizadores, apare.
Produtos Alimenticlos Risa S.A.
lhos pasteurizadores, aparelhos regulaS0 Paulo
dores e estabilizadores da pressão e do
fluxo de gazes e liguldos. aparelhas
1 para salvamento e para sinalização,
aparelhos para escafandristas, apare.
LaUNAC COIIRRCI O L.
lhos automáticos acionados pela nitroWTOOVEI S S/A.
duçâo de moedas. aarelhos esargidores,
; aparelhos para observações sismicad,
Nome comercial
aaperlhos terniostatos. aritonometros, as-•
piradores' de pó, aerômetros, acendedoTêrmo n." 614. 856. (le 30-10-63
res elétricos, alto-talantes, amplificadoS. A. Comércio e Exportação res. antíasas. batedeiras, balança coGuanabara
•
mum e elétrica. barometrps, baterias de
induçâo (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, buzinas, busolas, baterias
elétricas, bules elétricos, caixas de descarga. câmeras frigorificas e fotográfiIndústria Brasileira
cas campainhas elétricas, chassis, coClasse 41
rnutadores de gás. cidometros. cristais
Palmito ern conserva
Classe 41
—
de rádio. condensadores, comutaores,
Têrrn o n. 614.887, i de 30-10-63
Artigos da classe
cortadeiras para fotografias, chaves de
Forexp S. A. Comércio e Exportação alavancas, chaves automáticas, capaciTermos ns.' 614.890 e 614.891, de
Guanabara
toras de bloqueio. caacitores eletroliti30-10-63
coa, calibradores, - discos para telefonei,
Planalto Indústria de Artefatos de
discos gravados. diais, despertaelores,
Papel Ltda.
carne, enroladores de cabelo elétrico, espelhos óticos, esticadores de luvas, esSão P.'o!o
pelhos de plástico para eletricidade, asIndústria Brasileira
terilizadores. extintores de incêndio, !erClasse 41
1.
ros elétricos de passar e engomar, ferro
, Palmito em conserva
de moldar elétrico, filtros aparelhos
filtrantes, filtros para óleo Jamas reveUrina n.° 614.888. de 30-10-63
Casfer -- Indústria e Comérrni de lados, tarais como acessórios de veículos. para sinalização e para iluminaFerro e Aço Lticla
ção em geral, fôrmas elétricas, fervedoSão Paulo
res, frigoríficos, 'c tômetros. -fios elétricos. filtros de interferência. fonógralos,
garrafas térmicas. gazometros, geladeiras, globos para lâmpadas. globos para
lanternas, globos terrestres para en.IPEDUSIRIA BRASILEIRA
sino, gravadores. hololates. hidromeINDUSTRIA BRASILEIRA4
tios, incubadoras, indicadores de vácuo,
Classe 6
Classe 38
de alarme, interruptores.
Máquina para torcer ou virar ferro Instrumentos
de cristal, lampa. Aros para guardanapos de papel
isoladores,
lâmpadas
chato
das incandescentes, lâmpadas comuns, aglutinados, álbuns Acra branco) , álbuns
lâmpadas flash, lamparinas, lactometros, para retratos e autógrafos. balões (es'nono n.° 614.889, de 30-10-63
Hatslunee Indú s tria e Comércio S. A. tantes, liquiificadores, lanternas mági- cato para brinquedos) blocos para
São Paulo
cas, limpadores de parabrisasi l uzes tras. correspondência. blocos para cálculos,
zeiras para veículos, lunetas, maçaricos blocos para anotações, bobinas brochude soldar, caldear e cortar, marcadroes •ras não impressas, cadernos de escrede passagens, medidores, microscópios, capas par adocumentos, carteiras,
INDUSTRIA BRASILEIRA
misturadeiras, máquinas falantes, mos» caixas de papelão. -cadernetas, cadertradores para rádio, microfones, masca- nos, caixas de cartão, caixas para paN
ras contra gazes, micrómetros, nivela, Pelaria, cartões de visitas., cartões aoPara distinguir • Aba jours. acumulado- óculos, objetiva fotográficas pilhas elé. marciais, cartões índices confeti, carcedores de rádio e frequència, anemó- tricas, pedometros, pluviômetros, piro . tolhia, cadernos de papel melinaetrado
metros, aparelhos de televisão. apare- metros, pistolas de pintar pluge, pinos ' e em branco para desenho, cadernos
lhos de ar condicionado, aparelhos pa- de tomada, panelas de pressão . fada.; escolares, cartões em branco, cartuchos
ra iluminação, inclusive os considerados ups. para-raios, propulsores. painéis i de cartolina, crapas planográficas. caasesaórtos de veiculas. aparelhos pari' de carros, quadros distribuidores de demos de lembrança. carretéis de pa.
anúncios mecanicos. aparelhos aquecepalão, envelopes, envólucros para chadores e medidores. aparelhos cromográ- eletricidade, queimadores de óleo, qua- rotos de papel, encadernação de papel
drantrs
e•
sex
tautes
para
observação
ticos, aparelhos de barbear elétricos.
ou papelão, etiquetas. talhas indicas,
aparelhos registradores e medidores de astrológica; re ti aeradores. rádios. re- 1 ôlhas de celulose, guardanapos. livros
fletores.
reostatos,
relógios
de
ponto,
distàncias. aparelhos para purificar
n
impressos livros fiscais: livros de
aguas, aparelhos de sinais lampejantes. de pulso. de bolso, parede, despertado-: não
contabilidade: mata-borrão: (salamantas
res.
contadores
e
medidores
de
quanta.
aparelhos reguladores de gás, aparelhos
de, papel trans parente: pratos. P"Peilii"
Je galvanoplastia, aparelhos didáticos, ciada e volume. raiaores, retentores de ,
graxa
e
óleo.
recctores,
regadores
autia"i'si papeis de est" " h ° e de a 1"1":11i0,
aparelhos cineinatográficos, aparelhos
papéis sem ' n1Pi ess° papéis . 111 hrilnç°
matieos
registros
para
vaor.
gás,
agua
automáticos ,para acender e regular gás,
o. liquidas, quando não conside para impressão. papéis fanissia
aparelhos Para separar cate. aparelhos C
alrn;1t) com
rados
partes de máquinas, reatores pa- par aOrrar, paredes, papel
para aquecer edificioa .aparelhos para
ou, sem pauta papel crepon papel de j
ra
luz
fluorescente,
registradores.
reaisexperimentar dredos. aparelhos para desse"' P apel impermeável. Pa pe l em botruir insetos, aparelhos de ótica, apare- tências elétricas, relays, sorveteiras. sor- bina para impressão, papel encerado,
lhos pulverisadores, aparelhos para veteiras .elétricas caseiras, soquetes, si- paIel higiénico. papel imperlueaxel,
aquecimento de água, aarelhos gerado- naleiros, sereias de alarma, soldadores }
gos pa '
•
para
copiar
papel para
desen
res eletrosoilimicos, aparelhos , para re-1 elétricos, toca-discos, tomadas e inter—pel
para
embrulho
impermeab.lizadu
cepção, reprodução de son e sonidos.. ruptores elétricos, torneiras, tubos, adia- papel para encadernar, papel para esaparelhos automáticog eletricos de pas-1 ticos, termômetros ara observação me • crever, papel para {oprimir, papel palar .aparelhos pára espremer Saltas e teorológica, telescópios, tacómetros, ta- rafina para embrulhos. papel celofane.
legumes, aparelhos de alta tensão, apa- ximetros, torradores de cereais, treina» papel celulose, papel de linho, papel
relhos de proteção •contra acidentes de transformadores, telefones, tostadelsas.', absorven te, papel para embrulhar taoperários, aparelhos afiadores de Ur. telegrafos. transistores, tripés para lu,' buo, papelão, reciplentea ele papel. roramentas, aparelhos distribuidores de sa- tografias. Válvulas para rádios, válvu-1 setas de papel. rótulos le papel, rolos
bão e de desinfetantei para Instalações las de descarga, válvula Ide redução, de papel transparente, sacos de papel,
sanitárias' aparelhos esterillzadores, apa- vacuemetros, válvulas elétricas de vã- serpentinas; tubos postais, de cartão,
rubetes de papel
cuo, ventiladores, velas elétricas
relho,. gazeificadõres, aparelhai para

Termo n." 614.885, de 30-10-63
Daunac Cornarsio de Autoenóseis S. A.
Sio Paulo •

Classe 50
linpre :tus para uso eni: :beques, duplicaus envelópes, faturas, Dotas promissórias. papel de correspondência e
recibos. impressos CM cartazes, placas,
tabuletas e veictilos, bilhetes impresso'
Têrmo n.° 614.893, de 30-10-63
Alimenticios Reisa S.A.
Sá° Paulo

1-rorrogaçã o

PALMEX

PALMITEX

JUPITER

Clissse 11
Artigos da claase
•••n•nn•••n•......

Termo n.° 614.894, de 30-10-63
Produtos AI/mentidos Reisa S.A,
São Paulo

rrorrognao

,ss, li
Artigos da classe
Termo ri.0 611.895, de 30-10-63
Produtos Alimentícios Risa S.A.
Saa Paulo

Prorrogaçáo

4

4 Piaiitife ;VÁ
flhim riiftclos
is
^3',95
.1 " :121401,betçaii;

CIissa 4'
Artigos da classe
(Prorrogação)
Termo n.° 614 ..896, de 30-10-43
Nga Windsor-Modas e Con4eceões
Limitada
Guanabara

WINDSCg?
Classes: 36 e 37
. ir/tolo de Estasbale cim ens.

0:CIAL (tieçao iii )

%oca terça-Teu-a 'zo

revereire de 19C4 .
-

Termo n.° 614.897, de 30-10-63
(Prorrogação)
A. P. Green"Fire Brick Co.
Estados Un dos da América

res, enchovadeiras, facas para máqui-

Termo n.° 614.911, de 30-10-63
Antonio de Castro da Silva Leite
• Minas Gerais

Termo a.' 614.921, de 30-10-63
Farmácia Nacional de Homeopatia
Ltda.
Paraná

nas agr.:J:4)1as, ferradeiras, gadanhos,
' garras para arado, grades de discos
oudentes, máquinas, batedeiras para
1 agricultura, máquinas insetilugas, má
quinas vaporizadoras. máquinas de
Farrnacia Nacional
' mungir, máquinas niveladoras de te_rra,
máquinas • perfuradoras para a agriculClasses: 33: 41, 42 e 43
ciA H omeopatia Ltda‘.,
tura, rsquinas de planta,. motochar-:
Titulo
Classe 16
Nome comercial
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de.
degila super-refratária em pó, para
roçar, de semear para sulfatar .del Termo n.° 614.912, de 30-10-63
assentamento de tijolos refratários
Têmio n.° 614.922. de 30-10-63
tosquie, de triturar, de estarelar terra,'
•.
Tttilio Caetano Grosso
Farmácia Nacional de Homeopatia
•
para
irrigação,
para
matar
formigas
Minas
Gerais
7rmo . n.° 614.899, de 30-10-63
Ltda.
outros insetos para burrilar e pulverI-;
Reichert Filho
Paraná
zar desinfetantes, para adubar, para
Paraná •
CALCAM.
agitar 'e espalhar palha, para conher,
algodão para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
Indústria Brasileira
cortar árvores, para espalhar, para ca$uma Luxo • REMO A PAÃO
IMÉNYI~
pinar, máquinas combinadas para se_
ATM° GAMAS° 010550
Classe 46
)n d tis tria Brasileira
mear e zalturar, de desbanar, para en-,
.1en
•.•• 1nn•• n(.11. 9e.
•ro. 'Une
Agua de lavadeira, sabão comum, em• silar máquinas e moinhos para forra- I
111=311 11922=011
"211"
pó, liquido, em tabletes, em barras e gens, máquinas tbscadoras, ordenado;
Classe 3
•
granulado
Um produto farmacêutico medicinal. ha.
res mecânicos, raladores mecânicos, roClasse 36
meopático, indicado no tratamento dai
los compressores para a agricultura,
Têrmo n.° 614.900, de 30-10-63
Calçados para homens, senhoras e
rinites,_faringites, sinusites e no desconsachadeiras.
semeaderas
segaderas
so• Pôto MarilM Ltda.
. crianças
gestionamento das mucosas
cadores
de
terra,
tosadores
de
grama
Paraná
tratores agrícolas, válvulas para
Ttirmo n.° 614.913, de 30-10-63
Urino n.° 614.923, de 30:10-63
máqunas agrícolas
:Interore do Brasil" Comércio, Indústria
Farmácia Nacional de Homeopatia
s Agricultura S. A.
Ltda.
Tétanos as. 614.905 à 614.907, de
Guanabara
Paraná
30-10-63 •
João Hoppe Industrial S.A.
Classes: 11, 33 e 49
Rio Grande do Sul
Titulo

Hotel Guarujá »

'MEXI KOMO

• -ELBA-

SZAIIM71.9
&&&&& 4,11

1

POSTO IVIARILlk

Termo n.° 614.901, de 30-10-63
Viação Alvorada Ltda.
Para0

.

Viação Alvorada
.Classe 33
Título .

Permo n.o 614.902, de 30.-10-63
Madeire:ra São Valcntim. AgroPecuárai Ltda.
Paraná

JH
Classes: 11, 21, 39 e 50
Titulo
* Classes I:, 121, 39 e 50
Insígnia
Classes I:, 121, 39 e 50
Sinal de Propaganda
Termo n.° 614.908, de 30-10-63
Laticínios eCereais S.A. -- Lacesa
R o Grande do Sul

Temei n.° 614.903, de 30-10-63
Consertos Agro-Motor Ltda.
Paraná

CONSERTOS
AGRO-MOTOR

Nome comercial
Termo n.° 614.914, de 30-10-61
Rfece Editõra S. A.
Guanabara

Calvcpar

1

• Indústria Brasileira
Classe 3
Uni produto farmacêutico medicinal, homeopático, indicado como auxiliar da
parto
• Termo n.° 614.924, de 30-10-63
Farmácia Nacional de Homeopatia
•
Ltda.
• Paraná
•

.

g,
%At° Not •Forteviron
a

MADEIREIRA
SÃO VALENTIM
Classes: 4, 19 e 41
Titulo

INTECRE DO BRASIL
COMÉRCIO, INDIÍSTRIA
E AGRICULTURA S, A.

Classe 6
Estõjo contendo alimentader para carburadores, etc.
Indústria Brasileira

,.lasse 19
' Ocos
Termo n.° 614.909, de 30-10-63
Lacesa
Laticínios e Cereais S.A.
Rio Grande do Sul

Classe 33
Título
Termo n.° 614.904, de 30-10-63
Nntonio Petrelll
Paraná

ANP E
Indústria BrasileiraClasses: 4, 19 e 41
Classe 7
Sinal de Prçgaganda
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
Termo n.° 614.910, de 30-10-63
horticultura a saber: Arados, abridores
Sul Móveis Ltda.
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâRio Grande do Sul
ticos e empilhadores combinados
larrancadores mecânicos par agricultata, batedeiras para cereais, bombas
Jndústria Drasileisa
para adubar, celladeiras, carpideiras.
-ceifados para afloz, charruas para agridebulhadores,
, Classe 15
cultivadores.
cultura,
'destocadores, desentegradores, esmaga . Instalações sanitárias, bac .as- de latrina.
dores ° ara a actricultura ese arrifirado
banheiras. bidês elas e urinós

SUL

Termos ns. 614.915 a 614_919. de
30-10-63
Etece Editôra S. A
Guanabara

Auto Kit.

Indústria Brasileira
•
Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal, ha.
taieopático, indicado como tônico. naa
tnemias, linfatismo e renovador hemático
Termo n.° 614.925. de 30-10-63
Farmcia Nacional de Homeopatia
• Ltda.
Paraná

Classe S'
Estôjo contendo instalaçes elétricas. etc.
""
.
Classe 11
Este:do contendo arruelas, canos de esIndústria ,Brasileirt
cape de metal, etc.
Classe 21
C1ase 3
Estõjo contendo veículos e suas . partes Um produto farmacêutico medicinal, ho
integrantes, etc.
tneopático, indicado no tratamentot di
•
•
•
sinosite
Classe 33
Estôjo contendo peças e acessórios para
Termo n.o 614.926. de 30-10-63
, veículos em geral para reparos e coo- Farmácia Nacional de Homeopatia
sêrtos urgentes'
.
Ltda.
Classes: 6, 8, 11, 21, 31, 32, 33; 39 e 50
Paraná
Expressão de propaganda
Termo n.° 614.920 de 30-10-63
J . Dawalibi & Filho Lida.•
_ Guanabara

FLEURESS E
Classe 36
Lenços, lucas. eis

•d

ranalis

Indústria

Brasileira

- Classe 3
UM produto farmacêutico medicinal, ho
•
mecipatico, indicado corno colírio

1
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j caixas de descarga pra lixos.' edifica-1
ções pra:soldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas- para construções, lamelas de, metal, ladrilhos, lambris, luvas
1de 'unção. lages. lageotas, material iso-1
•Inales contra frio e calor, manilhas, mas-;
sas para -revestimentos, de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
calmar unpermeabilizantes as argamasIndústria Brasileira
sas de cimento e. cal, hidráulica, padre- i
I gulho. produtos betuminosos. impermea- I
bilizantes. liquidos ou sob outras formas
Classe 3
•
'to ou gesso para tectos e paredes, papel
dm produto farmacêutjco medicinal. ho- para revestimentos e outros usos nas
- meopático
' construçõeá, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimenTarmo n.° 614.928, de 30-10-63
para forrar casas, massas anti-ruidos
Farmácia Nacional de Homeopatia
para uso nas construções, parquetes,1
Ltda.
portas, portões, pisos, soleiras para porParaní
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrais
Classes: 1, 4, 5, 11, 15, 16 e 28
Insignia
Termo n.° 614.927, de 30:10-63
Farmácia Nacional de Homeopatia
Ltda.
Paraná

aci

_

(Seção III)

Classe 8
rinários e desinfetantes, sais para fins
agrícolas, horticulas, sanitários e vete- Válvulas de pressão e suas artes late.
rinários, sulfatos, superfosfatos vacinas grantes, válvulas sanitárias e suas pilo.
para aves e. animais, venenos contra tes Integrantes, válvulas de descarga (
suas partes integrantes, válvulas 44
Termo na 614.935, de 30-10-63
bóia e suas partes integrantes, chama
Irmãos Furlan Ltda
rota torneiras e suas partes integrantei
Santa Catarina.
e reguladores de pressão

ottát
f l' ""-7401:.%-4cotá
Classes: 8, 9 e 15
Titulo 'de • estabelecimento

Tann° ta° 614.933. de 30-10-63
• Romeu Gomes -de Freitas
Guanabara

Classe 3
tica produto farmacêutico medicinal, ho-

meopático
Termo n.0 614.929, de 30-10-63
• Farmácia Nacional de Homeopatia
Ltda.
Paraná

à

Indústria Bra-iii14Ta

"Térrnos as. 614.942 à 614.943, ga
"
30-10-63
Gatic S.A.I.C.F.I. (por extenso Geai;
S.A. —, Industrial, Comercial,
Financiara e Inmobiliaria)
Argentam

Tèrmo n.° 614.936, de 30-10-63
Giamar Produtos, Alimentares Ltda,
Paraná

h,4
04
,

Classe 36 Calçados
Classe 39
Solas de borracha para calçados

nal

Indústria Brasileira',
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Classe 41
Substâncias alimentic:as e seus preparados.Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Tarmos ns. '614.937 à 614.938, de
30-10-63
Distribuidora San Manai Sociedad Anórama Industrial. Comercial, Financiara
• Inmobiliar:a
Nrgentirsa
•

Clas-se"-4T
Alvejantes amidos, anil. água ae tavadera. água sanitária, cera para soalhos»
i5mase tí
detergentes. esponja de aço, fósforos»
indústria Brasileira
lixtvia, lã de aço, pomadas para cal- Para distinguir: Cervejas, eognac, viClasse 3 çados, palha de aço. preparados para nhos, aguardentes, licores, aperitivos,
Um produto farmacêutico medicinal. ho- 1polir e limpar madeiras, vidros. metaas pernet, whisky. kumel. vermouth. bran
meopático. indicado no tratamento da e objetos, panos para polir e para lim- 1 dy. rum, bitter._vinho, quinado, vinho
tosse, bronquite, e do tabagismo
pesa; panos de esmeril e material abra- espumante, pipermint, giu, punch, gene.
, alvo empregado na limpeza de metais e bra, anis, nectar e suco de frutas com
Tèrnao na 614.930, de 30-10-63 •
álcool
objetos, sabões em geral e saponáceos,
Farmácia Nacional de Homeopafaa
Classe 42
velas
e
velas
a
base
de
estearias,
Ltda.
, sabões em pó, m flocos, esponjas de Aguardente, aguardente composta, anis
Paraná
aperit.vo, bagaceiras, biter, • brandi,
limpeza
cerveja, conhaque, essências para bebi
j das alcoólicas, fernets, Qin, genebra.
Tèrmo na° 614.934, de 30-10-63
Agro-Industrial e Comercial,- Donaire kirsch, kumel, licores, pipermint, punche, rum, vinhos, vermouth, vodva e
S. A.
Guanabara.
uísque
'
'remo na 614.939, de 30.10-63
José Antonio Illescas e José Staavato

Cada de ,7A(944

,//

Tèrmo n.° 614.944, de 30-10.63
Laboratório Lipivon S.A.
•
..S3o Paulo

PRORROGAÇÃ-C

LIPIKON
BRASILEIRA

INDUSTRIA

•

.` Classe 3
Sõros, vacinas, bio-culturas, vinhos, se
lutos, elixires, xaropes, extratos, tintu
•ras, alcoolaturas, alcoolatos, essências
óleos, emulsões, Lnimentos, sabões, po
1 madas, cremes, óleos, emulsões, linimen
mentos, sabões, pomadas, cremes, paa
tas, pomadas, cremes, pastas, • óvulos
pós, comprimidos, cápsulas, drágeas, su
positórios, velas, granulados, grânulos,
pílulas, pastilhas e outros preparados ou
substâncias para serem usados na medicina e na farmácia, não incluidos em
outras classes
•
Térmo n.° 614.945, de 30-10.63
Genésio Alves
Filho
Paraíba

Argentina

Indústria Brasileira
Classe 3
um produto farmactutico medicinal, homeopático, indicadecocno tônico e fortificante
Têrmos ns. 614.931 e 614.932, de
30-10-63
Maceda 6 Ca. Ltda
Paraná

. .
Clas4"16,
Para distinguir: Materiais para coustruções e decoraçõesa,alargamassas. argila.
areia, azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento, cal. are. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
cha p as para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,

R

LITO

Classe 2
Classe 2
Substancias e preparações quimicas usa
Inseticidas
das na agricultura, na horticultura na;
veterinária e para fins sanitários, a Têmos as. 614.940 à 614.941, de
saber: adubos. ácidos sanitários, águas,
30-10-63
desinfetantes e • para fins sanitários»,
Charles Begard
apanha-mosca e insetos (de goma e
• França
papel ou papelão), álcalis, bactericidas,1
baraticidas, carrapaticidas, ateso ,, cresol
faliria, creosoto, desodorantes. desinfetantas, defumadores, exterminadores de,
pragas e . hervas daninhas. esterilizantes, embrocações para animais enxertos. farinhas de ossos, fertilizantes, fos-'
fatos, formicidas; fumigantes. fungici;
das, glicose para fins vetará:ias. gua
herbicidas. inseticidas. ,insetifugos,
larvicidas. microbiciaas. enadicamentos
para animais, aves e prvx.-s ' óleos de
Classe 11
sinfetantes -•e veterínariaR ,erraleos sa
. s de metal e suas partes intenitários e. desinfetar:tas as -ia, fumega
tório. pós inseticidas reaa siacidas. fun g ant,,5'. chuveirets de metal, e suas
gicidas e desinfetanics preparações e partes ntegrantes; aótaa de metal e suas
produtos inseticidas, fermiddas desin partes integrantes, gparafusos, porcas,
haa e sundrtes de •
fetantes e veterinários. raticidasa_reené tubos, argolas, gmaielctal
•
,,-'dios clara fins voartria.aas

/.5

Classe 41
Café
Termo na 614.946, de 30-10-63 Afonso Araújo
Alagoas
1101/Ingá!,
(*tonto Aratije.'„
'Lassara • Rio Grande do Gore*

•
1

Classe 41
4afé torrado e moldo

Dl
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Teimo n.° 614.947, de 30-30-63
Mascarenhas Fifho
Cia. Ltda.
Alagoas

! Termos na. 614.956 à 614.957, tía
• 30-10-63
Aquecedores Cumulas Ltda.
• São Paulo

Termo n.° 619.961, de 30-10-63
Minasfer S.A.
Minas Gerai.;
/dirias/e:

ss-

l' - .
k-

° P E; s Ci ti . I.,t3a..
,r.,;irei_ Alagaria
.._
.
Classe 41
Café torrado e • moído
itsa 4i.rarmss Fil.•bo s

1.

Fevereiro de .964
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Noma Comcrcial
. ,
Termo n.° 614.962, de 30-10-63
Soe edade Paulista de Artefatos
Metalúrgicos S . A .
•
São Paulo .

Tktmos os, 614.948 ' à 614 .951, re
30-10-63
Amorim E Gomes Ltda
São Paulo

AMORIÚ 03UES
íIndlistria Brasin."..ra

servi 1 1-\ \/1.
1

Cffisse 8
Sinal de Propaganda
Classe,25
Sinal de Propaganda
Termo n. 9 614.958, de 30-10-63
Evaldo da Silva Duarte
São Paulo

Termos na. 614.952 à 614.953, de
30-10-63
Aquecedores Cumulus---Ltda.
São Paulo

Classes: 8, 32 c 33
Sinal de Proaganda

Classes: 6, 8, 11, 21. 28, 32, 40 e 50
Titulo de Estabelecimento

edel
Termo n.9 614.960, de 30-10-63
Porcelana Renner S.A .
-Rio Grande do Sul

Porcela na é Nobreza k
E Renner é Nobreza em Porcelana

Classe 8
Sinal de Propaganda
Classe 25
Sinal de Propaganda

Termo 11. 9 614.964, de 30-10-63
"Sociedade Clarindo Ribeiro de Glória
Limitada"
Minas Gerais

Termo n.° 614 .959. de 30-10-63
Ernultex Detergentes Ltda.
Rio Grande do Sul

In- chi:iria Brasileira

Clt se 8
Sinal de Propaganda
Classe 25
Sinal de Propaganda
Têrmos os. 614.954 á 614.955, de
30-10-63
Aquecedores Cumulus Istda
1
São Paulo
-

)

.•n•

• Classe 4
Cortiça em bruto ou parcialmente
tt'abalhada
Classe 20
Bóias, • cintos de natação e salvav.das
,Clásse 28
•
Descansas de cortiça para pratas e copos; esteiras de cortiças-placa de isolamento de cortiça para geladeiras
Classe 31
•.
Material de vedação de cortiça, a • saber: . anéis, anis-sias, bujões, buchas,
guarnições, gachetas, juntas, róihas e
tampões

Fur1o0 VERMELHO
LETRAS ESHO/CAS

d. g.

Classe 42
Aguardente, an z, aperitivos, bagacelra, batidas, brandi, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte permentado, fernet; genebra, gengibirra, gins ginger, kirsch, kummel, licores, marasquinhos, nectar, p.perment
I ponches, rum, sucos de frutas com
álcool, vinhos, vodka e whisky
Têrmos as. 614.965 e 614.966, de
•
30-10-63
Geraldo Nogueira Vianna da Costa
Minas Gerais

Classes: 15, 32 e 50
Sinal de PrOpaganda
Traio n.° 614.963, de 30-10-63
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo
fRORROGAÇÃO

Classe 17
' Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para. correspondência. almofadas para carimbos e para Untas. abridores de cartas, arquivos. apontadores,
berços para mata-borrão. borrachas,
brochas, canetas para desenhos. cortalora de papel. colchetes. carimbadores.
cestos para papéis e correspondencia.
classificadores. clips, coladares canetas.
~passos, cofres, canetas tinteiros. canetas es ferográficas desenhadores, dataClasse 36
dores cota . minas, descansos para lápis
Ternos, calças, coletes, casacos, paletós e canetas, esquadros. espátulas. furadocalções, culotes, bombachos, macacões. res. [usina. fichários. fitas pare máqul.
1 capoets, sobretudos, capas, palas e
nas de escrever, fichas para arquivos
ponchos
máquinas para escrever, calcular, e ao-

mar. titas gomadas. ma *imas para
grampear. goma arábica, .gomadores,
grampeadores, grampos e qaachos para
escritórios. «is godets. 'instrumentos de
escrever e de desenhos.. láp.s
molhadores. mata-borrão trAnu.nas e
apetrechos para apontar riapotecas metros para escrut rio,. r pára
desenhos. papel cai sono p'-turaderes.
pastas para escritórios sn :echos de
metal, pastas para es t ritcasos com ;echos de metal. porta-tinie,ros. portaporta-ca netas.. p.- :a
lápis.
porta-castas, porta-blocos penas prensas., pincéis. prendedores,. ie papeis percevejos: réguas. stenctss saparaciores
para "arquivos. sinetes. tintas para escrever. tiratinha. tintas para carimbos,
tintas para duplicadores. matas para impressão. tintas para •esenl .os aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrevei e desenhos macia:nas de eadereçar. máquinas registradoras
Classe 39 .
Para distinguir: Artefatos de borracha.,
borracha. artefatos de bormcha para
veiculos. • arte tatos de borraç ha não tacluidos .em outas classes: . r. A inicias, argolas. amortecedores. assemos- para cadeiras. borrachas para aros. batentes de
cofre. buchas de estabilizacior buchas.
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chassis. bicos para mamadeiras braçadeiras, bocais, bases para 'telefones, borrachas para carrinhos Industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochirn
de motor. câmaras de ar. chupetas cordões massiços de borracha. cabos para'
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
cha para máquinas, copos de borracha
para, centro de mesa, calços de borra. para freios, dedeiras desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, êmbolos, esguichas. estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto.
para .torneiras, tios de borracha lisos.
fôrmas de borracha. quaraições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculos,
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha. manoplas, maçanetas, protetores para pára-lamas, protetores de
para-choques. pedal de acelerador, pedal de partida. pesas para buzinas,
pratinhos, pneumáticos. pontas de borr
racha para bengalas e muletas, rodas
inassiça s. rodízios. revestimentos de
borracha. rodas de borracha para mór
vais, sanfonas de vácuo. suportes , de
motor, sapatas do pedal de breque, ser
sembaio e isoladores, suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio. sana
fonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de botracha para
aplicação aos fios telegráficos e telef6nicos, tra va dores de porta, tijelaa.
tubos, tampas de, ; borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
•
de substâncias químicas
Têrmo n.° 614.967, de 30-10-63
(Prorrogação)
Carlos Pereira Ind . Químicas 5. A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO
Mio
' Industria Brasiletret
Classe 18
Para distinguir: Creme para ha . baar
sabão para barbear, dentifrícios, sabões
de toucador. pentes. esponjas para toucador, perfumes, cosméticos, águas de
colônia e de toucador, cremes de touca.
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Termo n.° 614.970, de 30-10-63
dor, _ loções, carmin (rouge), bastões
José Danciger
para os lábios (batons), pó para o rosGuaaabara to, sachet de talco (tala sachet), pó de
talco, pó para banho, pó para empoar,
bases para maquilage e bases para pó,
preparados para limpeza de pele em
Sórma liquida, de creme e de pó. tais
como creme ara limpeza, cremes lubrificantes, cremes amaciadores de tecida.
cremes para bases de maquilage. creme
IndtSátfiet Biaáleira,
para a pele, creme para as mãos, creme para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes, refreador para a
pele, loção para a base de maqui;age,
Classe 3
preparado farmacêutico
•loção para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeças de negro;
Termos as, 614.971 a 614.973 de
máscaras e preparados para tingir a
30-10-63
pele, tais como carmin (muge) em tórCompanhia Bernauer de Secadores
ma de creme, maquilage (makeup), b.a.
Industriais
se, loção para bronzear, cariiiin ,:(rota•
São Paulo
de) "paifet", maquilage (makeup) para
a perna; preparados para 'maquilage
(makeup) „ dos olhos, tais como , lápis
para os olhos, embelezadores para os
aios, sombreador para os olhos: loção
embelezadora; desodorantes em ,fórma
liquida e de creme; sais inhalantes. mais
basho sabâo • para banho, brilhantinas :
IND. BRASILEIRA
preparados. ara tratamento das unhas,
ta'.
e envólucros• contendo um - sortimento
.•
de preparados de beleza necestários paClasse
ra tratamento específicos da plee ,e rePara distinguir,: Artigos' parelhos
cipientes de earmin (rouge). pó
eletricOs e eletrônicas,--.Partedi e peçai
de arroz
dos inesmosr ,. Ã1tdF nt'4 antenas,
agulhas para hariograf~ alhos de
Termo n.° 614.968, de 30-10-63
, alta-fidelidade. ampllfJêadtreq de som,
(Prorrogação)
, bobinas, para rádios e televiàõas, apareSão Paulo Alpargatas S. A.
lhos para controle . de 'sonsa; Chaves de
São Paulo
tomadas, chaves autoraâticaS, chaves
para antenas e fios terra, comutadores,
condensadores, aparelhos de comunicaPRORROGACAO
ção interna, discos' gravados, chaves
de ondas, chaves de alavancas, chaves
elétricas, chassis para rádios, dial& aparelhoà.. , de interconiunicaçâo, aparelhos
de frequencia modulada, fonografos, fios
para eletricidade e fios terra. .apareIMDUSTRIA
lhos de frequenclai modulada. fusivels,
BRASILEIRA
fitas magneticas, geradores automáticos,
geradores estatico e elétricos de alta
Classe 24
arequencia quê funcionam com válvulas,
Alamares. atacadores para espartilhas interruptores, imans permanentes para
rádios, gravadores 'de fitas, gravadores
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medici- de discos, aparelhos luminosos, lampa.
nais, bandeiras. bordados, braçadeiras, das, isoladores de corrente, microfones,
mostradores de radios. máquinas falanborlas, cadeados, capas' . para móveis e tes,
pilhas secas, Paras elétricas, plugs,
planos, carapu ças p
pick-ups, para-raios. potenciometros, esdões, debrunk lã, fitas, forros, franjas: calas de , video; resistencias elétricas,
festão, feltro para Órgão, fados, galar-, aparelhos recetores - de sons, _rádios, redetes, lamparinas, mochilas, mosquetei-:
lays, redutores, rádio-Jonografos, reosros, nesgas, ombreiras e enchimentos
tatos rádios pari e -.tomóvels, rádios
para roupas de homens e senhoras, receptares, rádios culingados ou não
panos para enSeitcs de móveis, não
com fonografos
Classe 6 .
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
• aa
passamares, pavios, rédeas, rendas, re- Para distinguir: Máquinas e pastes de
des, sacas,- sinhaninhaa para vestidos, máquinas para todos os fins -industriais:
telas, tampos para 'almofadas, não fa- Máquinas' de rosquear, serras mearil.
zendo parte de móveis, artigos éstez tas, motores elétricos, alternadores, ferfeitos de algodão, cânhamo, linho, juta, ramentas e placas para tornos, geradores para corrente contínua e alterseda, raiou, lã, pêlo e fibras não
nada. plainas, máquinas de furar • cenincluídos em outras classes
trar: tornos mecânicos, prensas 'man'.
Têrmo n.' . 614.969, de 30-10-63
tas. .máquinas amaisadeiras, misturadoPaulo Eckner Lisboa
•
mas e. distribuidoras de concreto e
Guanabara
•
barro, -máquinas compressoras, maquiam adaptadas • na construção e conservação de -estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, ^carretos
e outros fins industriais, devedora, má"i
quicas .desempalhadoras. descascadoras,
ensacadoras. brunidoras, classificadoras,
ventiladoras . para cereais,
máquinas; senadoras. trituradoras.. pu1.
,Andústria Brasileira
verizadorag fragas. • politrizes, ,tranchas,
tesouras-mecánicas,-..tupias. ^máquinas -de
abrir-, chavetas martêletes • ventiladores,
p •''
a..1" •
:•
exaustores para forlas, borabag - -eentsi"
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Um preparado farmacêutico
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pistão para todos os fina, *dates, cal- pomadas perfumadas para o embelezadeiras e turbinas, injetores para cal- mento da ciais, pon-pou& pó de
deiras, válvulas e transportadores auarroz
tomáticos de alta • baixa pressão.
Térmp n" 614.975, de 30-10-63
prensas hidráulicas, caartelos mecânicos
Perfumes Mana Ltda,
e máquinas llmadoras, máquinas operaSão Paulo
trizes, rotativas ou cortadoras para uai.
ser ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideira&
encanatórias, espuladeiras, torcedeiriss,
meadeiras, rolos e, roletas, brunidorei
paar cereais, máquinas para fabricar
IND13STRIA BRASILEIRA
papel e máquinas para fabricar papel e
Classe 48
máquinas de impressão, dinamos e
•receptáculos
País distinguir artigos de toucados e
Classe 5
perfumarias em geral: Almiscar, água
Aço em bruto, aço proiparado, aço de beleza, água facial, água de lavanda.
doce, aço para tipos, aço fundido, aço kgua de colônia, arminhos, água de
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço quina, água de rosas, água de anuerefinado, bronze, bronze em bruto ou ' mas. amônia perfumada liquida, eni pó,
parcialmente trabalhado, bronze de em pedras, para banho, brilhantinas,
manganês, bronze em pó, bronze em bandolinas, batons, Zosméticos para o
barra, em fio, chumbo em bruto ou cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
parcialmente preparado, cimento me- crayons. cremes -para a pele, carmins,
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente ' cheiros em pastilhas, em tabletes, em
trabalhado, couraças, estanho bruto ou 1 lentilhas, em trociscos e em pílulas.
parcialmente trabalhado, ferro em bruto cremes para barbear. areenta dental,'
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro depilatórios,- desodorantes, dissolventes.
em barra, ferro manganês, ferro velho, essências, extratos, estojos de perfumes,
gusa em bruto • ou parcialmente fraba- 1 creme r.ara limpeza da pele,, para base
ilíada, gusa temperado, gusa maleável, ' de pó de arroz, esmaltes para unhas.
lâminas de metal. lata . em falha, latão eseóvas para dentes, cabeio, roupas,
em fõlha, latão cru chapas, latão em cilios e unhas, fixadores para o cabelo,
vergalhões, liga metálica, amalhas, pestanas, cilios e bigodes, fivelas para
magnésio, manganês, metais não traba- 'o cabelo, glicerina perfumada para uso
lhados' ou parcialmente trabalhado, me- de toucador, grampos para o cabelo,
tais em massa, metais estampadas, para maquilagem, lança-perfumes,
metais para solda, níquel, ouro, zinco ções, líquidos dantilriclos, cá pasta. ein
geléia de petróleo perfumada, lápis,
corrugado e zinco liso em %lhas
sabão cai creme, em elixir e em pó,
; líquidos para ondulação. permanente,
Termo n.° 614.974, de 30-10-63
/iam para unhas, laquê. óleos para o
Perfumes Malibú Ltda.
cabelo, pasta e pós para dentes, pariuSão Paulo
me;, ' petrólee, para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas.' pon-pons
para pó de -arroz, papéis, perfumados,
carminados, e cOrn ,pó de arroz, pentes,
PRORROGAÇÃO
pomadas perfumadas para o embelezamento da ciais. pon-pona pó de
arroz
•

MARIKISS

industria 13rasileiria"

Termo n.° 614.976, de 30-10-63
'Perfumes Malital Ltda.
..Rão Paulo

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias en geral: Almiscar. água
de beleza. água fadai, água de lavanda.
água de colónia, arminho& água da
quina. água de rosas, água de alfaze!ND
BRASILE"
mas, amônia perfumada liquida. em pó.
Cre pedras, para banho, brilhantinas,
Classe 18
bandolinas, batons, cosméticos para o Para distinguir artigos de 'toucador e
cabelo, pestanas, cilicia e bigodes, perfumarias CM geral: Almisear, água
crayons, cremes para a pele, carminai, de beleza. água fadai, água de lavanda,
cheiros eia pastilhas, em tablete& em água de colônia, arminhos, água de
lentilhas, em trociscos e em pílulas» quina, água de rosas, água de alfazecremes para barbear, -cremes dental» mas. amónia „perfumada liquida, em pó.
depilatórios, desodorantes, dissolventes.' em pedras, para banho. • brilhantinas.
essências. extratos, estojos de perfumes, bandolinas. batons.. COSEléfiC011 para o
creme para limpeza da pele, e para base cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
de pó de arroz, esmaltes .para unhas. crayona, cremes- para a pele; carmins,
escOvas ,para dentes, cabelo, roupas, cheiros' em pastilhas, em bablete& em
cilios e unhas, fixadores para o 'cabelo. lentilhas, em taaciscos e em pílulas,
pestanas, cilios e bigodes, fivela"- para cremes paia barbear,' 'cremes dental'
o cabelo, glicerina perfumada j siso depilatórios.' deSodorantes. dissolventes,
de toucador, grampos para o rabeia, maêncfat extrato:á: estojeis de--, perfumes.
para maquilagem, lança-pèrfumes, lo- creme para limpada da pe/e, e para base
ções, líquidos dentifrIclos, em pasta, em e P da , arroz, esmaltes para unha,,
geléia de petróleo perfumada, lápis, escóvali para-'dentes.' - cabe/45: roupa&
sabão em creme, em elixir e em pó, cibos e unhas. fixadores para o cabelo, líquidos para ondulação, permauente, pestana& cílios e bigodes, fivelas para
lixas para unhas. laquê. óleos para o o cabelo. glicerina , perfumada para uso
cabelo. pasta e pós para dentes. perfu- de toucador, grampos .para
cabelo. •
mes. petróleo para uso = de toucador.' para maquilagem, lança-periumes,
patas e RiA para as unhas, poM-pons ções. líquidos dentifrícios, em pasta, em
para pá de arróz: Papéis perfumados, geléia d • petróleb . perfumas lápis,
carminados, e com pó de arroz. pentes. sabão em creme, em elixir e em pó,
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mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, .leite em pó, legumes etu.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias mariscos, manteiga,
margarina. Marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, Massas para 'mingaus, molhos, n3olusecis,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes: óleos .comestiveis, ostras, Ovas;
pães, paios pralinés, pjaienta, pós para
pudins, piei:1es. peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, • rações • balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiclies, salsichas salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou' gesso para tos e pare..
des. • papel para forrar casas massas
parquetes portas, portões pisos. aoanti-ruidos para uso nas construções,
leiras para portas, tijolos 'lira.* de con..
creta telhas, cacos. tuboi,le ventilação,
tanques de cimento, vigas vigamentos,
vitrõs. venezianas
Classe 21
Para distinguir: yeiculos e suas partes
Integrantes: aros ara bicicletas, automóveis, auto caminhões, aviões. amor-,
tecedores, alavancas de câmbio, barcos ‘.
breque ara veículos, bicicletas, carrinhos
de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões, carros. ?tatoras, carros-berços carros-tanques. carros-irrigadores, caireis, carroças, carro
Classe 48
ceriasr, chassis, chapas circulares para
Talcos perfumados
Indústria .Brasileira
veículos, cubos de veiculos, carrinha,
Termo n.° 614.988, de 30-10-63
,para máquinas de escrever, corrediço:
Termo n.9 614.978, de 30-10-63
Classe
41
A Imperial Móveis Ltda.
Perfumes Malibú Ltda.
• para veiculos,, direção, desligadeiras, esMacarrão
Bahia
São Paulo
tribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para cargas, engates
Termo n.° 614.987, d e30-10-63
para carros. eixos de direção, freloa
Ceará Industrial de Alimentas S. A
fronteiras para veículos, guidão, loco
"Cicia"
Ceará
motivas, lanchas, motociclos, molas, mo.
tocicletas, motocargas, mota 4urg.eSea'
Classe 48
manivelas, navios. ônibus. para-cho
Talcos perfumados
que, para-lamas, para-brisas, pedais
pantões, ¡iodas para bicicletas, raim
• Termo n.° 614.979, de 30-10-63
para bicicletas, reboques, radiadores pa
Móveis Invencível Ltda.
ra veículos, rodas para veícu los. selins
Indústria Brasileirr
Guanabara
tricicles, tirantes para veículos, vagões
.
velocipedes, varetas de contrôle afo
Classe 41
Classes: 16,- 26, 34 e 40
gador e acelerador, tróleis, troleibus, va,
Para distinguir: Balas, bombons. bom
Título
raes de carros, troletes para carros
bocados biscoitos, bolachas, bolos, bo
I los gelados, balas de mascar. carame.
,
Têrmo n.9 614.989, de 30-10-63 •
Termo n. ° 614.992, de 30-10-63
los crocolates, cacau. confeitos. - cro- Cesmel S. A. — Indústria e Comércio Cesmel S. A,
—Inidaústria e Cornércit
Bahia
cantes, drops, doces de leite, simples e
Bahia
compostos,
doces
de
frutas
em
conserClasse 40
vas, preparadas em massas., em calda
. Titulo
em compotas e em geleias, doces gelados, doces de amendoas de amendoim
Têttno n.° 614.9130, de 30-10-63
de nozes. de castanha e de frutas se•
Mnvels Invencivel Ltda.
Guanabara
cas cobertos com chocolates, frutas seNome comercial
cas, passadas e cristalizadas geleias
Indústria Brasileira
goma de mascar, pralines, pastilhas. pu
Têrtnos ris, 614.990 e 614.991, de
za-puxa, pirulitos. pudins panetonea
30-10-63
pipocas, sorvetes • torrões. torradas
Cesmel S. A. — Indústria e Comércio
:lasse 16
Bahia
Têrmo n.9 614.986, de '10-10-63
• Paia custuiguir: Material para construCe .è& Industrial de Alimentos S. A.
Nome comercial
ção e adõrno de predios: tijolos refra"Cicia"
tários <ai paa, telhas, azulejos. peças
Termos as. 614.981 e 614.982, de
Ceará
refratárias para construções, mosaicos,
•
30-10-63
ladrilhos, edificações premoliadas,
Companhia de Algodão e Óleos Finos
bos de concreto, tubos de ventilação.
a
•
Indústria e Comércio
chapas para coberturas, !ages , estugue.
Ceará
Indústria Brasileira
chapas- isolantes, peças ornamentais de
cimento para construções, escadas de
cimento ou gesso, para tetos e paredes,
Classe 16 •
Indústria
Para distinguir:" Materiais para cons- placas para pavimentação, balaustres
Classe 41
truções e decorações: Argamassas, argi- para jardim, banquetas para janelas, coClasses: 41, 46 e 48
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, la, areia, a.zulelos. batentes, balatio.--1, lunas para predios, curvas e sifões de
Sinal de propaganda
açúcar, alimentos para animais, amido, blocos de cimento, blocos coara pavi- cimento, corrimão, vasos e bancos de
Classe 50
amendios, ameixas amendoim, araruta. mentação, calhas, cimento." cal, cri. cimento e cerâmica para decorações,
Para distinguir: O timbre da requeren- arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei- chapas isolantes. caibras. caixilhos, co- telas cerâmicas, portas, portões, lanale em papeis de carta, papels de oficio, tonas, banha, bacalhau, batatas, balas. lunas, chapas para coberturas. caixas las, cotovelos, obras de cerâmica para
cartões comercial e de visitas, envelo- biscoitos, bombons, bolachas, baunilha: d'água. caixas de • descarga. para lixo, decorações, pisos, manilhas, luvas de
pes de qualquer tipo, faturas, duplica- café em pó e em grão, camarão canela edificações preenoldadas estugue. "'mui.. junção, material isolante contra frio
tas, letras de cambio, cheques, notas em pau e em pó, cacau, carnes, chá, são de base asfáltico, estacas, emitia.' calor, tacos, areia, „ pedregulho, gesso,
promissorias debentures, apólices. Netas, caramelos, chocolates, confeitos, cr.avo. drias. forros, friso*, gesso, grades. Ia- cal, cimento,' produtos de base asfaltic0
folhinhas, passagens aereas, ferroviá. cereais, cominho crem ede leite, cremes nelas estruturas metálicas para constru.
para pavimentação
elas, rodoviária, maritima, bem cmo alimentícios, croquetes, compotas. can- ções. lamelas de metal lad rilhos. Iam..
Temia a.' 614.994, de 30-10-63
bilhetes de sorteio impressos em geral gica coalhadas castanha, cebola, condi. bris, luva; de função, lages. lageotas,
mentos para alimentos, colorantes, material isolante contra frio e calor Plásticos do Brasil S. A. — Plabrasa
Termo n.° 614.983, de 30-10-63
chouriços, dendê, doces, doces de fru- manilhas, massas para revestimentos de
-Grande Moinho. Cearense S. A,
tas, espinafre, essências alimentares, em- paredes. madeiras para construções. mo• Ceará
padas, ervilhas, enzovas, extrato de to- saicos produtos de base asfáltico, oro..
mate, alinhas alimentícias, favas, fé- dutos para roerias imperineabilizantes
culas flocos, farelo, fermentos, feijão. lica, pedregulho. oro Istos betuminosos
figos, frios, frutas secas, naturais 2 cris- a 'argamassas de cimente e cal hidráutalizadas; glicose, goma de mascar. gor- impermeabilizantes liquidas nu sob oudava, grânulos, grão de bico, gelatina tras formas para revestimentos - cantor
Itidústria Brasfieiri,
goiabada, geléias, - herva doce. herva usos nas construções, persianas. ,slaaaa
.111-it-aástria Brasileira

líquidos para ondulação, permanente, ' 7) Tertno n.° 614.984, de .30-10-63 •
lixas para unhas, laque. óleos para o Ceará Industrial de Alimentos S. A.
"CCeiad •
cabelo. pasta e pós para dentes, pariumen petróleo para uso de toucador, Ceará
pastas e pó para as unhas, pon-poas.
para pó de arroz, papéis perfumados
.
cará industriai
carminados. e com pó de arroz.. pentes
VDA
pomadas perfumadas para o embeleza ' de Alimentos S
mento da cutis. pon-prins pó de
Nome comercial
arroz
Terno n.o '614..985, de 30-10-63
Termo n.° 611.977, de 30-10-63
Ceará Industrial de Alime nt os S. A
Perfumes Malibii . Ltda.
,
São Paulo
•
Ceará

Macarrão

(ida

!AVIEIS
INVENCRIL

•

CESMEL S/A. Indústria e Comércio

'Estrrrial

WitiVEIS
INVENCWEL LTDA.

li

Classe 41
• , Farinha de trigo

PREQ0 DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 5,00

Nome comercial

