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SEÇÃO Ill•
ANO XXII - N.' 40
Departamento • Nacional
da Propriedade Industrial
Rio, 25 de fevereiro de 1964

,

CAPITAL FEDERAL

SEXTA - FEIRA, 18 DE FRVEREIRO DE 2964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Nascimento, todos satisfazem as exi- - requerente: Gesellschaft - Für gências do artigo 8.° do Decreto-lei Technischen - Fortschritt M. B. H.

Pecisões do Sr. Secretário da IndlizIria retificado Por terem saído com
n.° 8.933, de 26 de janeiro de 1946.
incorreção@
, Rio de Janeiro, de fevereiro de
Cocito Irmãos Técnica e Comer- 1964. - (assinatura ilegível) - Didal S. A. - recorrendo do despe- retor-Geral.
cho que deferiu o termo 60.092 privilégio de invenção para: AporEXPEDIENTE DO DIRETOR
feiçosunentos em aparelhos aplicadoGERAL
soe • dosadores de líquidos de baixo
ponto de ebulição - Requerente: DIVERSOS
131emco S. A. Importadora e Exportadora.
Rio, 25 de fevereiro de 1964
, O Sr. Secretário da Indústria emProdutos de Toucador Land's Ltda.
sou o seguinte despacho:
- no pedido de reconsideração do
CoCnheço do recurso, nos termos despacho de deferimento do termo
do parágrafo único do artigo 50 da 425732, marca: Lander - de LanLei n.° 4.048, de 29 de fevereiro de der Co. Inc. - Mantenho o d espa
vez-chonesivdrgt,uma
1961, e da Portaria Ministerial 216,
que
silo
me
parecem
colidentes
as
nego
provimento,
1110
27.9.63,
•
da
para manter o despacho recorrido,. marcas apontadas.
que aplicou o artigo 7P, parágrafo
NOTIFICAÇÃO
4.0 do Código da Propriedade Indus•
trial.
2 'convidado Octacilio Portugal Lo• Rio de Janeiro, 17 de dezembro de pes a comparecer a este Departamen1963. - Au. Joireí I. C. Verciard to a fim -de efetuar o pagamento da
Secretário da Indústria.
taxa final do termo 530.809. marca
• H. Underberg Albrecht . - recor- Atribuna do Planalto - ficando sem
efeito o despacho que arquivou o prorendo do despacho que deferiu o termo 220.573 - marca: Wintenborg cesso,
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE - de Indústria e Comércio de BePATENTES
bidas Avestruz Ltda.
Rio
25
de
fevereiro de 1084
O Sr. Secretário exarou o seguiate despacho:
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de reConheço do recurso, noa termos do
parágrafo único do artigo 50, da Lei curso previsto pelo artigo 14 da Lei
4.048, d e29.12.1961, e da Portaria- no 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de recursos,
Ministerial 216, de 27.9.63, e lhe e do mesmo não se tendo valido nenego provimento, para manter o des- nhum interessado, ficam notifiari.os
pacho recorrido de fls, por não ser os requerentes abaixo mencionados a
aplicável a espécie o artigo 95, nú- comparecer a este Departamento a
mero 17, do Código da Propriedade fim, de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição
Industrial e sim o artigo 93 do mesdos respectivos certificados dentro do
mo Código.
prazo de sessenta dias na forma do
, Rio. 3 de janeiro de 1964. - Aos. parágrafo único do artigo 134 do CóMá I. C. Verciani - Secretário da digo da Propriedade Industrial.
Indústria,
Modêlo Indlustrial Decleferido
icadzirteof
Têrmo:
151.375 - Forma ou -ConfiguN9
APOSTILA
ração de cadeira colapsivel - requerente: Indústria e Comércio Week
City Patentes e Marcas Ltda., End Ltda.
Agente de Propriedade Industrial a
Privilégios de Invenção Deferidos,
que se refere a presente Portaria,
republicados por terem saído com
incorreções
passa a ser representada, exclusivamente, pelos sócios: Giuseppe Antó110.563
- Mancai elástico de
N9
nio Dell'Abaddia e Waldemar do molejo, em particular para viaturas

N 9 111.213 - Dispositivo de comando dos levanta.dores de vidro para as
portas de automóveis requerente:
Fábrica - Italiana Magneti Marelli
- S.P.A.
N9 113.039 - Dispositivo terti.oelétrio° - de segurança para aparelhos
aquecidos a gás com dois queimado:es - requerente - Jwakers tk Co.
G.M.B.H.
N9 114.135 - Contato al4tnico e
conjunto de contato - requerentes
- Aircraft - Marine Products (Great
Britain) Limited e Joseph Lucar Industries Llmited.
Privilégio de Invenção Indeferido
Tèrmo:
N9 111.776 - Um nôvo modêlo de
tala de junção camuflada - requerente: Cia. Química Inrustrial de Laminados.
Exigências
Têrmo:
N9 121.862 - United States Atomic
Energy Commission - Cumpra a exigência.
N9 153.936 - Roberto Della Sadia
- Cumpra a exigência.
Diversos
N9 96.880 - Roberto Ivan Machado Pereira - priv. de invenção arquive-se - republicado.
N9 102.037 - Mecânica Esfera Limitada - modêlo de utilidade - Arquive-se - republicado.
N. 108.209 - Northon Indústria de
Capotas e Estofamentos Para Veículos Ltda." - priv. de invenção arquive-se - republicado.
• N9 11.864 - Lepetit S.P.A. vriv. de invenção - arquive-se republicado.
N9 118.101 - Virgílio Villaronga
Fontenelle Filho - modelo de utilidade - arquive-se - republicado.
N9 118.330 - Maurício Lorensini modêlo de utilidade - Arquive-se republicado.
N9 " 118.403 - Eduardo Laurentino
da Silva - modêlo de utilidade arquive-se - republicado.
N9 118.694 - Bauwerk - A.G. priv. de invenção - arquive-se republicado.
N9 118.828 - Dl: Stefano M.ariano
- priv..de invenção - arquive-se.
N9 120.023 - Irmac Importação,
Comércio e Indústria Ltda. - Arquive-se - republicado.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQULSAS
Dia 24 de fevereiro de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n9 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de recursos,
e do mesmo não se tendo valido ne.
nhum interessado, ficam notificados
et requerentes abaixo mencionados a
comparecer a éste Departamento a
fim, de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expediçãodos respectivos ceritficados dentro do
prazo de sessenta dias na forma do
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Marcas Deferidas
N9 363.384 - AAS - Winthrop
Products Inc. - classe 3.
Ne 439.886 - rumar') - Manufstora Fureare Iotda. - classe 21.
N9 440.065 - Guanuana Canua.
na Agro Pecuária 5. A. - cisam 19.
149 440.227 - Antologia de Audio
e Alta Fidelidade - Gilberto A/fon.
so Pena - clame 32.
1(9 440.353 - Creslan - American
Cyanamid Co. - classe 23.
1(9 440.359
Durkee - The.Cllidden Co. - classe 41.
N9 440.390 - Tan Lay - Hallack
& Cia. - classe 36.
1(9 440.570 - Sporvel
Motte
Bossut - classe 23.
1(9 440.601 - Codeplac - Codega
& Cia. Ltda. - classe 18.
N9 440.613 - Comei - Comei Filmes Publicidade Ltda. - classe 32
(com exclusão de propaganda o Publicidade em almanaque e cartazes).
N9 440.632 - Nego - Cerâmica
Nego Comércio Indústria Ltda. classe 15.
N9 441.831 - Nossa Senhora dos
Remédios - Cotonifício N ossa Senhora dos Remédios S. A. - classe 23.
N9 441.883 - Bahia - Farmácia
Bahia Ltda. - classe 3.
N9 441.884 - Kwangtung - Pastelaria Kwangtung Ltda. - classe 41.
N9 441.887 - Freimas - Panifica.
dora P'reirear Ltda. - classe 41.
N9 441.932 - Vassourinha - Ma.
noel Costa Filho - classe 41.
N9 441.933 - Forbatol - Orlando
Foratto - classe 38.
N. 441.954 - Diribiótleo
Labo.
ratório °stern S.A. - el. 3.
N. 441.955 - Dirlfagin - Laboratórios ()siam S.A. - el. 3.
N. 441.959 - Cigarra - José Andrade da Silva - el. 41.
N. 441.975 - Nemasist - Blemeo
S.A. Import. e Exportadora - 01. 2.
N. 442.046 - Paola Christine Lancaster indústria. Quitnioae Ltda.
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As Repartições Públicas.
'deverão remeter o _expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 libras, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até as
11,30 -horas.
As reclamações pertinenr
les à matéria retribuída, nos
e aios de erros ou omissões; de.
verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 'horas após a saída dos
órgãos ofiCiais.
- Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas. .
Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, -as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquerépoca, por seis Meses ou um ano.
" -7- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
•-

eç.ão III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL •

ALBERTO DE BRITO PEREtRA
CHEFE Do Eciaveço DE euutie*V3aa

cser-a DA sacIo Da Racha.çÂo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFItIAL
SEÇÃO
‘1,00to Olo publIOldado do. oxOsdhanto do Oeparbamonto

• , a0Sono.t do Propriedade Industrial do•MnlotártO
~Indústria e ~Abrogo

Impresso nas (..alcines -do Depertemenio de Imprensa Nac:Onal

•ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNZ:ION410S

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Cr$
600,00
Semestre
.
Cr$ 450,00
Semestre . .
Cr$ 1.200,00 Ano. .
.
Cr$
900.00
Ano
Exterior:
Exterior:
.
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
< A fim de evitar solução de

continuidade no recebiento
dos jornais, devem os assinantes: providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30)- dias.:

r'everairp de 'Incl.'
.
.
-. As Repartições Públicas

cingir-se-ão (IS assinaturas
anuais renovadas até' 29 -"de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, ém qualquer época.
pelos órgãos 'competentes. •
- A fim de, possibilitar a remessa de valores acOmpanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos asem: os interessados. preferencialmente cheque ou :vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional...
. Os sup h.mcntos às edições dos • órs .:os oficiais só se
fornecerão aos 'assinantes que
os sólicitarem no alo da'assinatura.
.
•
-'0 funcionário público federal, para fazer jus ao des- .
conto indicado, deverá provar
esta 'cOndição no ato da assinatura. .
•- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será. na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50. 'ie do mesmo
ano,, e de Cr$ 1,00, por. .. ano
decorrido.

N. 442.195 - Reducol - Labora-, N. 442.489 - Multitone - Josef, N. 441.991 - Jason - Jason Soc. Para Trilhos Ltda. - Satisfaça exiTécnica de Engenharia
Economia gência.
• .
tê/rios Farmacêuticos Excetua S.A. - iMroz - el. 8:
e Organização 'Ltda. N.. 443.284 - Ykko S.A. Com. e
01. 3.
.N. -442.490 - .Multittane - joset Estatística
Imp. - Satisfaça exigência:
N. 442.196 - Hidrosalil - Labora- Mroz - cl. 10 (com exclusão de con- cl. 33 16 (art. 114)..
N. '443.295 - Casa das Novidades
tórios aFrmacéuticos Exectus S.A. - ta-gotas e estõjos de bolso para' pis- NOME COMERCIAL DEFERIDOS Brasília
Ltda.. - Satisfaça exigêntrumentos cirúrgicos).
.
ei 3.
cia.
1
N. 442.200 .- Prominotil - Labo- N 442.491 - Belvox - Josef Mroz N. 441.981 - Safaris Sul AmericaN. 443.313 - Mecânica Industrial
ratórios Farmacêuticos Excetua S.A. I - cl.• 10.*
nos S.A. - Safaria Sul Americanos Serdan Ltda. - satisfaça exigência.
•
N. 441.981 - Safaria Sul America- N. 444.530 - Malharia Idamar LiSaint Stephan ..-- nos
Lura. N. 442.495
N. 442.218- Lumivent
- Safaria Sul Americanos mitada - Satisfaça exigência.
" Lux Ind. e Comércio de Lâmpadas saint stephan S.A. Construtora e S.A.S.A.
--a (art.' 109 ri. 2)?
N. 465.844 - Madame Fried MoComercial - el. 16.
Ltda. - cl. 8.
'N. 442.299 - •A Cerâmica Ltda. - das e Modelo Ltda. - Satisfaça exi.
N.
442.496
Tem
Tem
IndúsN. '442.237 Matic Ibesa In
A Cerâmica Ltda. -a (art. 109 n. 2). gência.
dústria Brasileira de Embalagens tria e Comércio de Máquinas Para
N. 465.845 - Artefatos de Couro
Transporte
e
Elevação
'
Mecanizados
S.A. - el. 9.
TITULO DE ESTABELECIMENTO Sidriey Ltda. - Satisfaça exigência.
Matic
Ibe.sa
Ind.
Ltda.
cl.
6.
N. 442.239
DEFERIDO
N: 465.846 - Mario Nunes: de SouBrasileira de Embalagens S.A, N. 442.541 -. Mar:inol -- United
za -- Satisfaça exigência.
States
Rubber
Co.
cl.
1.
N. 439.809 - Predial Brasília 01. 12.
N. 465.851 - Agro Pecuária Vala
N. 442.242 - Matic - lbesa Ind. N. 442.860
Alba Lucius - Mario Predial Brasileira Ldta. - cl. 33 - paraíba S.A. - Satisfaça exigência.
(art. 117 n. 1).
Brasileira de Embalagens S.A. - Teles de Oliveira - cl. 32.
N.'465.855 - Agência de Seguros
cl. 15.
N. 442.892 - Frigorifico do Pina N. 440.430 - Casas do 'Sabão - Ti- Sautrno Ltda. - Satisfaça . exigénto Figueiredo & Cia. Ltda. - el. 46 cia.
N. 442.245 - Matic - Ibesa Ind. --. Bento Domingos - cl. 41.
- (art. 127 n.1).
Brasileira de Embalagens S.A. N. 442.904 - Gresalt - Greasit N. 441.894 - Michigan Club Of. N. • 564.856 - Denton Materiais de
ci. 18 (com exclusão de estopim ar- S.A. Ind. e comércio - cl. 28.
Conversation - Carlos Mauricio Bar- ConstruçÃo Ltda. - Satisfaça eximadilha) .s alvos e miras).
gência.
•
N. 443.006 - AO Gaúcho - Eram- ros - cl. 33 (art. 117 n. 1).
N. 442.135' - Empresa Carioca de N. 485.857 - Organizadora Delta
N. 442.246 - Matic - lbesa Ind. cisco Sprovierl S.A. - el. 49.
Ltda. - Empresa Carioca S . A. - Satisfaça exigência,
Brasileira de Embalagens S.A. - N. 443.007 - Ao Gaúcho - Fran- Engenharia
Engenharia - cl. 33 (art. 117 , N. 465.858 - Exprewo Colombo
el. 19.
cisco Sprovieri S.A. - cl. 49. (na de
Ltda. -• Satisfaça exigência.
n. ' 1).
N. 442.249 - Matic - lbesa Ind. classe 49).
- José Joaquim de Al- N. 465.860 - R C I Representação
Brasileira de' Embalagens S.A. N. 443.018 - Antron - E I Du N. 442.137
- Edifício Vinte e Quatro de Comércio e Imp. Ltda. - Satisfaça
cl. 22. Podnt de iNemcitirs And, Co. - 01. meida
exigência.
Maio - ci. 33 (art. 117 n. 1).
•
Ibesa
23.
N. 465.862 - Padaria e ConfeitaN. 442.250 - Matic
N.
442.433
Edifício
Curitiba
Nova Brasão Ltda. - Satisfaça
Brasileira de EMbalagens S.A N. 443.061 - Piam - Tato Livio Condomínio do Edifício Curitiba -- ria
exigência.
•
01.23.
el. 33 (art. 117 ri.. 1).
Vircond
Carnasciali
cl.
50.
N. 442.251 - Matic - Ibesa Ind,
N. 442.501 - Bar e Lanches Nossa N. 465.864 - Percival Mantovanl
Brasileira de Embalagens S.A. Senhora Auxiliadora - António Si- - Satisfaça exigência.
SINAL DE PROPAGANDA
- cl. 24 (com exclusão de esfregões).
mies - cio. 41, 42 e 43 (art. 117
DEFERIDOS
N. 465.865 - Metalede Ltda. n. 1).
N. 442.252 - Matic - Ibesa Ind.'
•
Satisfaça exigência.
_
prasileira de Embalagens S.A._
N. 440.128 -- Starp ayi - Staalaavi /•/•Çe 442.795 -- ,Palácio da Criança N. 465.866--.Banco União •São
el. 25.
Engenharia Comércio, e Paviglapta- - Casas do Bebé Ltda. - cl. 96 - Paulo Soc. Cooperativa Ltda. - Satisfaça exigência.
, .
0- 33 (art7i121). (artrfa4'17 il. 1).
.N 442.292 . - Spenser - Fábriça ção Ltda. - eis. 1&,
.
de Canetas Delta Ltda. - Cl. 17.
N.
465.867
Banco
da
Lavoura de
EXIGÊNCIAS
INSIGNIA DEFERID/r4°
N. 442.434 - H.R. Mecânica
São Paulo Sociedade Cooperativa de
,
Agaerre - Hedno Reis - 01. 7.
Responsabilidade Ltda. - Satisfaça
439.613 Dupla Serraria Jair Panificação Toledo Ltd'laupvente exigência.
N. 442.448 - Novidal Importa- e N.
Gaúcho
"t rão Moura Vianría - do têrmo 466.124) --- Satisfaça' exiN. 465.879 - CET Cia. Brasileira
cao e Comércio de Bijouterias Novi- cl. 33 (arta"104).
g5ncia.
•
N. 468.124 - anificaçao e Confei- de Transimssões - Satisfaça exigêndades Ltda. - cl. 13.
N. 440.283 - Instituto Islernacio- taria , Toledo Ltda. -- Satisfaça exi- cia.
Comércio nal
N. '442.455 - Bororos
Teldero - Instituto Internacio- gência.
Bororos
Ltda.
el.
5.465.871 - CET Cia. Brasileira
de Ferras
nal
Telderc
Soc. Comerciai Ltda. - N. 443.281 - Elastic Rail Spike deN.
e
-_ParTransmissões - Satisfaça exigênp
Partheno
N. 442.456 el.
33
(114).
Ind. e Com. de Grampos Elásticos cia..
thenope Imp. Ltda. - el. 17.
•

•

•

•

•

•
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DIVERSOS
N. 465.873 - Aktiebolaget Garpht N. 466.837 -- Kiong Iaanarck CoARQUIVAMENTO DE PROmércio Ind. e Incoaporaçao Ltda. -te Bruk - Satisfaça exigência.
CESSOS DE MARCAS
N. 440.236 - Agostinho Rocha
N. 485.875 a•-• Galeria Paulista de i Satisfaça exigência.
Da 466.055 -- Cia Gráfica Novo Macedo - Aguarde-se.
Modas S.A. - Satisfaça exigência.
(Ficam os procesaos abaixo menN. 441.833 - Cotonificio Nossa Se- N. 465.881 - Cia. Solar de Imó- Mundo --' Satisfaça' eXigênciaa •
N..466.056 -- Metal Gashadca Boit- nhora dos Remédios S.A. - Aguar- cionados arquivado.).
veia - Satisfaça exigência.
N.° 455.122 - João Monteiro
de-se.
14. 465.882 - eia. Solar de Imó- trop Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 488.061 -- EUS Miguel BUTIM- N. 442.911 --- Caetano Branco A- res..
veis - Satisfaça exigência.
N.° 455.123 - João Monteiro Par
lhos Ind. e Com. - Aguarde-se.
N. 465.887 - Brinquedos de Natal rut - Satisfaça exigência.
466.080 -- 466.063 N. 466.190 - Ultralar Aparelhes e ret.
Amaral Ltda. - Satisfaça exigência. • Na. 466.059
Urubutinga S.A. Agropecuária e Serviços Ltda. - Aguarde-se.
14. 465.895 - Cia. Solar de ImóN.° 455.125 - Cilia*: Brasil
GMT-lareira -- Satisfaça exigência.
• Veia - Satisfaça exigência.
N. 466.191 -- Ultrajar Aparelhos e Produtos Quirnieoe Ltda,
N. 465.896 - José Pedro Trindade N. 466.064 -- Desenvolvimento Serviços Ltda." -• Aguarde-se,
N.° 455.158 - 455.159 - Soda
- Satisfaça exigência.
Agrícola do Planalto Brasiliense Li- N. 486.192 -- Ultralar Aparelhos e Sociedade Comercial e Industrial
Serviços Ltda. - Aguarde-se.
N. 465.897 - Brinquedos de Natal mitada - Satisfaça exigência.
mitada.
N. 466.065 -- Hélio 'cle Sá Lõbo -- Satisfaça exigência.
NP 455.161- - Moinho Sorotriga
N. 465.898 - Cestas de Natal Ama Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO
Na 486.066 -- Nelson da Souza és
S. A.
ral S.A. - Satisfaça exigência.
DE RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
N. 465.911 - Ibrahim Jafet e Eal- Irmãos . Iada. -- Satisfaça exigência.
N.° 455.163 - Publicidade LuciE EXPEDIÇÃO
gexd Jafet - Satisfaça exigênci:
mar Ltda.
N.
466.067
-Nelson
de
Souza
da
N. 465.512 - Ibrhim Jafet . e Ed- Irmãos. Ltda. -- Satisfaça exigência
1'4.° 455.164 -- Ferramentas para
EXIGENCJAS
gard Jafet - Satisfaça exigência.
Na. 468.068 -- 488.009 -- Modas
Mecânica Star Ltda.
N.° 455.175 - Depósito de CarIa. 465.914 - .Francis Burdett Pea- Au Chio de France Ltda. - Satis- - DM 25 de fevereiro de 1964
Frank Roe Puach e Robert James faça exigência,
gas Mineiro Ltda.
N. 486.0T1- Banco Surnitorno •Bra
Peach - Satisfaça exigência,
N,° 455.176 - Papelaria Carfhi
Importação Comercio e Ind. FruaSatisfaça exigftuft.
N. 465.918 - Ind. de Malhas La- sacam
colite Ltda. (junto a patente mod. Ltda.
neska Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 486.072 -- Marukyu Indústria
N.° 455.187 - Criações Ronsi
N. 465.919 - Alceu Rodrigues - de Máquinas Agrícolas Ltda. -- Sa- ind. n.° 2.847) - Apresente a car- Ltda.
patente.
ta
Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
Maria Paiva de Carvalho (junto
N.° 455.193 - Artefatos de MeN. 465.920 - 14 R de Magalhães & N. 486.073 - -- Marukyu Indústria a patente n.° 3.198) - Satisfaça
de Máquinas Agrícolas Lacta. -- Satais Itarnar Ltda,
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
exigência.
N. 465.922 - Celanese Corp. O. tisfaça exigência.
N.° 455.194 - Nitram Comer
Sumitonno • Arthur Civita (junto a patente t;.° cial
América - Satisfaça exigência.
466.074
Importadora e Exportadora Li.
Satisfaça exigênN. 465.940 - Oscar Bittencourt Brasileiro. S.A.
mitada.
3.536,
mod.
ut.)
-Satisfaça
exicia,
Bezerra - Satisfaça exigência.
gência.
N.° 455.196 - A Sociedade Pra,
Na. 405.942 - 465.944 - KimberNa. 466.075 - 466.076 - Produtos
Clark Corp - Satisfaça exigência. Arten Ltda. - Satisfaça exigência.
Indústrias Melo Pimenta Ltda. - inco Ltda. Propaganda Indústria •
Na. 465.947 - 466.948 - Dr. Ade- N. 468.079 - Cia. Gráfica Novo (junto a patente priv. invenção n.° , Comércio.
N.° 455.198 - Padaria • Confelmar Alencar Leite - Satisfaça exi- Mundo - Satisfaça exigência. . 40.233) - Satisfaça exigência.
N. 466.084 - Intercâmbio Comer- .1 Indústria Brasileira de Eletricida- ; teria Bom Pão Ltda.
gência.
N 465.954 - Construtora Caiçara cial & Industriai Magnas Ltda. - de S. A. (junto a patente priv. inNP 455.235 - Copava Constru.
Satisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência.
venção n.° 40.750) - Satisfaça exi.- çães Pavimentação Engenharia Ltda.
N.
466.139
Cepal
Cia.
Editora
N. 465.955 - Construtora Cacique
N.° 455.250 - Pereira 8c Boccini
Para América Latina - Satiaiaça gemia.
Ltda. - Satisfaça exigência.
Ltda.
exigência.
•
N. 465.958 - Esaiene Engenharia
DIVERSOS
N.° 455.253 - Produções Lopes
Comércio e Indústria Ltda. - Satis- N. 466.130 - Rei Dilata - Mario
A• Costa - Satisfaça exigência
•
Santos Ltda.
faça exigência.
N. V. Philips GioeilampeniabrieN. 465.962 - Metalac S.A. Ind. e N. 466.131 . - Rome Plow Co. - ken (junto a patente priv. invenção : N.° 455.260 - Sap;?aria Lesaria
cia.
Satisfaça exigên
Ude* •
Comércio- Satisfaça exigência.
N...466.132 - Importadora Jodcma n.. 64.279) - Faça-se a apostila.
N-° 455.261 -- Orlando Povoas.
N. 465.963 - Metais° S.A. Ind. e Ltda.
- Satisfaça exigência.
Universal Oil Products Co (junto
Comércio - Satisfaça exigência.
Ma 455.263 -- C:Work° M. MonN. 465.971 - Wanildo Alfredo da N. 466.146
Nilza de Cunha Ta- a patente priv. invenção n.° 66.043) teire S. A.
Faça
Cruz - Satisfaça exigência.
se a apostila.
vares - Satisfaça exigência.
Na. 455.266 -- 455.265 -N. 406.147 - Ind. Químicas DeN. 465.872 - Carlos Moacir Go455.268
- 455.269 - 455.270 •
General
Motora
Corp
(
junto
a
Pa
cora. do Brasil S.A. - Satisfaça exiInes de Almeida, Ana Maria Gomes gência.
0 66.048) ---tenpriv. ção Odorico M. Monteiro S. A.
de Almeida e José Maurício Gomes
N.° 455.272 - Oficina Medinieg
N. 466.148 - Itapesca Comércio e Faça-se a apostila.
de Almeida - Satisfaçam exigência.
Vito Vivalli (junto a patente prive. São Sebastião Ltda.
N. 465.973 - Carlos Moacyr Go- Indústria Ltda. - Satisfaça exiganN.° 455.296 - Arcepe Comércio
•
invenção n.° 66.420) - Faça-se a
mas de Almeida, Ana Maria Gomes cia.
e Importação e Automóveis S. A.
de Almeida e José Mauricio Gomes N. 466.158 - MEG Cabelerstro apostila.
N.° 455.340 - Imobiliária AugusConsolidated Electronics Industries
de Almeida - Satisfaçam exigência. Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 466.180 - Leo.nam Rocha e Ju- Corp (junto a patente n.° 66.442) ta Ltda.
N. 465.974 - Carlos Moacyr Go- rema
N.° 455.371 - Ronan Batista de
Maria Teixeira Pinheiro Primo - Faça-se a apostila.
mem de Almeida, Ana Maria Gomes - Satisfaça
exigência.
Freitas.
de Almeida a" José Maurício Gomes
Hollymatic Corp (junto a patente
N. 466.164 - Comercial de Autode Almeida - Satisfaçam exigência.
N' 455.374 - Carpintaria e Mar.
Oliveira Lima Ltda. - Sa- priv. invenção a.° 67.165) - Faça- cenaria
• N. 465.976 - Química e Industrial móveis
Ibérica Ltda.
se
a
apostila.
tisfaça
exigência.
de Fertilizantes Ltda. - Satisfaça
•R'
456.950
- Teistilmetal Ltda.
Soivay
8s
Cie
(junto
•
a
patente
exigência.
N. 466.165 - Vidrem Comérdio de
149 456.951 - Distribuidora de Pra,
N. 465.971 - Bebidas Marurnby Vidros e Embalagens Ltda. - Sa- priv. invenção n.° 67.555) - Faça- dutos
Alimentícios Brasília Ltda.
s° a apostila.
S.A. Indústria a Comércio - satis- tisfaça exigência.
•
Dl' 456.972
Paulo Brianezi,
faça exigência.
Imperial Chemical Industries LiN. 466.160 - Bar e Mercearia Es14'
457.080
Química
Farrnacêu..
trela
do
Melei
Ltda.
Satisfaça
inven
mited
(junto
a
patente
priv.
N. 465.998 - Flórida Comercial
ção n.° 67.983) - Faça-se a apos- tica Mauricio Villela S. A.
Agro Pecuária Ltda. - Satisfaça exigência.
exigência.
N. 466.172- Cia. Arnericana da tila.
Na. 457.112 - 457,113 - 457.115
N. 465.998 - Flórida Comercial Hotéis de Turismo - Satisfaça exi- 457.116 - 457.117 "- Metais Ra. •
Deaign
N.°
115.168
Scientific
Agro Pecuária Ltda. - Satisfaça exi gémina
yanair Ltda.
•
Co Inc. - Arquive-se.
gència.
N9 457.1,34 - Aleriano Arruda.
N. 460.176 - Calçados Clirnart
N.° 117.862 - Luiz Bustamante
N. 466.002 - Cerâmica das Flores mitada - Satisfaça exigência.
49 457.167 - Benedito Machado.
1
Fernandez
Arquive-se.
Ltda. - Satisfaça exigência.
.14466.179 - Merced auto Comércio
• N9 457.173 - Mouatacas & Mendes
N. 466.003 - Sérgio Pignatari - e Importação Ltda. - Satisfaça exi
Ltda.
Satisfaça exigência.
gência. 1
4 9- 437.180 - Gomp. Exp. Benko
1
N. 466.009 - Antônio Augusto Mo- Na. 466.201 - 466.202 - Use S.A.
AVISO ÀS REPARTIÇÕES
Levy.
••
•
nteiro - Satisfaça exigência.
-United Services Serviços Unidca de
PÚBLICAS
aff 457.2W - Tecidos Danas Ltda.
N. 466.010 - Jato Gráfica Ltda. Turismo - Satisfaça exigência.
.4
.1
rt
•
149 437.293 - Edgard Farias Costa
-- Satisfaça exigência.
O Departamento de Ime Djalma Bandeira Lima,
N. 468.011 - The Skiline Camisei- N..466.205 - Marcos José dos, Sanprensa
Nacional
avisa
ha
;
tos - Satisfaça exigência.
ro Ltda. - Satisfaça exigência.
149 457.331 - Rio Máquinas e Pea
Repartições Pliblioad em goN. 466.022 - Soc. Editora Com- N. 466.207 - Construtora': Irmãos
gas
Ltda.
'ritl
que
deverão
providenexipositores Inéditos Brasileira SECTB Albuquerque S.A. - Satisfaça
•
ciar- a reforma das assina- Satisfaça exigência.
No
457.33f. - Raimundo José Ca..
turas dos órgãos oficiais
N. 466.023 - Edições J.M. Ltda. N. 408.208 - Construtora Lanãos
alargo. "
•
fevereiro
Albuquerque
S.A.
Satisfaça
exiaté
o
dia
29
de
- Satisfaça exigência..
149 457.343 - Demarco Móveis e
' gineta:a.a. •,-ia
corrente, a fim de evitar o
Decorações Ltda.
N. 466.025 - Gilberto Ribeiro de
cancelamento da remessa a
i N. 466.220 - Cotepa Engenharia
Carvalho - Satisfaça exigência.
N9 457.344 - Arturo nasci.
partir
daquela
data.
Satisfaça
exigência.
Na. 466.026 - 466.027 - Gilberto
149 457.337 - Escritório Imobill&
N.
466.221
Cotepa
Engenharia
Ribeiro de Carvalho - Satisfaça axirio Probidade lã, C.
Ltda. - Satisfaça exigência.
gência.
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N9 454.186 - Servenco Serviços
2 9 457.358 - Associação dos Di.
1 Engenharia Continental Ltda.
iatores de Vendas do" Brasil.
- Transportadora . SiNN° 457.360 - Reynaldo Amaral
oux Ltda.
• ,Duarte.
N9 457.365 - Brasilmec Adm,- el N 9 454.202 - João Topp.
N 9 454.207 - Marcello de Salles
ilecanizaçã,o Ltda.
N 9 . 457.366 - Brasília Comercial Gaivão.
- a Imobiliária Ltda.
1 N 9 454.234 - Soc. Agrícola e CoN 9 457.367 - Brasilmec Adm. e mercial Cão Ltda,
Ifecanização Ltda.
N9 454.237 - Malharia Sultex LiN *457.368 - Brasilmec Adm. e mitada.
Mecanização Ltda.
Ti 9 454.253 - Cerealista Santama.
1 rense Ltda.
N9 457.406 - Rubens Pettinati.
N9 457.456 - Importadora RodolTi' 454.274 - Arcepe Comércio e
.
pho Carnevali Ltda.
Importação de Automóveis S. A.
N i 457.457 - Mercadinho Primus
Ti 9 454.275 - Poli Press Serviços
Ltda.
de Imprensa Ltda.
N 9 457.464 - Promoções Imo131.;
Ti' 454.333 - Mauricio Bra,un.
liarias Morneto S. A.
Ti' 454.376 - Decorações Brasilian
N9 457.467 - Livraria Itamarati Star Ltda,
Ltda.
N o 454.379 - Propal Procuradoria
• N9 457.480 - Sefe Serviços de Es. Jurídica e Representações Ltda,
tiragemde ferro e depósito Ltda.
Laboratórios Somo.
Ti' 454.392
N9 457.481 - Eulogio Buarque de médica Ltda.
Macedo. •
N 9 454.337
Alexandre Porreca
N 9 457.482 - Wilson Leite Passos.
•
N9 457.500 - Administraç'ão e Re. Filho,
Ti' 454.407 - José Rodriguez Ve.
presentações 'Tupinamba Ltda.
N9 457.504 - Org. Regia Com. e rez.
Ns. 454.411 - 454.413 - Soc. InRepresentações Ltda.
N 9 457.505 - Ind. de Móveis São dustrial de Caratinga Ltda.
N° 454.440 - Carlos Planas Pons.
João Ltda.
Ti' 454.441 - Aster Ind. e Com.
N 9 457.506 - Schwoer Magnaboa. Ltda. .
•
co & Cia. Ltda.
Ti 9 454.445 - Panificadora da Lins
N 9 457.507 - Leib Brande.
Ltda.
N 9 457.508 - Gongo Publicidade
• Ti' 454.446 - Calçados Acalanto
Ltda.
Ltda.
No 457.509 - rancisco da Rocha N9 454.483 - Diesel Auto Peças
Penna.
Ltda.
N9 457.511 - Representações Sul.1 Ti' 454.563
Irmãos Bruderer
norte Ltda.
S. A,
N9 453.433 - Alvocar Ltda. OU.'
Ti' 454.566 - Edibras 'Organiza.
eina Mecanica.
N° 453.434 -- Plásticos -Luêamer ção Brasileira de Livreiros e Edito.
res Ltda.
B. A.
N 9 453.442 - Dykla Resinas S. A.
N 9 453,443 Toshitaka Amauch1.1
N9 453.444 - Toshitaka Amauchi.

Ti' 453.445 - Comercial e Impor.
- tadora Ronbras Ltda.
N o 453.740 - ab. de Artefatos de
Cimento Vila Flor Ltda.
N 9 453.741 7- Antonio Augusto
Pereira.
N 453.742 - José Barbosa Armando.
N o 453.757 - Com. Tur. Com . e
Turismo Ltda.
N9 453.759 - ()lindo Arantes 'Pe.
N9 453.766 - Manuel Sequeira
•
Eras.
N 9 453.829 - Dr. Mario Mala

454.568 -- José Rodriguez Ve- • EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA:
•
N 9 454.570
Fidelis Vitari.
Rio,
25
de
fevereiro
de 1964
N 9 454. 588
Finantec Atuária
Contabilidade Econômica.
Transferência de nome de: titular.
- N 9' 454 . 592 - Elevadores Sul Rio.
•marca
)
grandense Ltda.
-Ti' 454.653 - Varos Ind.- e Com,
Luiz 'Veiga 8; Cia. - transfere'.
Ltda.
cia para seu nome da marca São
•
Ti' 454.723 - Terezinha Llian Lo- Luiz - n o 236.291 - Anote-se. 4
transferência.
duca Malago.
Ti' 454.742 - Akron Imóveis Li.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
`
mitada, .
,
i SEÇÕES REPUBLICADOS POR
Ti' 454744 - Plaecon S. C. PiaTER SAIDO COM INCORREnejamentd Ecoomia Contabilidade.
ÇÕES
Ti' 454.746 - Rodolpho Gargano.
Ti' 454.747 - Said Elias Mgr!. ,
Dia 25 de fevereiro de 1964
Ti' 454.748 - Adhemar Flores.
•
Notificação:
Ti' 454.749 - Emilia -Palladinelli
Urna vez decorrido o prazo de re.,
Bouviera.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Ti' 454:752 -- Modas g Confecções n.° 4.048, de 29-12.61 e mais de:
Nelly Ltda..
dias - para eventuais juntadas de
Ti' 454.790
Rocha.
recursos, e do mesmo não se tendo
Ti' 454.989
Dr. Lucio Ivo do valido nenhum interessado, ficam noCouto.
tificados os requerentes abaixo menTi' 454.991 - Madeireira Ouro cionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pa..
Branco Ltda.
N 9 455.002 - Gontan's Modas Li. gamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados
mitada,
dentro do prazo de sessenta dias --r
Ti' 455.007 - Instituto de Beleza rui forma do parágrafo ;único do arBrasília Ltda.
•
tigo 134 do Código de Propriedade
N o 455.009 - Supermercados Es. Industrial,
trêla Ltda.
. MARCAS DEFERIDAS
N9 455.012 - Dorvalino Ferreira
Oleiro e Adelina-Lopes Oleiro.
N.° 364.301 - Monoclirrii
Ti' 455.014 - Eletropeças ImporMunck Brumfield S. A. Equipamentadora Ltda.
.•
tos Industriais e Agrícolas
el. 6
N9 455.086 - Capan Indústria de • (com exclusão de aparelhos cort aCasas Volantes Ltda.
frios, condensadores, cortinas auto.
N 9 455.105 - Sago S. A. Indús- máticas e linotipo).
tria e Comércio. - Árquivem.se os
NP 437.658 - King - Chamma
processos,
_'
Indústria e Comércio S. A. - el.
48 (com exclusão de cabelos postiTi'

res.

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
, UNIDOS DO BRASIL
DIVULGAÇÃO n°559
,(11* Edição - tamanho pequeno)

ços, vasos de toucador, estojos para
barba e inhalantes).
N.° 437.659 - Califa - Chamma
Indústria e Comércio S. A- ci.
48 (com exclusão de cabelos postIr
ços, estojo para fazer barba, vasos
de toucador e inhalantes).
N.° 439.951 - Paravoce bino de Oliveira S. A. Indústria de
Papel e Papelão - cl. 38 - (com
exclusão de mata-borrão).
N.° 440.660 - Dythal Metal.
mina. S. A. Comercial Industrial
Agropecuária Miliera Imobiliária y
el. 1.
Financeira
N.° 440.875 - O Centavo - MaFrederico Beutterir
cl. 32.
multar e Nahazard Libbos
N.° 440.980 - Vedacap - Cor.
nelio Pertica Campa S. A. Andutria e Comércio - el. 31.
rio Saed, Alberto

Coutinho.

N 9 453.885 - Weniton IndÚstria e
Comércio de Construções Ltda.
},T9 453.886 - orneeedora de Fer.
ragens Fernandes Almeida Ltda.
N 9 453.897 - Asa Agência Sul
Americana Publicidade e Adn.Snistrações Ltda.
N 9 453.902 - Asa Agência Sul
Americana Publicidade e Adtninis.
trações Ltda.
Ny 453.910 - Guarda Móveis San
Marcos Ltda.
No 453.918 - Asa Agincia Sul
Americana Publicidade e Administrações- Ltda.
1
- Okuhara Koei,
15. 453.963
N9 454.123 - Artes Gráficas Go.
mes de Souza s. A.'
Latiel.
N 9 454.149 - Y D M Costa
aloa.
Vittorio de Simoni.
N 9 454.150 Serv1401
• Ti' 454.185 - Servenco
reiambaria Continental Ltda.

Fevereiro de 1964

. (Sersâô

Sexta-feira 28 -

PREÇO.: Cr$ 150.00

P 441.384 - Libao - Produtos
Alimentícios Baladi Ltda. el. 41
(com exclusão de frituras e refeigemo
prontas).
• Titulo de eftebeleciment4
Deferido

A VENDAI
Na Guanabara
Seçáo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia L Ministério ria Fazenda

Atende.-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em BraaLlia
Na Sede do
Touring Club do Brasilf3° Pavimento da Estação Rodoviária

N.° 440.735 - Edifício Banam.
Banem Comercial Importadora 8.
A. - el. 33 (art. 117 n.° 4).
N.° 441.303 - Organização Inam`
- Ubirajara Casartelli e Antonio Bir
anchini , Neto - cl. 33 - (art. 33
- (art. 117 AP 1).
-

MARCA INDEFERIDA
N.° 438.323 - Bon Regime Cia. Harkson Indústria • Comercio
Kibon

el. 43,

Sexta-feira 28

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro. da 19h4 (a//

•

•
'TRANSFERÊNCIA E ALTERA- 1 lares - Requerente: Cia United compostos herbicidas e para combater '
Requ:reacc:
ÇÃO DE NOME DE TITULAR Shoe Machinery do Brasil - Total vegetação Indesejável.
Du Pont de Nemours d Com' para 6 pontos.
DE PROCESSOS
Termo 116.407 - modelo de uti- pany,
Final do ponto - CichnIcerla de
Laboratório Sanitas S. A. (pede lidado: Novo tipo de arado - Repara ser anotada na marca Fenoveri- qtierente - Alfbnso Canto Jorda - - C-5 - a C-8 - E - exceto porque •
se - R-2 - fôr um á'onto de ladro- ,
na n.° 234.727 a alteração de nome)- Fica retificado todo o ponto: 1
NOvo tipo de-. arado formado de um ,geno e N-4 - far jam grupo me-tua,
Anote-se a alteração.
Laboratório Sanitas S. A. (pede arado comum, porém iara.cterizado então - R-1 - E - um grupo ciclopare ser anotada na marca Pancoci- por ,ter duas lâminas de corte presas alquila de C-5 a C-8 ou cicloaucenila
dina n.° 244.097 a alteração de no- entre. si por meio de dobradiças e, ao de C-5 a C-8 e ou um sal de metal da
me) - Anote-se a alteração. • arado, por meio de um pino; lâminas mesma - Total de pontos: 36 reivinaquelas que se dobram ou se abrem dicações.
Laboratório Sanitas S. A. (Pede
Os pontos acima mencion dos •Lrain
'para ser anotada na marca Cortodel por meio da uma alavanca de co- publicados coin incorreções ao B
n.° 269.262 a alteração de nome) mando, dependendo do serviço 'a Ser do dia 14 de fevereiro de. 1964.
feito, seja de arar ou de abrir vale-. Anote-se a alteração.
•
, tas... - Total: dois pontos.
Ficam retiPcados os p.rtos OU)/j..
cadbs em 17 de fevereiro de 1964,
DIVERSOS
Termo 120.381
modelo de uttque saiiam com incorr?er'es:
_ lidado - Dispositivo para a- colheita
N.° 440.706 - Confecções Anta de café, e outros frutos -.RequeTermo n.° 139.953
Moda.0 inS. A. - Aguarde-se.
rente: José. Jorge. - Total para dustrial para Novo modelo dii ga-rafa.
▪ três pontos.
- Requerente: - Societé .71..Orryrne doa
Termo 122.108 - modelo de uti- Etablissements Louis Reon
Termo n.° ,140.39 1. - Mode lo ia •
NOTICIÁRIO
lidade para:- Um modelo .de aparador
. de
de grama - Requerente: Gustavo dustrial para: Um novo
RETIFICAÇÕES
Bobei - para data depositada em frasco com tampa para p:rfuniSs.
Requerente: Cia. Palerma:1i ffichistrial
22 de adv.:to de 1960.
de Perfumes e Aét
igos de Touca-lor.
Termo 122.136 - privilégio de
Termo 123.132 - privilégio de
invenção para: Processo para a proTermo n.° 141.113
,Mudék, indução de per-cloro - metil-mercap- invenção para: Processo para a fa- dustrial para: Modslo ne
seto-amino - triazinas e para a influ- bricação de um cacau instantâneo - gurança para automóveis. - R loteenciação de crescimento begetal - Requerente: Comptoir Pharrnaceuti- rente: Tose SpregIc'ner
-ilh
LiN. 443.122- Lervitt - Cl. 21 - Requerente: Deutsch° Gold Ilnd Si!- que d'Exportation S. A. - Data mitada
de Industrio Mecânica, Xervitt Ltda., ber , Scheideanstalt Vormals - Ro- para 29 de setembro de 1960.
Termo n.° I41 .22a
alade'o in•
com exclusão de alavancas de câmbio essler. - Pontos publicados em 30
dustrial para: Nõvo modéla de e.stane silenciosos.
Termo 123.614 - modelo de utt . te desmontável.
Reque..n:lite: MoN. 443.130 - Ter-Plan - Cl. 16 de dezembro- de 1963. - Fica rol- !idade: Nova disposição no modelo veis Teperrnan S.A. - C; '115 saiu
ficado
o
final
do
ponto
publicado.
de: Ter-Pan S.A. Pavimentação, Terde aparador de grama que faz objeto . de cabeça para baixo. 'finei. de ser
raplanagem Comércio e Industrio.
Com per-clar o-m e t i 1-mereaptana;- do pedido de patente de modelo de ,retificado, ficando o p oco se a dia..
N, 443.133 - Elastic Rall Spike: nestas fórmulas R-1-R-2 e R-3-, pa- utilidade do termo 122.108 - Re- posição dos interessados.
classe 11: de Elastic Rail ria : ke Indus- dem ser radicais iguais ou diversos e querente: Gustavo Borel.
Os pontos acima menCiona ,'os foram
trio e Comercio de G.:impos F'..aticos significam hidrogênio, grupamentos
Termo 123.821 - modelo de uti- publicados com incorreçõ?s tm 17 de
Trilhos Ltda. - com exclusão de gram- alquila, arilo, aril Iidade para - Bomba a pedal para fevereiro de 1964,
pos elasticos Para trilhos.
alquila ou alquil-arila. X e Y tara- alimentação de esguichos. - Risque- Ficam OS pontos publicados em 20
N. 443.144 - Integral - Cl. 13 bem podem ser iguais mi diversos e rente: Oswaldo Tembellini e Edison de fevereiro de 1964 retificados por
significam cloro ou o grupamento - Rispoli - para a data depositada
de: Tewfik Ibrahlm Ades.
terem saldo' com incorreções
N. 443.183 - Luvorem - Cl., 2 OR - SR - NH-2 - NI-L-R - ou em 22 de outubro de 1961.
Têrmo 104.691 - privilegio de
de: Olin Mathieacn Chemical Corpora- - NRR - R. e R' - podem ser Os pontos acima mencionados fotloks .
Iguais ou diversos e significam gru- rant publicados em cinco de feve, ei- invenção: Truque de veículo fe,roviário com amortecedor - RegueN. 443.184 - Dirox - Cl, 3 de: pamentos 'alquila, ciclo-alquile, anila, ro de 1964. com incorreções.
rente: American Steel Foundries..
,
.
The Sydney Rosa Co.
anil. alquila, ou alquil -erila. - ToRetificações dfs pontos publicados
4.0t
Termo 114.372 - privilegio de
N. 443.198 - Kjellberge - Cl. 6 tal: 17 pontos.
Com
/964
-7,
de
feoer-'iro
de
14
]
em
'Lvenção para ,-.. Processo de fabride: Elektriska - Svetsningsaktiebola- Termo 113.128 - privilégio de .Incorreções:
car corpos cerâmicos semi-crestalinos
.
get.
T e1
inverrção,_ para: Dispositivo de eva- PvI o
iléui de - Requerente: Vidros Corning Brar no n. ° 112. 917-• r
N. 443.218 - Souza - Cl. 3 der cuação da égua de condensação, prin- ,. invenção
para processo de .egisiro de sil S. A.- - Fica retificado o final
Drogaria Souza Ltda.
cipament, epara condicionadores de
-poço
magnetismo
nuclear. .--, Regue- para - sem deformá-lo. - Total:
N. 443.2:5 - Neo Ve.ç.an - Cl. "ar" - requerente: Delo Pellizzetti rente: California Re.search
Corporation 3 pontos.
j de: Laboratorio Wander do Brasil - pontos. publicados em 6 de feve- 1
Fica
i retificado o faial do ponto
Termo 116.208 - privilegio de
S.A.
reiro de 1964.
. para: Ponte de C.C. - Para o dito invenção - Camadas copiadoras paN. 443,262 - , Mataniato Quimbra.Termo 109.668 - privilégio de primeiro enrolamento; dispositivo para ra fôrmas de impressão - Requejl Cl.- 4 de: Quimbrasil Química
Industrial B-asiliera S.A., seja direito invenção : Aperfeiçoamentos eus e ri- i sustar o fluxo de energia de C.C. a- rente:. Xaile Aktiengsellschaft. prime:ro eraolamento, ara Fica retificado o inicio do ponto 1.
ao uso exclusivo da expressão Mata- ferentes a produção de anidrido de • Para o dito
Camadas copiadoras para forácido N-Carboxi-Alfa-Amino, - Re- segund o, enrolamento, delato do . dito 1
mato.
N. 145.715 - - Minister - classe, querente: Courtaulds . Limitad ....1 primeiro enrolamento e ligado a um mas' de impressão, caracterizadas por
44 - Ciá . de Cigarros Sonza pontos publicados em 6- de fevereiro n registrador. - , Total de 49 pontos. I atnterem pelo menos um ester fotoCruz.
de .1964. Total de pontos: 21 rei-1 Terra-o n,° 116.817 - Privilégio de sensível de um ácido 'naftoquinono •
Nome
vindicações.
;Invenção - Composição Para o ira- 1 - (1, 2) Diazido - sulfónico • um
.
•
tomento de texteis, os texteis assim composto aromático - etc. etc. etc.
N. .440.518 - 'Associaçiso Umuarai -publicados
Reiilicação dos portos
Termo 141,-604 - modelo incluaobtidos
e processo de tratar os mesmos.
Reque- em cinco de fevereiro de 1964 _- - Requerente:
ma de Campos d jordão
Rohm & Haas Compa. , trial: Nevo modelo de estrutura de
Umuarama de Camrente Com incorreçõea
!rty. -. Final do ponto fica retificado" p poio para mesas - Requerente: ac6rdo com o artigo
pos do Tostlão.
Termo .107..000 - privilégio de - logo após a fórmula publicada na { 'Móveis Teperman S. A.
109 n.° 1 do Código.
• invenção -• Processo para a produ- qual R° representa um atomo de hi. I . Termo 141.605 - modelo IndusPrime de P..0p.-wancia
IMertda
ção de - 6 - Alcia- Meti), - 9 - ' drdgenio - C H-2 OH .- CH-2 a , triel apra - Original modelo de pol- .
Xarop, `"),:tei- Alia - Flour - 11: oxigenado -H - ou um radical alcolla tendo 1 'a 8, trona tom eixo central de apoio N. 428.888 17 - Alia - Hidroxi --- 1, 4, -.; átomos de carbono, N. - representa Requerente: Móveis Teperroan S.A..
.1a-sse
roz e Tussa se fôr ca
as Tr.
iz S.A. Pregnadieno 3, 20 - Diona - Re- um inteiro tendo um valor de 2 ou 3 Termo 141.606 - modelo indus- de Produtos C'
. e X representa uns inteiro tenda um tilai; NU° modelo de estrutura sua
- de acordo com o artigo 121 do CS- querente: The Upjohn Company.
valor de 1 a 11. - Total de pontos: porte para mesas - Requerente: padibo.
Termo 108.779 - P rivilégio de 13 reivindica ções .
ra - Móveis Teperman S. A.
•
invenção para - Processo para oreIn: ignia Cunrciel
w
Deferida
Os pontos acima mencionados fo- Modelo ia..
1 Télrmo n.° 139.878
um
ao
"
'componente
catalizara/
vo
par
N. 436.637 - 0:5 a: i lação T mobidustrial para - NoVa e original con- rem publicados com Incorreçõee em
liária Sajutà - Cl. á3 - de Omite dor.. novas composições catalizadores figuração ornamental aplicada a ba- 20 att fevereiro de 1964.
Malfattj, de acórdo com o artigo 114 e seu :ano na polimerização. - Re" 1 nheirn para quarto de banho. '- ilequerente: Imperial Chemical Incita- querente: - para --- Ideal . Standard Retificaçâo dos pontos publicados em
.. do Código.
21 de fevereiro de 1964 - que saí. tries Limited.
S.A. Indüstria e Comércio.
N. 440.326 - Fundação para Proram com inoorretffies
Termo 113,471 - 'privilégio de i Termo n.° 121.374 ,- P ,-ivilégio de
gresso da Cirurgia - Cl, 33 - de:
Tèrmo 111.240 - privilegio de
Sanatório São Lucas Ltda., de azórdo invenção para: Produto e processa- ! invenção para ,-.- Composições rerbia
para unir superfícies rígidas irregu- cidas, processo para preparar novos invengroa - para Uen n0vo modble
Km o artigo 114 do Código.

N. 442.51) - P.P. - Cl. 42 de:
Industrio de Bebidas Porto Príncipe Limitada.
• N. 442.554 - Bostontrop -- Classe
23 de: S.A. Contonificio Gavea.
N. -442.555 - Bostontrop - Cl.
36 de: S.A. Contonifido G..-.vea.
N. 442.556 - Ga Geral da Cidade
de Niterol - Cl. 32 de: Bernardino
[Finei/ Florido.
N. 442.558 - Veterinaj - Cl. 2
de: Laboratorlo Vitacampo S.A.
N. 442.573 - Cargil - Cl. '.17 de
Cargil Brindes Comerciais Ltda.
N. 442.577 - . Maquibem - 1. 17
Wanderley Ltda.
de: Gerber
N. 442.675 - Paladjo - 1. 50:
de Paladio S.A. Administração de Bens.
•
N. 442.858 - Classic - Cl. 9 --Industrio e Comércio Pianos Schubert
Ltda.
N. 442.859 - Nobre - cl. 9 de:
Industrie e Ccimarcio de Pianos Schubert Limitada.
, N. 442.962 - Quaianazes - Cl. 38
De Industrio de . Papel Gualanazes
Ltda., com exclusão de mata borrão.
. N. 442'.974 - Azunox - Cl. 16 de:
Donato Pacicco e- Claudio Pacicco.
N. 443.102 - Netuno -"Cl. 15 de
Mercantil Ltda.

•

,
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Termo n9 141.057 - Medélo incluiregistro) de bola - requerente:
querente: The Bleck Clawson ' Corri- pa- requerente: Juan Curica Palacio:* .
trial ; Nova e original ináquina
- configuração
para "
total 2 pontos.
tiluenaventura Díaz - para data de- ny = total 10 popntos.
.
ornamental aplicada à,
um
.
positada em 19 de junho
de 1959 '
N.° 113.875 - privilégio de invén- N.° 116.870 - pnvilégie de iraven-.
peai. de tripas. - Requerente:
Tenno 112 . 734 - privilegio de ção: Máquina para fabricar guarnições ção: Desenho ótico de uma luminaria ' Indústrias
-requerente:
Westin,
fluorescente
•
mitada - FoiMecízlicas
publicadoRermann
o clichê 14.
de
invenção para; Brinquedo imitativo de pla sticas, leorradaa, papei. pepelto
.
Electric Corporation.
,
.
- anuantite,
cabeça para baixo ficando o proces•de desportos atléticos - Requeren- amanto,
macieira
.. e outras' i ghou
Ne'
-118.881
privilégio
kinvenaee,
do
ispe,,,isi4e10d5;h,a
.0
In
essados.
de
T
n
te: Nelson , Mucury Gracia. - Fica
___ - requerente: Giuseppe Ruggie-o.
-Modelo incluse
mP°54 ° de revestimento
•
C°
'retificado tddo
o ponto. - 1 '- modelo de utilidade: Ç"'
• NI
metal
de resina vinllica - requerente: tria/ --e Lavador de buchos. - Re - eq 113.9%-para garganta t Higuadzzador
• Brinquedo imitativo de desPoros
e re" American Can Company. ,
querente: Indústrias Mecânicas Here
atléticos,de
caracterizado
porPoliedro
ser a bola
.
ma nn Ltda. --- Data para 17 de Aquando
futebol, une
de quere' João Perrousset dos ...ames .
Fica retificado o ponto todo.
lho de 1962.
sdni
muitas faces, e ter uma ou duas fere - Total 6 pontos.
de , Teimo ng 142.097
• 1a.,- Composição de reve-eto
de .
.
N.°
113.962
privilégio
de
inveu
ee Dispositivo-Prbillégio
. ".
-invenção
met i . car8a5teriz dea jeor compreendei
i - das °pestes a• fim de que possa ser
de Sege,Irene
em, ou relati- por epf eso,
m
çeo: Aperfeiçoamentos
e a e_ele de um • capelimero ça para veiou:Loa motorizados . - Resegura fecilmente pelos bonecos jo- vos
a fornos túneis com freeeencias de óreto de vinha acetato de
vinha; querentes: para João Machado e Angadores, - Total: Nove pontos.
diuno!.•tor.
muito elevadas, para aquecerem .subs- 2 a 5% de ama resina _de
•
terão Rodrigues de
/
Termo 113.367 - raodelo de uti- tâncias, por exemplo, produtos Maneie- reaideido condensados alcalina; 2 a 5t, -Termo n9 145.244 -Sã.
..
Modelo inclusV.
Philips*
lidade: NOvo -tipo .de marmita teree ti. cos
requerente:
N..
.
de uma resina epoxi, tendo, alternada- triar - New° modê10 de maquina
mica - requerente para: Pedro • Go Gloellampenfabri eken.•
veíc ulos. - Requerente'
metne, uni rádical " g licerila e '• terificávei Para lavar
Mario José Dente Fornasier,: . - Ho •
e,
eí Soares. .•
, roca
-1\1..° 113.965 - privilégio de rival- e o radie I hid
li d to de' um di- Mar
ve uma troca de ceche dificil de se;
u
Processo e máquina Para lazer fenol ligados, numa
r°car
cce
uma
. eca
eteia, através
3 a de, retificado.
Termo 113.437 - mod elo de mi - ção:
O clichê do presente terestruturas
celulares
requentrite:
Haéter.
6%
e
átomos de oxigênio
/idade:para Original modelo de briomo saiu encabeçado com o terrno nil- .
.
rold Arthur• Bishop - total para 19 de
. uma resina
' de tne iamina forma fdede mer o-145...246; ' i •
'.
quedo -- . requerente - -Produtos
,
•- pontos.
Total - cinco pontos.
e •
Termo ne 125.246 S. A .:"
Químicos Guarany
ornamental
., .
in
de inven- Ne 119.497 - .modelo . industrial: dustrial - Ne'vo desenho Modelo
N..°
113:979
--priviléTo
de
„Tenni). 113.400 i.. privilégio
Aperfeiçoamentos em aspiradores Novo moda ode elo para a canstrução Para colonas - Requerente: Lar
invenção: Aperfeiçoamentos " em sota- çãc:
_e requerente: Fábrica Nacional de de móveis - requerente .-- para _._ Cia.. Testi'. Houve uma troca de
robe dificil de ser .retificado. O
requedos e saltos para calçados
cpresente
1
Fica re. Sodem, Societe DEouo
cliche esaiu com o ternett nú- •
'
- ' • ement. de Mai eeee Artefatos de Metais S. A. tente:- Calçados Same/1o S oce
gasins.
•.
•
/45.244.
,
Anônima - F' '' retificado- o Ponto tificado
todo
o
ponto.
Aperfeiçoemntos
em
aspirada1 N.° 129.910 - privilégio de inven- Têm° n9 145.340 .- Modéki incluatodo. ---1, -- Aperfeiçoamentos ora
rever
um
atesção:
A
Dor . I'. .
carac terizados -Aperfe ç mentos
i oaem e referentes trial para: Original configuração a
soladoe g. saltos para calçados, carne- res.
a ' a materiais
d
sério de finalidades mu belas 'de
laminados
redes ser dada a contra pontos de' tornos
ado,
ou
l
o
o
'so
_asdcas _.... requerente:-incluindo
' pelo fato -de_
- terhados
.._ ser nele 'aplicada uma „eapata e
-e
Plastic Textile mecânicos. • - Requerente: '• Inctilsada
•salto, ou ambos, serem providos, em duplo sendo na parte 'superior previsto
Accessiaries
Limited.
,
telas Romi S. A.
.,
k'
•
distribuição preferencialmente perifé- numa abertura que possibilita a erur
Termo in° 1211.C63 - Privilég io de Térmo nv 10.361 -A/toai() ludasrica, de uma série de orifícios
d. p6 e na . inferior uma abeture coin- invenção - Aperfeiçoamentos em trial _.a configuração em per*antes ao /ongo de sua _espessura, tio cidindo com a primeira e em comuni- precesso para fornecimento de sai. filado - Requerente: Alumax Ilidiuinterior dos 'quais são' introduzidos cação com, o .ambiente atrvés d f. um mouras de halogenetos erre Metais ai-' tria e Comercio Ltda. . i
botões de borracha, plástico ou equi- raspo eia Um dos seus lados - total calinos para emprego em procesos Termo "ti e 145.362 -- Modelo inindustrias. - Requerente: Diamond dustrial - Nova confi guração • em
valente, , cada] um provido de alarga- 2 pontos,
Company. - Total de nove perfilado., - Requerente: Alumax
mento extremo inferior,' mantido ea- , N.° 113.980 --. privilégio. de inven- AIkali
.
Indústria e Comércio Ltda..
pontos.
Bente da face inferior do solado, e
Aperfeiçoamentos em aspirado- • .Termo mie 136.485 -. Modelo inclua- Picam os, pontos acima menciona=
ção
ainda dotado de: delgada aba anelar res - requerente: Febrica Nacional tilai para Nôvo -Modélo de Frasco. dos, foram publie.ados em 21 de fe- .
oposta, aprisionada entre a face ia- de Artefatos' de Metais S.A .
- Requerente: The : Gillette Com- vereiro de 1964.
.
.
•
terna do solado e o corte ou a
,
Ficam os pontos publicados. em 24 de
N. 113.983 - privilãqio d.. inven- P2AY
Termo ng 138.723 - Modelo indu,s- fevereiro de- 1964, por terem eaidõ
. lha.
- Total: 2 POMOS., •
= -..s-- Aperfeiço-amentos em aspiradores triaI
- Origina! Modelo d
•
.N.° 113.537 - privilégio de- Lavem, _ Fábrica Nacional de Arrefatec à" lagem. --- Requerente:
érrcte- cem' i lic.
g
Confecções
F,5ji
erreções
.
•
Termo ne 119.003 - Privilégio de
ção: Calçado, especialmente sapato me tais S.A.
..
Roupas E'riton Ltda.
para senhoras, cota salto alto -- re- N.° 114.172 - privilégio de ine exe. Termo 11a 138.757-- Modelo Inclua- invenção -- Aperfeiçoamento em
querente - para Ariston Schuhfabrik ção: Nova tomada elétrica -- - recue- tria2 - - Nein Modelo Sandalia. , - pendurador de cano. -• Requerente: .
Automatic Sprinkler Corporation ot
.
G M B H.
rente: Indústrias Plásticas e Eletro Me- R, eqeereentee Dur acour . 5. A. Indts- .América.
mérica. - Pinai da ponto fica réprivilégio de inven- cani
N.° 113.564
r
a
e
u
omercio.
i
1,
ca
- Panam Ltda. - Data para 23 Termo ne 139.984 - Modelo endus- t4icack"
ção: Aperfeiçoamentos em, ou relativos de outubro
de 1959. .
tria? _ Nôvo 'Modelo de botão trans- Citado ressalto, e a outra das mena. dispositivos de circuito para ei pro-• e
de utilidade perente com signo e zodíaco. - Re- danadas porções extremas providas
dução de sinais reguladores - regue- N.° 114.270 - tuodelo de
segurança
querente: Indústria e Comércio de de aberturas atuando de modo a Intente:' N. V. . Philips'Gloeilanipenfa• para:
Novode
tipo
de fechode champanha Plásticos
para
beca
,
garrafa
e Cutelaria Stern Ltda. - clinar-se quando recebe péso, para
.
brieken - total três pontos.
engajar a primeira porção extrema
-- requerente; Paulo Szoche . -- Sõmen- poi reivindicado um se ponto:
• mencionada a mover a mesma em
N.° 113.566 - modelo de utilidade te um ponto foi reivindicado.
o
Term 319 140.3e1 •- Modelo inclua.
contato ed travamenot com ó citado
para: Novo modelo de fecho ala -- ..
im.. 116.135 - • modekt de utilidade: tilai - Original. configuração . em ressalto. Total de cinco pontos.
para beesas - requerente: Luis 'bailes. Novo
cai-,
gravador
para
pinos
por
detonação.
Termo n9 125.539 - Privilegio de
modelo de brinquedo para
Redolat - total 2 pontos. -•.
naval ,._ requerente:
In:
?•-•
Requerente:
Arthur
.
Johannes
invenção
p
Trai S.A, -. Ackermann - Data para
rocesso para a obten- .
,
26 de junho ção de café cru
" N.° 113.577 - privilégio de ii.ven
ou cascas de café
e dustria e Comércio.
de 1
.
ção: Aperfeiçoamentos na emenda cie
962. .. • • . • 'de .um extrato seco ou aquoso comcebos telefônicos - requerente PI ref- N.° 116.226 - privilégio de triven- Termo 140.566 - Modelo industrial posto de cafelem e outras 'meterias
li . Società Per Azioni - total cinco ção; Aperfeiçoamento em processo para - uma nova e original redha Oca do' orgânicas, exceto meterias graxas. produção de corpos refratários de alta borracha para frascos de abro - Re-,'Requerente:' Borla Weinberg e Capontos•
.
áensidacle --. requerente: Gerierai Elec- querente: SICA - Indústria e Co-,' tharina Maria de "Vries". - Pon- •
• N. 113.585 - privilégio
de ineen- tric Company.
mércio 5 - .A. -• Data para três de to 1 fica retificado - Processo para
•ção: Enveducro com vertedor., integral, N.° 116502. --privilégio
, obtenção de café crú ou Moas de
de la yen_ julho 'de
§
.., 192.
-- e-vi
r--: ee
•
fabricado em cartolioa ou outro mate-' ..e. Processo
e
de um extrato seco 'ou aquoso
n
1R
para
Tmo
êr
vara a produção de uma
Modelo ¡nu"'I. café
composto
de cafeina e outras mate--ao
---9 t----R-- riaI lamelar semelhante - requerente: e°....
to
rétalai
Nova
configuração
ara
con
•
creto
em
meea
'
rias
dura
distendida
arma
orgenicas, exceto matérias graP.
P
• Compadre Anonima Toddy Venezolana solicitado - requerente:
jogos
corde
mesa
e
jack Vernon Para futebol
caracterizado pelo fato de que
-total 6 pontos.
realtos. - Requerente: Stephane Jo- xas,
o solvente usado para os fins de ex-1Veehorn. seph
Brondello
Para
total
cie
2
,
tração de matéria prima e constituí,,, N.? 113.644 - privilégiO de inven- • N.° 116.618 - privilégio, de enven- pontos. "
do Oe água acima da teinperatura
ção: Aperfeiçoamentos em ou relativos ção: Cabeça magnética - requerente:
ambiente ou vapor d'água. 1Total de •
acircuitos destinados a aplicar uma Minneeeta Mining And Manufacturing
três pontos.
onjunto ck C om Neer- au
mc
voIt agemd e s
AVISO ÀS REPARTIÇOES
Térnio nv 119.636 - de
dispositivos consumidores ' - requeren- N.° 116.629 - Privilégio ede In•
PÚBLICAS
Invenção - Processo dei limpeite
' te: N. V. Phillpsrloeifampenfabriefien veeção: Aperfeiçoamento ein'eieee'anisaperfeiçoado.
- Requerente: Impe- toca/ 2 'pontos.
O Departamento de Immo de operação para ,interruptor de
rial Chemical Industries Limited. prensa Nacional avisa às
• N.° 113.652 - Máquina 'de lavar circuito elétrico - requerente: r _General
Final dos pontos fica retificado.
Repartições PillilicaS em ge- requerente: Mefina S.A. • - erivie Electric Company - total, 41 ,pontos.
Compreender o tratamento das sural que deverão providenlégio de- invenção. -N° 116.644 -- privilégio de inperfícies contaminadas, de preferèna
reforma
das,
armaciar
cie em temperatura elevada, com um
U° 113.674 -e modelo de luehdade: venção: Dispositivo aperfeiçoado de
taras dos órgãos, oliolnis
sistema líquido de dias fases, consisNove aparelho para dar confeemação ignição para combustores de gás até o dia 29 de fevereiro
tindo essencialmente de um hidroa manteiga usada em serviços (coo- requerente: Controla Comlonv Of , corrente,
a fim de evita,r„n
carbureto clorado, contendo dissolvier) - requerente: Johanm Glecks- America.
cancelamento da remessa a
vidos- no mesmo 0,001% a 1% de seu
!saber.
N.° 116.677 - privilégio de 'mienpéso de um agente de atividade supartir daquela data.
N.* 113.675
privilégio de brvee- ção: Novo produto para -eve.aireento
perficial e contendo também suspenØo: Ideguitorris porra papel
ré- de pintora de molde de fundição
aos ou misturada no mesmo uma
de
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- proporção de água não maior que 5 I vialmente uniforme, caracterizado por t de se transfrmar halogenetos de mi...o ou de derivado funcional, roa
por cento em pés°. Total de sela

compreender a suspensão de pequenas ácido o-alcoil-tiono-fosfônico ou' hal- tivo, de 'ácidos N-apiridil (2) (aqu
particulas solidas de forma e dl- lgneets de ácido fosfônico caracteriza- quilo inferior) carbônicos ou de uma
Os pontos acima mencionados fo•am publicados com Incorreções em mensões substancialmente uniforme do pelo fato de se transformar halo- sal dos mesmos; ou de se convertei
em uma corrente de gás, em fornla ge netosde ácido oaalcoil-tiono-fosfél- no grupamento o grupamento carbo
24 de fevereiro de 1964.
de um leito fluidizado, como núcleo • nicoo ou halogenetos de ácido fosfée nile ou. tio-carbonila de uma guanide

para os grânulos; a introdução de mico com cato ou tio-ceto cmposto do ácido piridil (2) (alcano inferior)
uma mistura de granulação atomieada enolizáveis, em meio alcalino ou ma carboxCico ou de correspondente gusas
Privilégio de Invenção
tendo material de granulação em so- dorme de seus maisç.
nida de ácido tio-oarboxílico ou de
/ução e material de grknulação, pina- , Um pontos.
u meai dos mesmo,: ou de se permus
TÉRMO N.° 118.923
mente dividido em suspeesão em um ter pelo grupamento guanido o grupas
liquido volátil, na c .rente de gás q•ue
mento éster de um áster piridil (2)
De 28 de Abril de 1960
mantém o núcleo no leito fluidizado:
alcanálico inferior ou de um sal do
TERMO N.° 118.514
e então a lubrificação dos rânuloe remesmo, d 'eser, o núcleo piridlnico
•Requerente; Eduard itisters,
d oscompostos acima, separado dO
sultantes, enquanto na forma de um
De 8 de Abril do 1960
, Alemanha.
leito fluidizado, pela introdução de
grupamento (mino ou do grupamento
• Titulo: Rôlo pesa tratamento da uma composição lubrificante de gás que
Sandoz A. G. — Firma suiça.
éster", por 2 a 7 átomos de carbono,
face de meroadorsas por meio de im- etomizada na corrrente de gás que
pelo radical alquilo infeior, aloanoil•
Pontos
característicos
de:
Processos
pressão.
mantém os grânulos no leito fluidizado. de fabriacção e aplicaçã de novos co- inferior ou alcanol inferior e, se duoPrivilégio de invenção.
..
jedo, de • se acuarem os compostos
Total de 11 pontos.
rentes.
1 Rólo para tratamento das
résultantos de modo conhecido pie
Privilégio
de
invenção.
faces de mercadorias, por meio de imse cosi de se converterem-nos nes
pressão, entre utras finalidades para
I1 — Um proceso de preparação de composto. de amônia, quaternário, •
TERMO N.° 16.622
alhear e estampar papel e outros rua-'
' novos corantes, caracterizado pelo ou de se converterem os sais resulteiriais, para espremer unidade de tefat de se reagir crentes egânics hi- tantes nos compostos livres ou os cope •
De 1 de Fevereiro de 1960
•
cidos, calandrar e laminar fiilhas de
drossolKveis, cuja molécula cornprteo postos livres resultantes em sais.
Requrente:
Cornelss
Franciscus
Pematéria plástica e de borrecha ou seUm total de 17 pontos.
pelo menos, uru átoma de hidrigênio
melhantes bem como para outras o- trus Van Den Assem.
substituivel
com,
pelo
menos
uma
perações de impressão, composto de. Holandes •
molécula de. um derivado funcional
um cepo , &c° em forma de tambor ti Pontos característicos de: • Antena do ácido gama-halonocretônico de moTERMO N." .119.43e
receptora
de
cita
frequancia.
tubular, destinado pana rotação, 'e for
do que o produto da reação contenha,
Privilégio
de
invenção.
mando e circunferência do rôlo, e de
De 13 de Maio de 1960
menos, u mradkel gama-haloge1. — Antena para a recepção sele- pelo
um núcleo estacionário dentro do dinocrtonila.
Requereria: Farbenfabriker1 &nes
to corpo u crp transversal para re- tivo de ondas' eletromagnéticas de al- Um total de 12 pontos.
Aktiengesellschaft.
ceber a carga, send prevista uma cãe ta frequência e com polarização li4.0
mata longitudinal no lado voltado pa- near, constituída por um ou mais
Sociedade alemã .industrial, estabe.
lecida 'em Leverkusen-Bayerwerk
ra o ponto de açã d :nide para rece- elementos condutores alagados (díTERMO
N.°
.118.515
pol
e
elements
parasitas)
dispostos
epública Federal Alemã.
ber um meio fluente de imprenssa que
Pontos característicos Soluções de
faz efeito do interior sôbre o corpo na direção de polarização da onda e
De
8
de
Abril
de
1960
poliésteres não saturados em' compos.
bco, quando o ralo trabalha, e no lado fixados em um porta-antena, caracRequerente: PlViC Corporation . 'tos monâmeros vinilicos ou aliliecis
desviado do ponto de ação do núcleo terizada pelo fato. do pelo menos o
Firma norte-americana.
que endurecem formando matérias
lambem uma câmara longitudinal dess dípol ser frmad pr uma fita cndumais' ou menos rígida em si, a
Pontos característicos de: Processo plásticas dificilmente inflamáveis e e•
tinada para receber um meio fluente tora,
qual,
para
aumento
da
sua
rigidez,
da
produção de bissufeto da cartel to-apagáveis.
de impressão, quando o corpo Oco em
envolvida po ruma camisa dia:dá-- em pressão
m DvhH-di
elevada.
frente do ponto de açào deve ser venti- está
de forma apropriada.
lado, caracterizado pelo fato que as trica
1 — Soluções de beire viscoisidade,
Privilégio
de
invenção.
Um total de 4 pontos. •
câmaras sio previstas em um corpo
de poliésteres (não naturados, conten1 — Proceso de_produção de bis, do helogênio, com indice de acidez
Soo (2). que envolve o núcleo, não
sulfeto de carbono e sulfeto de hidro- e de hldroxila baixos e com um teôr
destinado para girar 'a s par êste motiTÉR140 N.° 117.55:
gênio, pela reaçã de enx6fre e gás de de radicais de monoalcoOis halogenavocom a preferência fixado contra rotaRequerente: Farbwerke •Hoechst hidrocarboneto saturado, em tempera- dos como interruptores de cadeia) em
ção, e que o corpo (6) que forme a
circuferencla do rôlo, é apoiado no Aktiengesellschaft Vorrn: Meister Lu- turas entre 450°. e 750°., oaracteri- compostos monômeros vinilicos e ou
, Bruning — Firma • alemil. zado por passarem-se vapor de enzô- alilicos, contendo 'eventualmente com
dito corpo 6co (2) do modo giratório.
Pontos característicos de: -Processo ira e gás de hidrocarboneto, através postos de 'antimônio e ou de fósforo,
i6rio,
para a obtenção de quinacridona li- de um forno de aquecimento, numa soluções estas que endurecem, a tem
rs'otal de 3 pontos.
neer na fase de gama-cristal e PC- presão superior a 10 atmosferas, pe- peratura ambiente ou e temperatura
diatra industriais particularmente ver ra produzir bissulfeto de carbono e mais elevadas, pela adição de catalinizes, massas plásticas, tintas de is- sulfeto de hidrogen'o, por separarem- sadores de polimerização e, eventual.
TER/V10 N.? 118.970
pressão e de pintura contando a moa- se o sulfeto de hidrognio eos hidro- mente. de ativadores formando maDe 29 de Abril de 1960
. carbonetos ni reacinados do bissulfe- teriais plásticas de difícil combustão
sneP. rivilégio de invenção,
Requerente: Istvan. Krausz,
to de carbno e do enxôfre não miei- e auto-apagáveis, sob moldagem e a.
1 — Processo para a obtenção de onedo, numa temepratura acima de vêntualmente em combinação com ma.
São Paulo.
Titulo; Novo sistema de bloqueio. quinacridona lienar na fase de â aa- 120.°C e 'numa pressão superior a 9 terias de enchimento especialmente
uva-cristal, adequada para o tingimen. atmisferas; por separar-se o bisssul- esteiras de fibras de vidro, caracterk
Privilégio de invenção.
1 — Novo' sistema de bloqueio da to de lacas e massas plásticas, P ara fato de cerbon de enx6fre rã' reaci- iradas pelo fato de que os poliésteres
rosca em uniões rosqueadas, caracte- produção de tinta de impressão e meado," numa temperatura acima de contêm, como radimcais de monoalco.
rizado pelo fato de face da porca de pinturas, bem censo para todos a 120.°C e numa pressão superior a 6 és:s halogenados, radicais de &teres hi. que tem contacto com a peça a ser fi- demais -listrar de aplicação de pigmeu atmosferas.
droxi-ralcoil poli halogeno fenilica, •
xada, ser provida de uma pestana anu- tos orgânicos, caracterizado' pelo feto
ao lado de radicais de ácidos &morbo*
Um total de 9 pontos,.
zilicos não saturados nas posições al.
lar tirada do mesmo material, a qual de se aquecerem pastas aquosas de
se divide em setôles, que em conjun- quinacridona bruta, finamente subdifa e beta e eventualmente de ácidos
to, determinam um colarinho concên- vidida, com solventes orgânicos,, com
dicarbóxilicoa não polimerinlveis, o. *
TERMO , N.° 119.432 '
eventualmente halogenados • de raditrico à boca da , porca por cujo • cola- exceção dos hidrcarbonets bem Como
cais de polialcoáis por sue ver avim.
De 13 de Maio de 1960
rinho continua interimente o filete de seus halogeno e nitro-derivados, e
halogenados.
de rosca desta e exteriormente apaes temeperatura de 1000 a 200.:C, meRequerente: Ciba Socike Anony- tualmente
Um total de 4 pontoo.
sentada uma inclinação que faz do diante simultânea remoção de
me,
Basiléia
—
Suíça.
Um total de 3 pontos.
total do colarinho, uni tronco- cônico.
Pontos característicos de:Procesos
nal da 8 ponta.
TEMO N.° 119.4a.
para a • produção de nove conmoetos
Total de 8 pontos.
piridínicoe.
TERM ON.° 118.147 Do 13 de Maio de 1960
De 25 de Março de 1960
Privil4(10 de invenção.
Ba yes
eguarento: Farbenfabrikeu
TERMO N.° 118.991
1 —aProceso para a produção de pi Aktiengesellschaft.
Requerente:
Farbenfabriken
•
Bayer
De 29 de Abril de 1960
r"
ridil' -(2) (alquila inferior) guanidi- Leverkusen Bayerwerk, •pâblica
Aktiengesellschaft.
Re- nese; ' seus ' derivados ecilicos, compos- Federal Alemã.
• Requerente: Wisconsin Olumi ReEm Leverkusen-Bayerwt rk
tos de amônio quaternário e seus sais Pènta característicos de: Processa
' search Foundation.
p Kblica Federal Alemã. O
I Pontos característicos de; Processo caracterizado pelo feto de se convere de preparação de ominas do ácido ha.
Estados Unidos da América.
de fabricação de ésteres, de ácido foi ter, de modo conhecido per se em um logano-carbnico.
Título: Proceso de granulação.
grupamento guanido, o grupamento Priisilégio de invenção.
Privilégio de invenção.
Music. o
amino ou o grupamento ácido calhes; 1 — Proceso *do preparação do
1 — um proceso aperfeiçoado pa- Privilégio de invenção.
ta preparar grânulos de livre escoa. Proceso de fabricação de ésteres de nico, funcionalmente convertido, de amidas do ácido helogênio-carbanicoa
montei e da forma • limensflos aubsten ácido fosfônico. caracterizado pelo fa- mui, piridil (2). (aquila inferior) a- caracterizado pelo fato de fazer roa.
•
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do, caracterizado por saponificar-se és- seus ésferes, na presença ou em ausên- pelo fato que, com um 'rolo impule
ter, Aivinilico num solvente, que (1) cia de • diltientes, a temperatura entre sor (pressor) coopera pelo meneia
rolo beneficiador que é niOntado
sob as condições de reação não 'forma 80 e 200.° C, com ácido fluoridrico uns
de modo a poder executar uns giro
ésteres com o radical ácidos o éster anidrido de modo a se produzirem as angular e fazer contato sob pressão
polivinilico, (2) 'que é um solvente quina cridonas lineares correspondentes. variável e' que é substituivel por ao
para o éster polivinilico e (3) que dis- TorP 1 de 3 pontos:
Menos um outro rolo de beneficiamento, com pelo -menos um 'grupo
solve água em pelo menos pequenas
operatório consistindo cada .grupo
quaçadades ou é tni-'3.vel com água em
de uns rôlo impulsionado e de rolos
.TERMO N.' 118.641
T1I1MO N..,112,689
qualquer proporção, dentdo de um cer-.
n -! espremedores por êles arrastados e
- to limite de temperatura, em presença
de recipientes, de banho, total
De 19 .de agõsto de 1959
De 13 de abril de 1960
de catilisadores ác'dos e água, isolande 23 Pontos.
Requerente: Silvania Electric Pro- do-se o álcool polivinilico da mistura •
a•-nte:
— Farbenfabniten
reacional: . Total de .14 pontos.
_
Ase% Inc.
Daye, ..,,,iengesellschatt firma a,e-' •
TARMO N. '116.536
. .
Local: Estados Unidos da América
caeacteristicos de — ProDe 27, de 'janeiro de 1960
Título: Lâmpada fluorescente e
cesso
fabricaetto de ésteres de actTERMO N.° 115.817
procesos de fabricá-la.
ua rtitano-tostólico. — Privilégio de
•. Requerente: FMC Corporation
, itneilÇail.
1 — Uma lâmpada fluorescente oa
de 23 de dezembro de 1959
.
',.Processo "de . fabricação de firma. norte-americana.
racterizada por ter a superfície de .
Pontos característicos de —.. Pra
• ésteres de ácido emitiu-fosfórico, cama envolvente, preferivelmente a sucesso Para a preparação de um ésperficie interna de
sua tnvolvente, ' R . cuerente: Ciba Soiete Anonyme, racterizado pelo fato de se . fazer 'rea- , ter
de Iddrocarboneto modificado —
gir
sais
de
ácido
aniino
Bas'léia
Suiça.
revestida com u mmaterial
fosfórico com halog,enctos. de alcol-i Privilégi? de Invenção.
sente, cujo
cujo cal.bre de partículas á,
onto carnctPeristico: "Processo para la, • eventualmente substituídos. -.—
1. 0 — Processo p ara Preparação
substancialmente, limitado . entre 3 e a fabricação dr uma nova 16 alfa-metil Uns total de, 3 pontos.
_de um éster
i
sintét co,. caracterizado
; pelo fato de reagir-se um policiclo60 micra,
'17 alfa-hidroxi alopreg nana " I .
pentaelieno. com um ácido groso. ee
Segue-se o ponto 2.
Usn total de 8 pontos.
Privilégio de Invenção.
•TÉlial0 N. o 112.715
. 1.7 — Processo para a fabricação de -• .
De 2i de agósto de 1959
TERMO N.° l.431
uma nova 16 alfa-metil 17 alfa-hidroxl
Tinimo N.°107,964
Requerente — Hohns liaas Com• 20-cetona da série alopreguanica, carac- pany.
De 13 de Maio de 1963 •
De 15 de janeiro de 1959 •
terizado pelo fato de se oxidar o delta
Local -- Estados Unido da Amé17 (20) 16 alfa-metil 3 beta: naifa, rica.
-•Requerentp
: — • F'arbenfabrikei
Requerente: Citais Societe Anony- 20 triacetoxi-alopregneno com um pe-' Titulo — Processo de; cianação.
Rayer Aktiengesellscha ft, firma ala
me, Basiléia Suíça.
ar-s
1.° — Um 'processo aperfeiçoado niã.
Ponto característico: Processo e apa ráci o orgânico, dissoci
para a introdução de, pelo menos, • Pontos earacteristicos de Pro
relho para a purfiicação de: salmura. éster no produto de oxidação, por tras- um • radical ciano liam composto. he- cesso de produzir azo corantes, sesterificação, com um alcanoli inferior mente insaturado no qual • o nitrogê- Privilégio de invenção.
Privilegio de invenção.
anidro e se purificar a resultante 16
é sun membro de um anel hexa1,0 — Processo de produzir azi
1 — Proceso pare , a purificação alfa-metil alopregnano • 3 beta: 11 alfa: nio
gonal, caracterizado „por fazer reagir
contínua de salmoura pela edição de 17 alfa-trio1-20-ona por tratamento com uns sal de , amonio N-aicoxi-quater- corantes, caracterizado pelo fato el4
óxido de cálcio e carboneto alcalino, uma cetona alifática Inferior. Um total cielico com um composto que for- 1 moi de tctrazo - composto de 4,4's •
diamino-difenilo ou seus produto!
caracterizado pelo fato de ser o óxi- e 15 pontos.
ma ionte cianeto. — Se-g-nein-se os de ,..asibátituição é Copulado com 1
do de_ cálcio adicionado continuamenpontos de 2 a 9.
' ihol -de ácido 1-Oxl-zeubol ,2-cerboxite ao fluxo de salmoura aquecida, sob
lico ou seus produtos ale substitui.
—remesernento moderado, em uma pri- TERMO DE PATENTE N.° 116.222
ção nuclear, copuláveis, e 1 moi- elo
N.°
112.983
,
()
•
.1
P.".'
1,3-dioxil-benzol ou seus Produtos
meir zona de reação e em uma prode substituição, duplamente copuláporção tal que, se deixar esta zona,
De le de novembro 491.-1959
de 14 de janeiro • de 1960
veia, e pelo fato do corante assira
a salmoura tenha índice pHO igual a
obtido ser combinado com 1 moi d.
pelo menos .10, sendo, uma parte do
Requerente — Farbwadie Masabst um, diazo composto contendo • pele
The Dow Chemical Company Essedimento precipitado, mantida em
Aktiengeselischaft
vorm.
Meister menos um grupo hidroxílico _e 113213
contáto Com a salmoura nesta zona, tados Unidos. da América.
Lucius
Brüning, Frakfurt2Main
grupo carboxilico em posição -oTitulo: "Processo para a produção de oec st,'Alemanha.
• e de ser, a velocidad d da salmoura,
com relação ao outro. — Um lota.
grânulos
em
forma
de
pépérolas.
ou.
Ponto
característico
—
Processo
de
2 pontos.
tal que não arraste consigo, para forolas,
a
partV
de
material
polimero
terpara
a
consolidação
de
tubos
e
de
ra desta zona nenhum sedimento.
merlástico fundido ou pastificado a corpos ocos fabricados com mateUni total de 30 pontos,,
riais sintéticos termoplásticos e apaquente. e equipamento • respectivo".
.
fÈ11.1510 N.° 110.075
•
rélho para sua execução. — Prjvi.
Provilégio de Inveição.
légio de Invenção.
De 29 de abril de 1959
TERMO DE PERANTE N." 115.622
1.0 — Processo para a consolida.,
"1.° — tira processo para ' fabricação ção de tubos e de outros corpos ocos
Requerente — Ciba Stieleté. . Ano.
de pérolas ou grânulos similares a pé- de materiais sintéticos termoplástide 15 ,de dezembro de 1959 nyme — Em alemão: Ciba Aktien
termoplástico fundido ou termoplástifi- cos por alargamento- por meio de gesellschaft
,
— firma suiça.
Photocircuts Corporation — Estados cado. caracterizado' porque uma peque- pressão interna a uma temperaturas
para
a
qual
é
justamente
evitada
a
Pontos
característicos
de -e- Pro
rolas, partindo de material polímero
- Unidos da 'América.
formação de uns estrangulamento lopara a fabricação de nova
Titulo: 'Processo para confecção de na orção do olimero é extrusada em cal (a chamada formação de gargan- cesso
ésteres. de ácido bidrexAmico e-- Prii
un duto ou 'espaço c-onfinado, que é tas ou gargalos), caracterizado' pelo vilégio de invenção.
circuitos impressos". Privilégio de Invenção.
aberto nos lados opostos . pelo -que- o fatia de o tubo, enquanto é leVado à
— Processo para a. labricaat
1.° — Uni processo de •-formar uni polímero fundido ou plastificado é eje'.., temperatura necessária para o alar- de novos
ésteres de ácido hidroxàmie
circuito impresso , caracterizatio pelo fa- tado do duto ou espaço com resfriamen- gamento, ser submetido a uniapres- co, caracterizado
pelo lato de se f*.
exterior a qual compensa: pelo
' to de compreender as etapas de forma- -to simultâneo, por introdução de fluido -são
menos parcialmente a ação neste zer reagir um ácido hidroxflnalci
ção sObre uma base isolante, áreas im- inerte comprimido. Seguem-se os 9on- momento ainda não desejada da alifático com um ' éster reativo
pressas com uma tinta incluindo iun tos de 2 à 22.
. pressão interna aplicada -no tubo. um alcanol, o qual está 'substituí0
por uma grupo amaino -ou amônio
agente receptivo, deposição de metal a
— Uni total de 12 pontos.
um grupo conversível no nesmo, o(
•
r
partir de um- banho de deposição não
se fazer reagir um ácido alifátic0
eletrolitica, . e seletivamente ret:rir um
se desejado, na forma de uns dere
_
TERMO N.° - ! ;6. 291
TÊM°
N.°
113.076
metal adicional às áreas providas do
vedo funcional reativo, com uma Oalcoil-hidroxilamina, na qual o ra.,
metal depositado não eletroliticamente.
de 18 de janeiro de 196N
' de 8 de setembro de 1959
Seguem-se os pontos de 2 à 12.
, dical aludia está substituido por uni
Requerente —• Lothar Mehleisen, grupo amino ou amônio" ou um ra
1 Requerente Farbwerke Hoschst Ak- austríaco.
.- dical conversivel no mesmo e . nua
i tiengeielischaft vorm Meister. ..
'
composto resultante, tendo um radh
TERMO 115.678
•i Patos característicos de Apa-- cal conversível num grupo omino oe
! Lucius n Bruning -'Frankfurt..Main- relho laeneficiador de fins múltiplos amônio, ser assim convertf,do êst.X
de 17 de dezembro de 1959 . • Hoechst, Alemanha.
para estrutura contínuas de tecidos radical,' segundo um método, por at
ou outros materiais e proces- conhecidd e, se desejado, os resub
• Requerente:- Fabwerke Hoechst AktiPonto característico: •eProcesso para têxteis..
ao de funcionamento do aparelho.
tentes amino-compostos ainda suba
engesliischaft — Alemanha.
.«
a atenção de corantes".
s1.0 — Aparelho beneficiador • de tituiveis no átomo de nitrogênio se.
Titulo: Processia para a obtenção de
fins
múltiplos
para
estruturas
plarem substituídos, na maneira usual
Privilégio de Invenção.
Alcool polivinilico. •
nas contínuas de tecidos têxteis ou e, ou,. se desejado, os sais resultou.
Privilégio de__Inveneão.
Processo par, a obtenção de outros. materiais, onde as estruturas tes convertidos nas bases livres ox
1.° Processo para a obtenção de corantes adeguados para o tingimento a serem beneficiadas são conduzidas outros -sais ou bases resultantes en
álcool polfvinilico puro pela saponifi- de latas e de matérias plásticas, carac- por entre rolos adjacentes um oo seus sais, ou, se desejado, as anal
aos quais são coordenados re- nas terciárias resultantes serem roa
cação dos 'seus ésteres de ácidos car- terizando pelo fato de se condensarem outro,
cipientes para a recepção de subs- vertidas nos óxidos de , amina.
boxil . cos com obtencáo chi ácido formo- ácidos 2.5-di-arilarninotereftállenr nu +anat.. 4. nd:fiei:adoras. caracterizadr. Um total de 10 pontos.
•
grs. -aril-isocianida-dihalogentos com
com uma om ine enfático, cicloelifática, aromáticr . ou heterociclios. primárie ou secundária qual
quer.
'U mtotal de 2 pontos.
amoníaco ou

OIRO
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MARCAS DEPOSITADA'
euieliesoão MIM de sekdo com e sei. 213 do Migo da Propriedade Industrial. Da data da puteleageto ~em* a
same • rime de el Coo peça o deteriaten01) dó Psaltia. haranis tua prazo poderão spresantot suta
a0 Depilásseis:4o
Prado:nal es Propríodado ~ai aqueles que se idinTnin prejudicados anal • comam& do rs1.o offieride
Têm° n.o 615.426, de 4-11-1963
Torrefações Associadas Indiiitria e
Comércio Sociedade Anônima
São Paulo

carrinhos para máquinas de escrever,
Térmo n.° 615.433, de 4-11-1963
corrediços, para veículos, direção, desli•
Laboratóries de Beaute Simon
gadeiras, estribos, escadas rolantes;eleAna.ennemente Creme Suou
vadores para passageiros e para carga
França.
engates para carros, eixos de direção,'
!Teios, fronteiriii para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, mutocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
Classe 48 para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, Todos os produtos de pertumaria, de
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos, beleza, de higiene, de saboaria, maquilagens, óleos essenciais, cosmét.cos,
rodas para veículos, selins, tricicles, tiprodutos para o cabelo e
rantes para veículos, vagões, velocípe• dentifrícios
des, varetas de controle do afogador.e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Têrmo n.o 615.434, de 5-11-63
barros, .toletes para carros
Rodolfo Antonio de- Lara Campos
São Paulo
Têrmo n.° 615.428, de 4-11-1963
Torrefações Associadas Indústria e
ESCRITÓRIO LARA CAMPOS
Comércio Sociedade Anónima
São Paulo

SIMON

MONARCA

horsvarã Ihustcrum

1
Classe 41
Termo n.° 615.427, de 4-114963
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
Soa.edad eAnônima
São Panl-

Classe 41
dalas, bombons, bornbocado& biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados.
balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos. crocante& drops,
doces de leite simples e compostos.
doces de frutas em conservas pra
paradas em massa, em calda em conservas, em compotas, e em geléias,
doces, doces gelados, 'doces de amêndoas, de amendoim, de nozes, de castanha, a de frutas secas coertos com
chocolates, frutas secas, passadas e
cristalizadas, geléias, goma de mascar.
pralinés. pastilhas, puxa-puxa. pirulitos,
pudins, panetones, sorvetes. torrões
torradas
, Têrmo n.9 615.429, de 4-11-190.
A Veloz S.A. Comercial Industrial e
Importadora
São Paulo

PRORROGAÇÃC,
É — B•O
Clas\se 1›
Para distIngUir: Refrescos, ádua mineral
e gasosa, natural e artificial
Termo n.°615.439, de 5-11-63
Kibon S. A. (Indústrias Alimenticias)
São Paul

TON-BO

Termo n.9 615.435, de 5-11-63
Classe 43
Brasele Nucleonica S. A. — Indústria
Para distinguir: Refrescos, água minara)
e Comércio
natural e artificial • São Paulo
Têrmo n.o 615.440, de 5-11-63
Arisi Ltda. — Organização e AdminisBRASELE NUCLEONICA
tração — Sociedade Civil
Indústria Brasil eira
Classe 41
São Paulo
Açúcar
Classe 8
Termo n.° 615.430, de '4-11-1963 - Para distinguir: Instrumental cientifiso
ARISI LTDA,
• Torrefações Associadas Indústria e• para uso em pesquisas, no ensino e na
ORG ANIZAÇAO E
indústria; instrumental e construção de
Comércio Sociedade Anón:tna
reatores subcriticos, de pesquisas e de
São Paulo
potência; instrumental para aplicação de AIIIINISTRAÇÃO—SOCIEDA
ern
radioisOtopos na medicina, na agricultura, na indústria, na geologia, na oceanografia e na geração de potência;
controles industriais elétricos, eetrôniNome civil
COS, hidráulicos e neuenáticos, e ainda,
Termo n.9 615.441, de 5-11-63
Instrumental para aviação, no que conRodolfo Antonio de Lara Campos
cerne a comandos hidráulicos.e elétricos.
São Pault
como também instrumental eletrônico
para pousas e vôos cegos
Termo n.° 615.436, de 5-11-63
Brasele Nucleônica S. A. — Indústria .
e Comércio

Classe 4
Titulo

BRASELE NUCLEONICA
S/A.—Indiastiia'
Comércio

Tèrmo n.° 615.431, de 4-11-1963
Marcenaria Norte . Sul Ltda.
• Guanabara

ARMÁRIOS.
PROAONFORTO
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques,- braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, cara
roças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veículos

Têrmo n.° 615 .137, de 5-11-63
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo

?RO Rli0 G AÇU

• Classe 33
' Título

ÇOS OURSCRIO5 OnI8

cias molhos, óleos alimentícios, gordtv
ras alimentícias ou cuinárlas, sorvetes,
cereais, biscoitos, balas, bombons e
confeitos

O U.PLENVAS
ABBOTT LABORATORIL,
CitICAGO-54-Illinots -II. ,A
Classe 3
Produtos !ormaceuticos

Classe 33
Titulo
Termo n.° 615.443, de 5-M-63
English Sewing Cotton Co, Lida
Inglaterra

Nome . comercial
1

Têrmo n.9 615.438, de 5-11-63
Kibon S. A. (Indústriss Aliment~)
São Par ''

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

Classes 33
Móveis de madeira

Termo n.° 615.432, de 4-11-1963
Abbott Laboratories
Estados Unidos da América

ESCRITURIO LARA CAT./PCB]
Sio Paulo—Capital .1

K A- I, 11
•

•

Casse, 41
Para distinguir: Laticínios, leite liquido,
leite condensado, leite dessecado, leite
ema-pó, manteiga, creme, ov3s dessecados ovos em pó, queijos, conservas dç
carnes de peixes, de legumes, .1c Ir-istas doces, geleias, xaropes alimentícias,
Casse 22
essências alimentícias, farinhas especiárias, café, chá, mate, chocolate, cacau, Para distinguir: Fio de algoded e
l condimentos culin%rias. massas alitnentide algodão para coser
.

t.
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Termo n.° 615.442. de 5-11-63
Intit Otavio Queiroz Guimarães e Frase,
cisco José Queiroz
- Guimarães

Termo n.0 615.446, de 5-11-63 Etegil — EditOra Técnico-Gráfica
Industrial Ltda.

Termo n.° 615.450, de 5-11-1963
Micrel
MIcroelétrica lastruraental e
Autornatização Lt-'-

São Paulo

São Paulo

Teimo 17. 9 615.454, de 5-11-1963

Spaulonci

Pulai Ltda.
is Pauto

MICREL
Indústria Braelleirt.
GRANJA BARÃO ME
J APY

uampinas- Es .
S.Pauln
Classes: 33 e 10
Titulo
Termo n. 9 615.444, de 5-11-63
Metalúrgica Mayrá Ltda:
São. Paulo .

41. Y R ),
Indústria Brasileiro

Classes: 32. 33 e 50

Titulo •
Teria)
615 .447, de 5-11-63
José Pagano Saes
São Paulo

Clàsse 8
Instrumentos, aparelhos e ferramentas
para med ções elétricas, mecânicas auIND. BRASILEIRA
tomatizaçâo e domésticos: Ampe:Ime
tros, aparelhos para metereologia, bicos
atom:zadores, chave-laca, chaves auto.
-00J 'sánnpuoa seapma sanepa 'seanwu
Classe 6
tatos de inerctirio, contadores • de golpe Esmerullauelars, lrezas, furade.ras, la.
e giros, controladores de chave eletro- minadores, plainas, politrizes, prense
retificas, tornos .e tupias
dos (aparelios), fios elétr.cos, logro
metros: tusiveis, fios - ni-cromolornos e
Térino n.° 615 .456, de 5-11-1963
estufas, lâmpadas. mie" ro-switches, magCia Tepeiman de Estofamentos
néticos, medidores de nivel, megrome•
-São Paulo
hos, piromet-ia; , resistênc.as reostatos,
reles, sirene, sta:teres, transformadores.
termo elementos, termostatos, termôme-

tros. volticaetros, válvula solenoide
Termo n.° 615.451, de 5-11-1963
Brasopal S.A. Indústria . e Comércio
São Paulo

•SOLDILÂ

INDUSTRJA• BRASILEIRA

Classe
Classe 11,
Costura eletrônica
Para distinguir: Perragebs e ferramen• MONAMI..-ALUMIN
SERVIÇO FUNERARIÇ:
Ternio n.c 615.457, de 5-11-1963
tas de tiScla a espécie, cutelaria em geIndústria Brasileirs
S1NT0 'ANDRÉ
Cia. Teperman de Estofamentos
ral e outros artigos de metal nã.s
São Paulo
dos em outras classes: alicates, alfanSanto André- Est.. de
1.
ges, alavancas, arruelas. argolas, ai00111"
sões
notas,
babadouros,
esse5. Paulo
de lata, arames lisos ou farpados. apacos, coletes, capas, chales. cachecols,
relhos de chá e café, assadeiras, açucacalçados • Chg,peus, antas'. combinaçõe4
reiros, brocas, bigornas. baixelas, bancorpinhos. calças calções, camisas, caClasse 33
misetas. camisOlas, cuelas, ceroulas. cal.
dejas, bulas, baldes, bomboaieres, bu•
Titulo
çak de senhoras e de crianças, colarinhos,
les, colheres para pedreiros. cadeados,
IPIDUSTRIA BRASILEIRA
cueiros casacão, dominós, echarpes.
Termo n.° 615.448, de 5-11-63
correntes, cabides, craves, cremones,
fraldas.
galochas.
•
gravatas,
gorros,
jaChocolate
"A
Sultana"
S.
A,,
araSusos,
conexões
para
enchaves de •
quetas, iuvas, ligas lenços, legues,
São Paulo
canamentos, caixas de metal, para por+
:
Classe
mantéis meias. maillots. mantas, man.
tões, colunas, canos de metal, chaves
Costura eletrônic,..
drião,
malhas.
paietos.
palas,
penhoar.
de fenda, chave inglêsa. cabeções, estripeugas. puloveres." ponches. pelerinas,
bos. canecas e copos, -cachepots, cende 5-11-1963
6V1ANCO Pg4/4 WRkfé-11/0
polainas. pijamas punhos, robe de Termo ri.c 615.458,
Indústria e C,otnercio
tro de mesa, coqueteiras, caixas de
Valpare.a
chambre,
sobretudos,
suspensórios,
souMateriais d eConstrução Ltda.
acondicionamento de alim antos, caldeibens. tailleurs- toucas e. vestidos
rões, caçarolas; chaleiras conchas, cusSão Paulo
..
cuzeiros, coadores, distinlios, dobraremo n.9 615.952, de 5-11-1963
diças, ,enxadas, esferas, em ates, esguiThe Upjohn Company
chos, enfeites de metal para automóveis
Estados Unidos da América
espumadeiras,forniões, 'vices, ferro para cortar capim,' ferrôlhos, - facas, faIm p USTR 1 A BRASILEIRA
cões, fechaduras, ferro comum a carvãô, fruteiras, funis, fOrmas para dóClasse 3
ces, frigideiras, ganchos e guarnições
Classe 16
Liqu.dos
e
tabletes
para desordens
de metal, grelhas, garfos, ganchos paClasse 41
Para
distinguir:
Materiais para c-c...
digestivas
ra emendas de correias, limas, lâminas
truções e decorações: argamassa, argila,
- lâminas para barbear, licoreiros, latas Balas, bombons, bombocados, biscoiareia. azulejos. batentes: balaustres. bloTermo n.° 615.453, de 5-11-1963
de lixo, jarras, machadinhas, molas para tos, bolachas, bolos, bolos gelados,
cos de cimento, blocos para pavimentaThe
Upjohn
Company
balas
de
mascar,
caramelos,
chocolaportas, martelos marretas, matrizes,
ção. calhas.' cimento. 'cal. era, chapai
Estados Unidos 'tia Américr
aarmitas, navalhas, navalhas para bar- tes, cacau, confeitos, crocantes. drops,
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas
bear, pilas, picões pregos, picaretas. doces' de leite simples e compostos,
chapas- para coberturas caixas d'água,
porcas, parafusos, pratos, porta gelo, doce.s de frutas em conservas precaixas para coberturas, caixas d'água,
poselras, porta pão. -aorta jóias; porta paradas em massa, em calda. em concaixas de descarga pra lixos, edificaservas,
em
compotas,
e'
em
geléias.
frios, paliteiros, panelas., rastelos, rolções premoldadas, estuque, emulsão de
doces,
doces
gelados,
doces
de
amêndanas, ralos para pias, ebites, e regabase asfáltico, estacas, esquadrias, estrude amendoim, de nozes, de casdores, raladores, serras, serrotes, sacar- doas,
tanha,
e de frutas Secas coactos com Extrato de ligado pata uso como pre- turas metálicas para construções, lamerblhas, tesouras, talhadciras, torquesas, chocolate". frutas secas, passadas e paração medicinal para o tratamento las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
tenazes, travadeiras, telas de arame, torde junção. !ages. lageotas, material isogeléias, goma de mascar,
das várias formas de anemia
neiras, trinco:, tubos para encanamen- crilailizadas,
lantes contra frio e calor, manilhas, masprallnés, pastilhas, puxa-puxa pirulitos.
sa, para revestimentos de paredes, matos, trilhos para portas de correr, taTérmo n.° 615.455. de 5-11-1963
pudins, pãnetones, sorvetes torrões
deiras para construções, mosaicos, proças, travessas, vasos. vasilhames e
Henrique Branner
torradas
dutos de base astáltico.. produtos para
verrumas
São Paulo
tornar impermeabilizantes as argamasTermo n.° 615.449, de 5-11-1963
sas de cimento e cal: hidráulica pedreTermo n.° 615.445, de 541-63
Escritório Péricles -- Imóveis
gulho. produtos betuminosos. impermeaNopara Ltda. — Organização e AdmiSão Paulo
bilizantes. liquidos ou sob outras formai
nistração — Sociedade Civil
para revestimentos e outros usos nas
Sãq Paulo
construções, persianas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimentOPARA
to ou gesso para tectos paredes, papel
Sno
Paula-Capital'
'ORGANIZAÇÃO E A liCelVIS-»
para forrar casas, massas anti-rutdos
para uso nas construções. parquetes,
<TILAC-AO-SOCIEIZLE
portas. portões, pisos, soleiras para portas. motos, tubos de concreto, telhas, taClasse 33
Classe 3
cos tubos de ventilação. tanques de ciTitulo •
Nome civii .
Timo
mento. vicias vicarnerâns.

SOLDILAM

VALPAREIA

CARIPEPTIC

_ Nrnioar
Classe 3 •

•
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Classe 48
abertos, peças forjadas não acabadas,
rios, embrocação para animais, 10584
barras forjadas; vergalhões, chapas ma- Para 'distinguir: Pó de arroz, talco per- mediermantosas, para uso veterinárIN
leáveis, serpentinas, soldadas para óleo, fanado, rouge, baton, carmin, lapis pa- preparados para esterilizar Instrumento.
guarnições para tubos, tubos angulares ra maquilagen, óleos perfumados, óleos
cirurgicos
para o cabelo, cremes e pomadas para
Taro n.o 615.467, de 5-11-63
•Termo n.9 615.461, de 5-11-1963
a pele, essencias, extratos, lança-pelamI Telefunken do Bras) S.A. Indüstria :nes, papeis perfumadas, água de coloJoalheria Dalzisa Ltda.
Minas Gerais
' e Comércio
nia, água de quina. agua de rosas, gliSão Paulo
cerina perfumada para uso de toucador,
sais esfumados, tintaras, petróleo, loções. brilhantinas, cosmeticos asara a
pele e ixadores para o cabelo, pestanas
calos e, bigodes, depilatórios, desodorantes, vernizes e esmaltes para unhas,
Industriar Braaikin
dissolventes astas e liquidas de:safra
Classe 13
cios, tijolos, pas para unhas, pentes
'
escovas - para dentes, cabe/os, citais e Abotoaduras paia punhos. águas mar
unhas, grampos e fivelas para o cabelo, anhas lapidadas. :alindes para adasnar
Classe 8
Lixas para unhas, ponpoos, água de al- -imas •osopazd man ap ssopçnisas
Instruniaatos de- precisão, instrumentos fazemas, amonta perfumada, sacheis, precioso ou suas imitações saéls .de
científicos, aarelhos de uso comum:- ins- vinagre aromático e cheiros -em pas- adorno, balangandans, be rloques, brintrumentos e .aparelhos didáticos; moldes
cos, broches,. colares, contas de metstia•
•
tilhas
de tõda a espécie; acessórios de apaCaasse 38
ou pedras faciosas ou semi-sedosas e
Aros para guardanapos Ãe papel rêlhos elétricos (:nclusive válvulas, Termos as. 615.465 e 615.466, de suas imitações, usadas como adornos
agluanados. álbuni (em brandi). álbuns lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.);
os. na conf-ecao bijouterias, corren5-114963
para retratos e autógrafos, balões . (ex- Aparelhos fotográficos,. cinematográfites de uso individual ara adorno, dia'relespring
S.A.
—
Indústria
ceto para brinquedos), bis:acta para cos, máquinas falantes, etc., discos
mantes lapidados esmeraldas lapidadas,
Eletrônica a
correspondência, blocos para cálculos,
gravados e i filmes revelados
medalhas com símio, pulseiras, safiras
R.o
Grande
do
Sul
blocos para anotações. bobinas, brochu(apiadas, topazius lapidados, turmalínas
•
•
Tèrmo
n.o
615.462,
de
5-11-1963
ras não impressas, cadernos_de escrelapidades e turquezas lapidadas
ver, capas para documentos. saarteiras, Telefunken do Brasl S.A. Indüstria
• e Comércio papel ou papelão. capsulas • de papel,
Temi.° n.0 615.469. de 5-11-63
São Paúlo
caixas de papelão. cadernetas. caderErnando Baggio
-•
nos, caixas de cartão, caixas para pa•
Mm
• as Gerais
•
pelaria, cartões de visitas. cartões • comercilas, cartões indicas, confeas •carIndústria Brasileira.
tolina. cadernos de papel melimetrado
• em branco para desenho cadernos
Classe 50
escolares, cartões em branca cartuchos
Para' distinguir o timbre :ia requerente
de cartolina, chapas planograticas. ca:
a . ser usado em papéis de- .carta e de
demos de lembranças. carrete., de pa'oficia envelopes; cartões .de visitas ..
pelão. envelopes, enveducros para chacomerciais,. memoranda. faturas, duplica- Indústria Brasileira,
•
rutos de papel, ancadernação de papel
Classe 8
•tas, notas pra-lassarias. letras.- dercãmou papelão,. etiquetas, fõihas indicas. Instrumentos de precisão, instrumentos bio apálices. ações, deb5ntUres. -aLiSilabas de celulose. guardanapos, livros científicos, aareIllos de uso comum; ins- sos. cheques. bilhetes. passagens folhiaio impressos. livros fiscais, livros de trumentos e aparelhos didáticos; moldes
Classe 40
nhas e demais artigos da classe
contabilidade mata-borrão: ornamentos de h:Ma, a espécie; acessórios de apaPara dietinguir: Móveis em gera de
Classe 32
de papel transparente; pratas. papeli- ralhos elétricos (:nclusive válvulas, ,Almanaques, anuarios, álbuns teriprei-- metal, vidro.- de aço ou madeira. estonhos. papéis de ~anho • sie sausuassa, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); aos, cartazes, catalogas, sornais nada fados ,ou não. Inclusive Móveis para espapéis *ta Impressão, papéis em branco Aparelhos fotográficos, cinematografia nais e estrangeiros.. pubacações impres- critório. Armários, armatirios para bapara impressão. papéis fantasia. menos cos, máquinas falantes, etc., discos sas, revistas. Paopagáida - em rádio, nheiros e para roupas usadas,, almofapara forrar paredes, apel almaço com
gravados e 'famas revelados
te/avisai, tomais, programas radiofôuis das. acolchoados para móveis, bancos,
ou sem pauta. papel trepou, papel de
cos, peças teatrais e cinematográficas balcões, banquetas, bandejas, domiciliaIeda, papel impermeável, papel em bo- Termos os, 615.463 e 615.46+, de
e revistas impressas
res. berços. biombos, cadeiras, carrinhos
bina para impressão. pape encerado,
541-1963
para chá e café, conjuntos para dotpapel higiénico, papel impermeável 'N
Detergentes Deterbras Ltda.
Termo n.„9 615.468. de 5-11-61
ralbSrios.. conjuntos para sala de (anpara copiar, papel para desenhos. paSão Paulo
Agripee Constado e Representações
tas e sala de visitas. ~alatoa para
pel Para embrulho impermeabilizado
1
Ltda.
terraços, jardim e praia, conjuntos de
papel para encadernar, papel para es•
Rio Grande do Sul
armários e gabinetes para copa e ,.ctcravar, papel para imprimia papel parinha. camisa cabides, cadeiras girarafina para embrulhos, papel celofane,
•tórias, cadeiras de balanço, caixa de
pape' celulose., papel de linho, papel
E , rádio, colchões, colchões de Inole:,:lsdids-e
absorvente, papel para embrulhar taIndústria Brasileira
baco, papelão, recipientes de papel, romadeira, espreguiçadeirasi guarda-rousetas de papel. rótulos de papel, rolos
•
Classe 46
de papel transparente, sacos de papel,
pas, estantes, mesas, mesinha% neesl•
Para
distinguir:
Artigos
e
preparações
Indústria BrasiSeirs.
serpentinas; tubos postais de cartão. para conservar. polir e limpeza em geabas paia rádih e televisão.. mesinha
.tubetes de papel
para máquinas de escreve, móveis pa.
ral, a saber: algodão preparado para
levisão, moldaras para quadros, porta.
Classe 2
'rirmo n.* 615.460, de 5-11-1963
limpar metais e móveis, anil, amido.
retratos, poltronas. poltronas-camas,
Nová Hut /Cimenta Gottva/da.
azul da Prussla e Ultramar para lavan- •Para distinguir: Acido fanico ara fins .. prateleiras. porta-chapéus, soas,
daria, alvaiade. abrasivos quando para sanitários, adubos ara agricultura e horNárodni Podnik
. sofás-camas, travesseiros e
conservar e polir. baralha, buchas para' ticultura. água de cal. (desinfetante)
Tcreccolovalquia
vitrines
limpar; cêra para assoalhos, composa, água oxigenada bactericidas banhos
São Paulo
ções para limpar Maquinismos,'carbo- ara carneiros, cloreto de cal para desinTermo 17. 0 615.170, de 5-11-63
nato de otassa, cera para lavanderia: fecção. preparado de creosoto para deGeraldo Udala de Oliveira Batista
detergente-1; extrato de anilr flanelas sisfecçào. préparado deftunadar. prepaMinas Gerais
preparadas para limpar metais e móveis. rados dassnfetantes, pastilhas para &an
Jaculas para toados. fôs!oros; goma pa- tuir insetos. pó para proteger os carra lavasderia e lavadeira, graxas para neiros contra mascas. Põs laaatiaidaa a
calçados, hquidos para tirar manchas e para destruir pragas, agua de potassa
branquear roupas: óleo para limpeza de para fins sanitários, preparadas para
carros; pomadas para calçados. pasta destruir pulga se piolho. preservativos
polir, preparados químicos para tintu- para .çlóress naturais, sabão e preparada
raria e lavanderia próprios para tirar para lavar cachorras, sais para fins agrimanhas da roupas, prepaados para la-' colas„ horticulas, vaterinarios e sanilã5
varMis de brunir metais; soda para la- rios, formicidas. carrapatec_idas, salitre
Ferro redondo, ferro cantoneira, tiras vanderia, sabão em . p6, sabão comum. do Chile. cloretos de zinco, sulfato de
Classe. 8
de aço laminadas a quente, vigas de saponáceos, sulfato de soda, silicato de zinco, loções raediaamentosas para aso
aço em duplo T e em ti, tubos de aço sódio, soda cáustica: tijolos de polir veterinário, inurIcalas, raeinas sóros as- Aparelhos elétricos de inter-comunica.
ções
pecIficos e reagentes para fins veteriná•velas
com costure, perfis fechados, per%
Trino. n.° 615.459, de 5-11-1963
(Prorrogação)
Gebr, Hoescr
Alemanha

Crédi-Joias

ELEFIX

Indústria Rrasileira
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larainaçao, ganchos, guarnições de me- I
Termo n. 9 615.484, de 5-11-63
tal, garfos, ganchos para quadros, Lindolpho Silva Armarinho Limitada
Pernambuco
gramo& para emendai de correias, limas,
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
machadinhas, molas para portas de cor- u Lindolpho
COFERGE
•
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas. pás, picaretas,
.
Armarinho
Limitada 9 Brasilein.
pregos, picões, ponteiras, parafusos,
porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão,
Classe 5
porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos.
Nane comercial
Aço em bruto, aço preparado. aço '', róldanas, ralos para pias, regadores,
Indústria Brasileira,
Termo n.° 615.486. de 5-11-63
doce, aço para tipos, aço para molas, serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, teLouise Bou tique Modas Ltda.
aço instrumental e rápido, especialmen- souras, talhade1ras, torquezas, trilhos.
Guanabara
te trabalhados. bronze, bronze de man- trilhos para elevadores, tenazes, travatin bruto ou parcialraente preparados, I dores, telas de arame, tubos para encaClasse 41
cimento metálico, cobalto em bruto ou namentos, trincos, trilhos para portas
Café
parcialmente trabalhado, couraças, esta- 1 de correr, taças, molas para portas.
alio em bruto ou parcialmente traba
Termo ti.° 615.472, de 5-11-63
Têm, n. ..° 615.479, de 5-11-63
abado, ferro, ferro maleável, laminas de I
Costa Narcizo 6 Cia. Ltda.
LI imberto Delgado
metal.
latão
em
fõlhas
Emalhas,
magnéGuanabara
Guanabara
rio, metais estampados, niquel, ouro,
f Indústria Brasileira
papel de estanho platina, poeira de
Zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco
Classe 3€
corrugado e zinco em Rilhas
Para distinguir: Artigos de vestuartos
_e roupas feitas em geral. Agasalhos,
Trino én.° 015.476, de 5-11-63
aventais, alpercatas, anaguas, blusas
Calçados Totty Ltda.
Guanabara .
botas, botinas, blusões, boinas, baba,Indústria Brasileira
doures, bonés. capacetes, cartolas carapuças, casacão, coletes, capas, chalé..
cachecols, calçados, chapeus, cintos, cini
tas, combinações, corpinhos, calças de
Classe 46, f.
senhoras e de crianças, calções, calças,
Sabão
INECSTRIA. BRASILEIRA)
camisolas, camisetas. cuecas, ceruulas,
Termo n.° 615.473, de 5-11-63
Classe 36
colarinhos. cueiros. casacos, chinelos,
Aurelino dos Passos Araújo
Calçados em geral
dom! nos, echarpes, fantasias, fardas, paSão Paulo
ra militares e colegiais fraldas. galoTermo n. 9 615.477; de 5-11-63
chas.
gravatas, gorros, jogor de litigaClube Campestre da Guanabara
ria, jaquetas, leques, luvas. ligas, lenGuanabara
ETE
Classe 33
L.RL
ços. manhãs, meias, maiôs, mantas. manInsígnia •
drilo, mantilhas, paletós, palas, penhorou/Mio,
sobretudos, salsa, suspensurios,
:raulstria Brasil eira
Termos ns. 615.480 a 615.483, de
saida de banho. andana*, sweater, ehor.
5-11-63
tes, sungas, stolas, soutiens, slides.
Baptista Miranda 8 Cia. Ltda.
talar. toucas, turbantes, ternos, siderem
Classe 40
São Paulo e vestidos
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro,- de aço ou madeira, estoNome comercial
Termo n.° 615.488, de 5-11-1963
fados ou não, inclusive móveis para es-.
Walter de Souza, Geraldo Martins da eritório. Armários, armaários para baTermo n.° 615.478. de 5-11-63
Fonseca e Nikon Candeia de Souza
nheiros e para 'roupas usadas, almofaJulius - Engels & Soba
Guanabara
das. acolchoados para móveis, bancos.
Alemanha
balcões, banquetas, bandejas, domicilia‘a
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhas
para chá e café, conjuntos para dorPRORROGACÃO)
mitórios, conjuntós para sala de ImiClasse
tar e sala de visitas, conjuntos para
Álcool industrial
terraços, jardim e praia, conjustos de
Classe 3
armários e gabinetes para copa e e,oAlcool para farmácia
,MARCA
COPÀ
zinlia, camas, cabides, cadeiras giraClasse 41
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
Vinagres
rádio, colchões, colchões de mola, disClasse 43
pensas, divisões, clivam discotecas_ de
1 UP BRAND
Aguas gasosas e minerais, artificiais ou
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rounão, águas tônicas, bebidas efervescenpas, estantes, mesas, mezinhas, mesiClasse 11
tes sem álcool, caldo de cana, guaranás,
nhas para rádio e televisão, mesinha
laranjadas, limonadas, refrescos, sodas,
Ferragens
e
ferramentas
de
Coda
espépara máquinas de escrever, móveis palimonadas, xaropes para refrescos
Classe 8
levisão, molduras para quadros porta- cie, cutelaria em geral e outro4 attigos
Instrumentos de precisão, instrumentor
retratos, poltronas, poltronas camas, de metal não incluidos em outras clasTerra°
n.°
615.485,
de
ses: Alicates, aldravas. arruelas, arr.- s
prateleiras, porta-dhapéus, sofás,
A. Elpidio Lima Rosa Indústriaa e dentificos, aparelhos de uso comum,
ses: . Alicates, aldravas, arruelas. arreinstrumentos e aparelhos de didáticos,
sofás-camas, travesseiros e
- Comércio
dores de latas, arrames lisos ou farpamoldes de tõda a espécie, radusfônleos,
vitrines
Minas Gerais
dos, aparelhos de chá e café, assadeicinematográficos, máquinas falantes,
ras, açucareiros, brocas, bigornas, baiTermo n. 9 615.474, de 5-11-C
Térmo n.° 615.490, de 5-11-1963
xelas, bandejas, bacias, baldes, bomboCarlos Mala de Souza
Manuel Alberto de Fonseca
São Paul"
ateres, bules, colheres para pedreiros,
• Guanabara
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para ort6es, colunas, _chaves, cremones.
zhaves de ara çusos, conexões para en.•
.ottat.;
canamentos, canos, de metal, chaves de
n'4
fenda, chaves inglezas, cabeções, caneClasses: 8, 13, 25, 34, 40 e 49
cas, copos, cachepots. centro de mesa,
irtigos eletro-domésticos em geral ar- coqueteleiras, caixas para acondiciona'
Igos e instrumentos de precisão, artigos mento de alimentos, caldeirões, caçaro•Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusu. Me.,
letrónicos, 'das, bijouterlas, pedras ore- las, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
tosas e semi-preciosas, imagens, estam- enxadas, esferas, engates, enfeites pare
seles !Solas*, botas, babadouros, casa
coa, coletes, capas, abales, cacheools,
!as, estátuas estatuetas desenhos, qua- arreios, de metal para automóveis, escalçados, chapéus, cintas, combinações.
kos pinturas, gravuras, cortinas, tape- tribos, formões, ,espumadeiras, foices,
Classe ' .38
Ferros para cortar capim, ferrolhos, facorpinhos, calças, calções, camisas, ca•
tez, móveis em geral brinquedos em
cas, facões, frigideiras, cilindros para
Arti•jos da clame
geral
adietas, camisola., melas. °emir'

Têrmo n. 9 615.471, de 5-11-63
Indústria e Comércio Fernandes Lida.
Amazonas

Termo n.° 615.475 de 5-11-63
Orlando Boscolo
São Paulo
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•
cresci, creosotalina, creosoto, desodcad
ças de senhoras e de crianças, colarinhos. nheiros e para roupas usadas, almota-1 Termo n. l 615.497, de 5-11-1983
rante, desinfetantes, defumadores,
eueit os, casaca°, dominó& echarpes,' das, acolchoados para móveis, bancos, 1 *Dulce Fish de Miranda- d'Abreu e
Maria Idina Gonçalves Montillo
terminadores de pragas e Umas dardo
fraldas, galochas, gravatas, gorro& ja-' balcões, banquetas, bandejas,. domizilia-1
Guanabara
alias, 'esterilizantes, embrocaç5es parai
.
quetas, luvas, ligas, lenços, leques res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
animais, enxertos, farinhas de ossofa
.
mantêm. meias. mailloui, mantas, maa para chã e café, conjuntos para dorfertilizantes, fosfatos, SormIcidas, funala
draw. malhas, paletós, palas, penhoar mitórios. conjuntos para' sala de (angames, fungicidas, glicose para fina
peugas, putoveres, ponches, pelerinas tas e sala de visitas, conjuntos para
polainas. pijamas, punhos. robe de terraços, jardim e praia, conjustos de a veterinários, guano, herbicidas, insetici•
a das, insetifugos, larvicklas, microbicia
.
•
chambre, sobretudos, suspensórios, sou. armários e -gabinetes para copa e codas, Medicamentos para animais, aves
tens, tailleurs, toucas e vestidos • 1 zinha, camas, cabides, cadeiras gira. Classe 33
e peixes, óleos desinfetantes e vetaria
torlas, cadeiras 'de balanço, caixa de
Titulo
Termo ri.° 615.489, de 5-11-1963
nários, petróleos sanitários e desinfedi, cokhões, colchões de mola, -lisráo
Charles e Almeida Ltda.
pensas, divisões, divans, discotecas de Termos ns. 615.498 e 615.499, de tantes, papel fumegatório, pós InseticiGuanabara
das, paraticidas, fungicidas e desinfe5-11-1963
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes,' mesas, mesinhas, mesi- Indüstria e Comércio Atlantis Brasil tantes, preparações e produtos 'nada.
cidas, germicidas, desinfetantes e vete.
Limitada
ribas para rádio •e televisão, 'mesinha
g
riflarias, raticidas, remédios para fins
'São Paulo
para máquinas de escrever, móveis paveterinários, sabões veterinários e delevisão, molduras para quadros mirrasinfetantes, sais para fins agricolas,
1 retratos, poltronas, poltronas-camas,
....aasse 36
.O R
horticulas, sanitários e veterinarlos,
lontecções de roupas feitas eia íreral ' prateleiras, porta-chapéus. -sofás,
sulfatos, superfostatos, vacinas para
•
sofás-camas,
travesseiros e
•
aves e animais, venenos contra insetos,
Têrmo n.• 615.491, dj 5-11-1963
Termo na, 615.493, de 5-11-1963
Animais e hervas dadinhas
Papelaria Vale Ltda..
Padaria e Confeitaria Santo Antônio
Classe 2
' Guanabara
Classe 46
—a
Limitada
Substancias e reparações químicas Para distinguir: Artigos e preparações
Rio Grande do Sul
usadas na agricultura, na horticultura. para conservar, polir e limpeza eia gePRORROGACAc
na veterinária e para fins sanitários,' ral, a saber: algodão preparado 'para
a saber: adubos, . ácidos sanitários, limpar metais e móveis, anil, amido,
-SANTO ANTONIO
HERDE TR-0
águas
desinfetantes e para fins sani- azul da Prussia e Ultramar para lavantá
•
ri os, apanha-moscas e insetos (de daria, alvaiade, abrasivOs quando para
Indústria Brasileira
goma e pfapel -ou papelão), álcalis, conservar e polir, barrilha, buchas para
Classe 41
.
bactericidas,
baraticidas, carrapaticidas.
Balas, bombons, bombocados, biscoi. cresol, creosotalina, creosoto, desodo- limpar; cêra para assoalhos, composiClasse 38
ções para limpar maquinismos, carbo.
Aros para guardanapos de papel tos, bolachas, bolos, bolos gelados, a
desinfetantes, defumadoras, ex- nato de otassa. cera para lavanderia;
r"
balas
de
'mascar,
caramelos,
chocolar"e'
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
drops, terminadores de pragas e hervas dani- • detergentes; extrato de anilr flanelas
para retratos e autógrafos. balões (ex- tes, cacau. confeitos, crocantes,
e
compostos.
abas, esterilizantes, embrocações para preparadas para limpar metais e móveis,
ceto ' para brinquedos), blocos para doces de leite simples '
animais, enxertos, farinhas de ossos,
correspondência, blocos para cálculos, doces de frutas em conservas pre- fertilizantes, fosfatos, 4ormicidas, fuml- féculas para tecidos, fós'oros; goma para lavasderia e lavadeira, graxas para
conblocos para anotações. bobinas. brochu- paradas em massá..etn calda. em
gelé ias, ganias, fungicidas, • glicose para fins calçados, líquidos para tirar manchas e
ras no Impressas. cadernos de escre- servas, em compotas, e em
ver, capas para documenros carteiras, doces, doces gelados, doces de amen- veterinários, guano, herbicidas,. inseticl- branquear roupas; óleo para limpeza de
papel ou papelão, cápsulas de papel, doas, de amendoim, de nozes, de cas- das, insetifugos, larvicidas, rnicrobici- carros; pomadas para calçados, pasta
caixas de papelão, cadernetas. cadeia tanha; e da' frutas secas coertos com das, medicamentos para animais, aves polir,. preparados químicos para 'tintunos. caixas de cartão, caixas para pa- chocolates, frutas secas, passadas e e peixes, óleos desinfetantes e veterl- raria e lavanderia próprios para tirar
pelaria, cartões de visitas, cartões co- cristalizadas, geléias, goma ar mascar, nários, petróleos sanitários e desinfe- manchas de roupas, prepaados para lamercilas, cartões indicas, contad. car- praltnés, pastilhas. puxa-puza. pirulitos,, tantes, papel fumegatório, pós insetici- var. pós de brunir metais; soda para ladas, pataticidas, fungicidas e desinfe- vanderia, sabão • em pó, sabão comum,
pudins. panetones, sorvetes. torrões
tolina, cadernos de papel melimetrado
torradas tantas, preparações e produtos inseti- saponáceos, sulfato da soda, silicato de
• e em branco para desenho, cadernos
cidas, germicidas, desinfetantes e vete- sódio, &tida cáustica; tijolos de polia;
escolares. cariou em branco. cartuchos
Termo n.° 615.494, , de 5-11-1963
rinários, raticidas, remédios Para fins
de cartolina, chapas planograticas. cavelas
imüstria Artecouro Karcin Lu"
veterinários, sa gões veterinários e de
dernos de lembranças. carretéis de paRio Grande do Sul
sinfetantes, sais para fins agrícolas, Termos ns. 615.502 e 615.503, -de
pelão. envelopes enveducros para chahorticulas, sanitários e veterinários,
'
5-11-1963
rutos de papel. encadernação de papel
sulfatos, superfosfatos, vacinas para Indástria e Comércio Atlantis Brasil
ou papelão. etiquatas. fõlhas índices.
aves e animais venenos contra insetos,
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
Limitada
a
animais e hervas eadinhas
não impressos. livros fiscais livros de
São Paulo
contabilidade; niata-borrão: ornamentos
, Classe 46
de papel transparente; pratos. papeliAmido, alvejantes, anil, água de lavaClasse 35
nhos, papéis de estanho e de alumínio,
deira, água sanitásia, casa para assoaDAN
papéis sem Impresaão, papéis em branco Alpaca. aparas de couro, arções de lhos, detergentes, esponjas de aç'o, tóspara impressão. 'papéis fantasia. menos selim, bainhas de couro, biqueiras, bol- foros, lixivoa, lixas, lã de aço, pomapara forrar paredes, apel akraço com sas de couro, chapeleiras de couro, das para calçados, palha de aço, prediversos, entresolas, •
ou sem pauta, papel crepun. papel de coleiras, couros
Classe 2
parados para polir e limpar madeiras,
fiada. papel impermeável, papel em bo- equipamentos de couro estojos, estribos. •
vidros,
metais
e
objetos,
panos
para
Substancias
e
reparações qulmica
bina para impressão. papel encerado. garupas, guarnições de couro, peles, pale' para limpeza, panos de esmeril usadas na agricultura, na .horticultura
papel higiénico, papel Impermeável milhas, pastas de couro, pelicas, rabi- epolir
material abrasivo
na veterinária e para fins sanitários
para copiar. papel para desenhos, pa-- chos, rédeas, retalhos sacos, selas, sepel para embrulho impermeabilizado' lins, solados, solas, viras de calçados peza de metais e objetos, sabões em a saber: adubos, ácidos sanitários
gerai, sabões em pó, em flocos, sapona- águas desinfetantes e para fins tad
e zibelina
papel para encadernar, papel para es• ceoa, velas e velas a base de
tárlos, a p anha-moscas e insetos (da
crever, papel para imprimir. papel. pa•
estearina
Termo
n.°
615.495,
de
5-11-1963
goma e pfapel ou papelão), álcalir,
rafina para embrulhos, papel celofane.;
Orestes & Filho
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
papel celulose. papel de linho, papel
Tèrmos na, 615.500 e 615.501, de 1 cresol, creosotalina, creosoto, desodoPernambuco
absorvente, papel para embrulhar ta-!
Indlist-:- e Comércio- Atla rom Drasil rante, desinfetantes, defumadores. ex.
baco. papelão. reclpfentes de papel, ro-1
Limitada
LUAF
terminadores de pragas e hervas danisetas de papel, rótulos de papel, rolos
Sio Paulo
nhas, esterilizante, embrocaç5es para
de papel transparente. sacos de papel.
animais, enxertos, farinhas de ossos,
serpentinas; tubos postais de cartão, industria brasileira
tubetcs de . papel'
fertilizantes, fosfatos, aormicidas, fuma.
Classe 41
N
ganias, fungícidas, glicose para fiai
e moldo
Café
torrado
Temi° n.o 615.492, de 5-11-1963
veterinários, guano, herbicidas, inseticiFábrica de Móveis Real Ltda.
Têrmo n.° 615.496, de 5-11-1963
das, insetifugos, larvicidas, microbial.
R'o Grande do Sul
Franc.sco de Asis Belarmino
das, medicamentos para animais, ave*
Classe a
Paraíba
e peixes, óleos desinfetantes e vetaria
Substancias
e
reparações
químicas
L
usadas na - agricultura, na horticultura, nár1os, p etróleos sanitários e desinfe•
tantes, papel fumegatório, pós insetici.
• Café BOA ESPERANÇA na veterinária e para fins sanitários, das,
prmaticidas, fungicidas e desinfea saber: adubos, ácidos sanitaaios,
Classe 40
águas desinfetantes e para fins sani- tantes, preparações e produtos Insetiindústria.
brasileirad
Para distingair: Móveis era geral, de,
cidas, germicidas, desinfetantes e vetetários, apanha-moscas e insetos (de rinários, raticidas, remédios para fins
metal, vidro, de aço ou madeira, esto-1
soma
e
pfapel
ou
papelão)
álcalis
Classe 41
fados ou não, Inclusive móveis para mveterinários, sabões veterinários e debactericidaz. baratimdal. eacinicaticidas, sinfetantes. sRis
Café torrado e moldo
eritório. Armaria:, armários para Upara fins agrícolas,
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borticulas, sanitário:: e veterinários,
atilfatos, superfosfatos vacinas para
aves e animais, venenos contra Insetos
animais e hervas (Minhas
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeita, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço. fósforos,
lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e sepontreos,
velas e velas a base de estearias,
gibões em pó, tu flocos, esponjas de
limpeza
e':rasos as. 615.504 e 615.505, de
5-11.1963
Coral S.A. Fábrica de Tintas,
Esmaltes-, Lacas e Vernizes
São Paulo

Tármo n.° 615.508, de 5-11-63
4odoviltrio Jofeir Ltda.
Minas Gerais

CORINGA

EXPRESSO
CORINGÀ

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tarmos na. 615.510 e 615.511, de

5-11-63
Mineração, Indústria e Comércio
Marapendi S. A.
Guanabara

MARAPENDI

101nrnin

Classe 1
Tinta em pó
Classe 16
Tinta em pó

RIDOS= • BRASILEIRA

Caixas para coberturas, caixas d'água,
i caixas de descarga pra Jixos, edifica-

sas pari revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, Produtos de base asláltico, produtos 13ara
' tornar imperneabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para paviraentaçãO. peças ornamentais de cimento ou gesso .ara 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, vjgas, vigamentos. vitrós

Classe 16
Artigos da dasse
Classe 50
Impressos
/armo

n.° 615.

5 12, de 5-11-63

Nildo do Nascimento

pRortaouçÃ o

• Guanabara

CASA DO PAPAI

AP
TRTG

norgei
•

FORMINÂC

.INDOSTRIA BRILSILEIRÁ

Classe 41
Farinha de trigo
Termo 11.0 615.507. de 5-11-63
irmãos Guimarães, Roupas Ltda.
Guanabara

desinfetantes e para fins s-an,táriCeS,
apanha-mosca`e insetos (dr goma e
papel ou papelão). álcalis, bactaticidas.
baraticidas, aarrapaticidas, arada.. cresotalara, creosoto, desodorante* desinfeClasses: 8 e 18
tantes. defumadores, exterminadores de
Título de estabelecimento
~Num,
pragas. e hervas daninhas, eaterilizanTermos os. 615.513 e 615.514, de
tas, embrocaRõef para animais enxer5-11-63
tos, farinhas ossos, fertilizantes. fosExpander Propaganda Ltda.
fato* forroicidas; furnigantes fungiciGuanabara
das, glicose para fins veteanários. guano, herbicidas, inset,cidas Igelkugos.
larva:idas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes óleos desinfetantes e aeterinarios, aettóleos sanitários e desinfetantes, papel fumegaClasse 50
tória. pós Lseticidas, parasttácidas, funEmpreendimentos e impressos em geral, gicidas e desinfetantes, preparações e
náo incluídos nas demais classes
produtos inseticidas, fera:acidas. desinClasse 33
fetantes e veterinários, raticidas, reméEmpreendimentos em geral
dios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fina
Ternio a.* -615.515, de 5-11-63
agricolas, horticulas, sanitários e veteErpander Propaganda Ltda.
rinários, sulfatos. superfosfataa vacinas
Guanabara
para aves e animais, venenos contra
Insetos, animais e herva daninhas

EXPANDER
Classic 50

Empreendimentos e impressos em geral,
não incluidos nas demais classes

Classe ió
Amido, alvejantes anil. água de !aval
Termo taa 615.516, de 5-11-63
•d
eira. água sanitisia. ,ceia para amas- • Combrasc — Companhia Brasileira de
lhos detergentes, esponjas de aço. UmShopping Canteis S. A.
tubos para empolas, tubos para aer:is-1
Guana')ara
gas, travessas, tipos de material piletios saro/as. sacos. anatadas vasilha.:
ates para arandicionameato, vasos 'iraras. colas a Ido e colas aio lacluIdas,
ta outras classes. para borracha, para
currumes, para narcineires. para catre,- /
tetro?, Dara vidros pasta adesiva para i
Classe 16 •.
carreia' pasta e pedras para afiar.
esmeril •em pedra, em pó, :ai disco. Para distinguir: Materiais mira construem pasta para afiar. moer e desgastar. ções e decorações: Argamassas, argila.
rebolas, *lesivos para tacos,
areia. azulejos batentes halauntres. bloda calçado
cos de cianato, blocos para pavimenta-

Combrasc

RdniVell

Nome comercial
cachecols, calçados, chaaups, danas,

cintas, combinações corpinho*, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, . camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
Selas. casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas, para militares,

- ternos, uniformes e vestidos
•
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas cobertores, esfregões fronhas guardana.

poa, Nos bordados, jogos de toalhas,
Classe 2
Substâncias e preparações qui-ai:as usa- lençois a niantaa para camas, panos para
das na agricultura, na horticultura, aa casinha e panos de pratos, toalhas de
veterinária e para fins sanitários. a rosto, e banho, toalhas de, mesa, toasaber: adubos, ácidos sanitaaos. 'águas lhas pára jantar, toalhas para chá e

FAZENDA CLUBE

!Mestria Brasileira

DIONISIO S A.
VEÍCULOS E
REFRIGERADORES
'

fraldaa, galochas, gravatas, gor-roa, jogos de lingerle, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. mantós, meias,
malas, mantas. mandrião mantilhas, paletós, palas. penhoar. pulover, pelednas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, qulmotios, regalos,
Térmo n.° 615.517, de 5-11-63
Indústria Nacional de Inseticidas e Fer- robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
tilizantes S. A.
sweaters; shorts sungas, atolas, souSão Paulo
tiens. slacks taier, toucas, turbantes,

•

Termo n.° 615.506, de 5-11-63
• Grandes Moinhos do Brasil S. A.
Pernambuco

NADE

ção, calhas, cimento, cal, cre, chapas
Termo n.° 615.518, de 5-11-63
isolantes, caibras, caixilhos, colunas, Dionisio S. A. Veiculo* e Reírige,
chapas para coberturas caixas d'água,
radares

ções premoldadas estugue, emulsão de
,base astáltiro, estaras, • esguadrias, estra' turas metálicas para construções, lameClasse 50
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Impressos concernentes a transportes de junção, lages, lageotas, material iso, *rodoviários
lantes contra frio e calor, mazulba, tuasTareio 11.0 615.509, de 5-11-63
Rodoviário jofeir Ltda.
Minas Gerais

Fevereiro da 1964

café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinhas

(cobre pão)
Classe 42
Aguardente. aniz. aperitivos. bagaceira,
batidas, brandy, bitter. cachaça, cervejas. cidra, conhaque. extrato de malte
fermentado, fernat. genebra. gengibirra
gim gingar, kirsch. kuminela licores,
marasquInhoa, nectar. pipermint, ponches, rum, suco de -frutas com álcool.
Classe 4
Substancias e produtos de origem animal vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refrataria, asfáltico em
bruto, sigodaa em bruto, borracha em
bruto. bouxita. benjoim, breu. cantora,
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras

vegetais de cansauba e aricnri, crina
de cavalo crina em geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas

extratos, oleosos, estopas,
enxofre, Rilhas, abras vegetais, flores
secas. grafites, goma em bruto, granito
em bruto, ideselghur. líquidos de planTermos ns. 615.519 a 615.531, de
tas, latex em bruto ou parcialmente
5-11-63
preparados. minérios metálicos muita,
Agitam S. A. Agro-Industrial "Kariri" tas em bruto ou parcialmente trabaSão Paulo •
lhadas. eia toras, serradas e ap'ainadas,
óleos de cascas vegetais,
I manganes
mica, mtvsnores em bruto, óxido de
, gazes solidificadores, geladas, giz, ta.
rados, plumbagina em bruta pó de
121DOSTRIA BRASIM/A
moldagem para fnadições. pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
Clases 34
Tapeets, Cortinas e anos ara assoalhas quebracho, raizes vegetais, resinas, ree aradas. Linóleos, oleados e grerados sinas naturais. resíduos reatei* ainda.
Inclusive para instalações hospitalares salvas, talco em bruto. 'alatoa xisto
betuminoso e saicaro
Casse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe, 27
e roupas feitas em geral: Agasalhos, Para distinguir: Artefatos de palha
aventais, alpercatas, anáguas, blusas fibra: cestas, cestos. cabos oara utenbotas, botinas, blusars, boinas baba-. sílios, cestos para costure. cestos Para
douro * botlèS. capacetes, cartolas, cara- pão, caixas de acondicionara a.to, caipuças, çasacão, coletes, capas, abales xaa para enfeites, eateira* embornais,

KARIfil

acata-feira 28
estojos, guaraioes para utensilios, malas, peneiras, redes, rédeas, suportes
para• filtros. sacolas. sacos, e telas da
assento' para cadeiras
Classe 50
Impressos em geral
•
Classe 19
•
s-ara assinalar e distinguir genéricarnente os artigos da classe a saber: Animais vivos inclusive aves, ovos era
geral, inclusive do bicoh da seda
•
Classe 22
Para dsitinguir: Fios para tecelagem e
para uso comum, fica de algodão, de
Inho, de caahamo, de juta, de Tarai, de
lá. de seda natural e rayon; fios de celulose e fios plásticos, linhas de coesas,. cara bordar, para crocbet e para
tricotagens
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 43
Para dLstinguir: Agua mineral artificial
água tataca, guaraná. gaaosa *ardias- •la
geral
cos
Classe 24
Mamares, atacadores para unnülhea-e calçados, ataduras de algodão para
diversoe, 'fins, exceto para fias medicinais, bandeiras, bordados. braçadeiras,
bocias, cadeados, capas para Móveis e
pianos. carapuças para cavalos, cordões. debauns, is. fitas. forros. franjas.
festão, feltro para órgão. Lasfaa: galardates. lamparinas. mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimento.
para roupas de homens e senhoras,
panos • para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamares, pavios. rédeas. rendas, redes, • sacas, sinhaninhas para vestidos.
• telas, tampos para almofadas, não faatado parte de móveis, artigos ates
feitos de algoctão, can/iam°, linho, }ata,

seda, raiou, lã, pêlo e fibras não
incluídos em outras classes
Classe 45
Para distinguir: Plantas, sementes e
mudas para agricultura, a -horticultura
e a floricultura e flores naturais
Térnso n. 615.532, de 5-11-63
Rio Gráfica e Editara Ltda.
Guanabara

;.11ARIO OFICFAL (Seção

Termo na 615.534, de 5-11-63
1. 6 E. Atkinsors Limited
Inglaterra

120LIGONO
• Classe 32
Uma revista mensal
Urino n.° 615 . 539, de 5-1 / -63
(Prorrogação)
. A. P. Green Fire Brick Co..
Estados Unidos da América

Claçse 48

Sabonete
Têríno n.° 615.535, de 5-11-63
7. ti E. Adrinson Limited
Inglaterra

Classe 48
Sabonete .
Térmo n. 9 615.536, de 5 - 11 - 63

J. Ca E. Atkinson United
Inglaterra

Tênno za° 615.545, re 5-11-1961
Farrovare Indústria e Comércio tie
Ferro Ltda.
• Guanabara
•

Ferrovale
ilndúsíria Brasileira

Classe 16
Argila super-refratária em pó, recomendada para assentamento de tijolos sefratáaios
Urino na 615.540, de 5-11-63
• (Prorrogaçâoj
Casána de aLgrange S. A.
França

Térmo n.° 615.546. de 5-11-1963
Erval Machado da Cruz
Rio de janeiro

VE8DUGO
INDÜSTRIA BRASILEIR1

Classe 2
Inseticidas em liquido, pó e espirais

GASTON DE Ità.G102{GE,

Tarmo n.° 615.547, de 5-11-63
Ferrovale Indústria e Comércio de Ferro

•
Classe 42
Ãguardente, anis, aperitivos, bagaceira.

Gu"'
anab ara

batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fer- mtado; 5ernet; genebra gengibirra;
flin. gingar; kirsch, kummel; licores:
maarsquinhos; nectar; pfpermitn, ponches; rum; suco de frutas com alcool;
vinhos, vodka e whisky

ferrovale Indústria e Comercio
Fabricação e beneficiamento, indústelt
de produtos de ferro e a .comercialização de materiais de construção em geral

Terno n.0 615.541, da 5-11-1963
•
(Prorrogação
A . P . Green Br:ck Co.

Tênis° n.° 615.518, de 641-63
A.yrtou Munidas
São Paulo

de Ferro Ltda.

Estados Unidos da América
BELQUritiC A

KAST-O.LITE

nasço 1
Azul ira gania, azul ultramar, &luzinio era pó para pintura, acido tabaco,
Classe 16
água oxigenada. água raz. álConcreto isolante-refratário em sé, alumen.
cool para fins industriais, alvaiade.
para revestimento e fabricação de
asai-corrosivos, ácido arsénico, baianapeça sepseciais
•
tes a óleo. branoretcZ de acabai°, binar
matos, cloreto de sódio, cloreto de
Urino n.• 615.542. de 5-11-1963
amônio. cloreto _de potássio. caraonato
(Prorrogação
de sódio, corantes para uso na indústria
A.P. Green Fira Bricy Co.
mineral. creosoto para indústria, carboEstados Unidos da •Américr
nato de magnésia, cloreto de zinco,
clore'p de cálcio, esmaltes, goma-faca
preparada, glicerina para uso na Indústria, hiposo/fito de sódio iodureto
de amônia 1drosolfito, laca, massa à
base de óleo para correção de pinturas,
Classe 16
nitrato. óleos. potássio de sódio, isca,
Tijolos refrataria.
tásaio para uso na casula, secantes
para tintas, sais de arsênico usados
'irmo n..° 615.543, de 5-11-1963
na indústria sulfatos, tintas, tintas
(Prorrogação
álcool. vernizes a álcool
A.P. Greta Fite Brios Co.
Têrmos as. 615.552 e 615.563, de
Estados Unidos da América
6-117.63
Inales S. A. Indústrias Eletrônicas„--São Pauto -

LICR.UZITE

Classe 37
Alcuttnao-wo. agendas, boletins, boletins

Classe 48
Sabonete
Termo n. 615.537, de 5-11-6â
1. 6 E. Atkiason Limitar'
Inglaterra

GREENCOTC

POUVENIRS DO. BRASIL
Abotoaduras para punhos, águas marinhas lapidadas alfinetes para adarnat
vestuários, de metal precioso, sem!.precioso ou suas imitações, anéis de
adorno, balangandans, berloques, brincos, broches, colares, contas de metais
ou pedras melosas ou semareciosas e
suas imitações, usadas como adordoo
ou na confecção de bijouterias, correntes 'de uso individual ora adorno, diamantes lapidados, esmeraldas lapidadas,
medalhas com santo, pulseiras, safiras
lapfadas, topázios lapidados, turamanas
lapidadas e turquesas lapidadas

0/

• Classe 5
Ferro de tilda a . espécie

AGRICULTURA
MODERNA
opressa.. crónicas. folhetos, jornais, re.
vlstas, peças cinematográficas, peças
teatrais: programas radiofônicos, arogramas de televisão e revistas
Termo n. 615.5332de 5-11-63
Souvenirs do Brasil Lembranças e
Curiosidades Ltda.
Guanabara'

Timo n.o 615.538, de 5-11.63
Fundação José Augusto
Rio Grande do Norte

Fevereiro de 1964

Classe 16
Reboco super-refratário em pó, para
conservação de emparedamentos
Têxmo n.° 61.5.544, de 5-11-1968
1(Prorrogação
.
A.P. Green Vire Brida Co.
• Estados Unidos da América

SATANITE,
Classe 48

Sabonete

Brasileira

-Classe
.
Classe 16 .
.
Para datinguir: Tintas a óleo, /rilham
Argila • Super-refratária em pó; para tes a óleo, piladas.a óleo, a álcool. era
assentamento de tijolos .refratários . pó, de zinco, de alizarina, de amianto,
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de alcatrão,. minerais, , vegetais, cOrn ba- para • doces, freios para estradas de travadeiras, telas de arame. torneiras.. &Iras. borrachas -para aros, batentes de
se de borracha, eterizadas,' esmaltes, la- xelaa bandejas, bacias, mudes, bombo- trinem tubos para encanantestos, trilhos cotre, buchas de estabilizados, buchas,
cas, opacas, transparentes, vitrif.cdvels. Meses, bules; 'cadinhos, cadeados, cas- Tas aportas de correr, taças tavessas. buchas para jumelo, batente de. porta,

sêcas, atoxicas, Inorgânicas, luminosas, 40 mangans, metais não traosihadas venezianas, martelos, marretas, mata. batente de chassis, bicos para mamadeipara capotas- de automóveis, para pa- ou parcialraeare trabathados, metais em zes, navalhas; puas . pás, pregos, para-. ras, braçadeiras, bocais, bases para teredes, para cimento, para madeira, para massa metais estampados, meta d para fusos. picões, porta-gêlo,' poeiras porta- lefones, borrachas para carrinhos indusferro, para calçados, para fazendas, pa- sole as. níquel, ouro paladio, oa sel e turibulos; vasos. vasilhames. verrumas triais, borracha para amortecedores,
•'
Classe 13
bainhas de borracha para rédeas, cochim
ra liceires, ara preservar da ferrugem, estanrc platina, poeira de sins s. pra.
'prearados . para dilur tintas, esmaltes ta, sucata, soldas, ligas para soldar, -Abotoaduras pata punhos. águas ma- de motor, câmaras de ar, capetas corbarras
pára
Soldar,
zinco
corrugado,
rinhas
lapidadas.
alfinetes
para
ada-nar
dões massiços de borracha, cabos para
para pinturas, .para revestir metais, côtungstenio - e -zinco iiso em Rilhas . vestuários, de • metal precioso, semi. ferramentas, chuveiros, calços de borres esmaltes, lacas esmaltes, ouro briClasse 6 - precioso ou suas imitações, anéjs de racha, chapas e centros de mesa, corlhante . para pintura' Obre esmaltes, ma'seriais para tornar opacos os esmaltes, Initalações de fôrça motriz e unidades, adorno,. balangandans, berloques, brim das de borracha, cápsulas de borracha
produtos de esmaltagem, côres a • álco- auxiliares de potência; incluindo uni- cos. broches, cólares, contas de metais para centro de mesa, calços de borraol, de alizarina, com amianto, st-m bad dades de compressores para turbinas ' ou pedras reciosas ou semi-reciosas e cha para máquinas, copos de borracha
se de borracha, 'de cerss, de , alcatrão'. de gás, unidades motrizes e turbina de .,suas imitações usadas tomo adornos para freios, dedeiras, desentupideiras,
de zinco, brilhantes a álcool, piladas a - gád motores para turba:as de gás, ar- ou na confecção de. bijouterlas. corren• discos de mesa, descanso para pratos,
óleo, . minerais, vegetais, 'luminosas, vi- sangues a ar comprimido para turbinas, teS de uso individual ara adorno, dia- endostos, êmbolos, esguichos, estrados,
trificáveis, transparentes, opacas, secas, motores a ar para turbina, e campo- mantes lapidados • esmeraldas lapidadas. esponjas de borracha em qúebrajacto
nentes para troles de instalações de fôr- medalhas com somo, 'pulseiras, safiras para torneiras, fios de borracha lidos,
para a cerveja, para 1 cbres, para fa- ça
motriz e de disposições de arranque tapadas, topázios apidad sts . turrualinas fôrmas de borracha, guarnições para
zenda ara o ferro, para ria:lens% para compreendendo: reguladores tennostá-;
móveis, guarnições de borracha para
madeira, para construção e inorgânicas, ticos de relação de pressão; comutado- 1 s . lapidadas e turquezas lapidadas
Classe 14
automóveis, guarnições para veiculos,
vernizes, mordentes, secantes, dissolven- res diferenciais de pressão válvulas Vidro comum, laminado',
• trabalhado lancheiras para escolares, lâminas de
tes quimicos para vernizes
termostáticas para contrôle de tampe- em dadas as tomas e 'preparos, vidro borracha para degraus, listas de borra•
Classe 4 '
ratura, tenadostatos pneumáticos, comu- cristal para todos os fins, vidro indus.
Substâncias e produtos de origem ani- tadores ' para contrôle de arranques. trial com telas, de metal ou composi- cha para janelas e para portas, lençóis
mal vegetal ou mineral, em bruto ou válvulas desligadoras para controles de ções especiais: 'ampolas, aquários, as. de borracha, manoplas, maçanetas, proparcialmente preparados: Abrasivos em arranques, controles para arranques e sacie/rad, almofarizes, .bandejas, cube. tetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pebruto, argila refratária, asfáltico era
válvulas para desvio de combustível, tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
bruto.' ' algodão eia' bruto, borracha em macacos mecânicos, conjuntos içadores, de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es. dal de partida, petas para businas,
bruto, bauxita, benjoim, breu. cânfora. tampas para indicadores suportes, eixos carradeiras. frascos, formas para doces, pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para beagalas e muletas, rodas
caolina, chifres ceras de plantas, ,ceras flexíveis e, acoplamentos,- e acionamen- fôrma para
'fbrnos, fios de vidro, gasvegetais de carnauba • e aricuri, crina tos de transmissão, compressores de ar; raias, garrafões, graus, 'globos, haste, massiças, rodízios, revestimentos de
de cavalo crina em geral, cortiça em transmissões planetárias hidráulicas; jarros, jardineiras, licoreiros, dtamadei; borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
bruto, cascas vegetais, aspas°, ervas eixos acionadores de desconexão; coa,
:as,
mantegueiras,
pratos,
pires,
porta.
motor.
,sapatas do pedal de breque, 34medicinais, extratos oleosos. • estopas, juntos de compressor e transmissão;
jóias, paliteiros, potes, pendentes, pe- sembalo e isoladores, suportes, semi.es
enxofr e. fôlhas, 4ibras vegetais, flores reguladores de arrefecedores a óleo do,. a
tam, saladeíraz, serviços para re.
secas, grafites. goma em bruto, granito tipo -de radiadores empregados como frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves.. pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de _partida, saltos, solas e solados
acessórios
para
motores
de
aviação
e
de
piaude
em' bruto. kieselghur. liquido(
tas, vasos, vasilhames, vidro -para vi- de borracha, surdinas de borracha para
tu. lates em bruto ou parcialmente motodelculos, para assegurar a tempreparados, minérios metálicos madei- peratura e assegurai o fluxo de óleo &aças, vidro para relógios, varetas, aplicação aos fios telegráficos e telefôvidros para conta-gotas, vidro para nicos, - Cavadores de porta,' tijelas,
ras em bruto ou parcialmente trapa- lubrificante dos mesmos; unidades perautomóveis e para para-brisas e
tubos, tampas de borracha para coar1
rautadoras
de
calor,
do
tipo
de
radialhadas. em toras, serradas e aplaínadas,
•
xícaras
notas, tinas de borracha para elaboração
,
dores'
para
emprego
em
tubulações
de
mica, mármores em bruto, óxido de
de substâncias quimicas
Classe 15
manganes, óleos de cascas vegetais, ar super-comprimido, para regulação •
Para clistIngt4.8 -Artefatos de porcelana.
Classe 10
óleos em bruto ou parcialmente prepa- da temperatura dêsse ar antes da sua faiança, barro e terracota louças vidra..
rados.- plumbagina em bruto, pó de utilização eia carburadores de motores das para uso caseiro, adornos, fina ars Para distinguir: Móveis em geral, da
moldagem para fundições, petas brd de aviação e de motovelculo's; instala- tisticos e instalações sanitárias: artefatos metal, vidro, de aço ou madeira, :Modadas, piche em bruto, pedra calcária. ções para a. lustar • a posição das abas de ceramica para uso caseiro, adorno& e fados ou não, inclusive móveis para esde ventilação múltiplas de capotas
critório.
plantas medicinais, pedras em bruto,
Classe 11 fins artísticos, alguidares. almofarizes, nheiros eArmários, armaários para baquebracho. raizes vegetais, resinas, re
para roupas usadas, almofaFerragens, 'ferrameata: de Me espécie, assadeiras, , barris, bules, bidês, bacias,
. - sinas naturais. resíduo& testeis, aluído cutelmia em geral e outros artigos de bebedouros, biscoiteiras, bombonieres, das. -acolchoados para móveis, bancos,
ativas, talco erp bruto, • xisto, xisto metal, a saber: alicates, alavancas, ar. &adejas, anheiras, copos, consolos, cal- balcões, banquetas, bandejas, domicilias• betuminoso. e silicato
mações • para óculos. arruelas. argolai, delrões, cântaros, cadinhos, cofres, res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
. Classe 5
aldravas, armações de metal, abrideiras cubas, compoteiras comedores para aves, para chã e café, conjuntos para dorAço em bruto, aço preparado, aça doce,
caçarolas, canecas, centro de mesa s desconjuntos para sala, de janaço para tipos e para molas, aso ins- selas, bandejas. bacias, baldes, bombo- cansa-talheres, escarradeires, fôrmas, fil. mitórios,
tar e sala de visitas, conjuntos para
tlçaid, colheres para pedreiros. correis;
trumental e rápido, aço fundido. aso tes,
cabides, • chaves, cremonee chaves troa, graus, globos, jarras, jardineiras, terraços, jardim e praia, conjustas de
patclalmente trabalhado. brodze, ruam de parafusos.
conexões para encàna- licoreiros, leiteiras, lavatdrioa, niante. armários e gabinetes para copa e cos
, ganes, bronze em pó, bronze em barra. -sea dopaspea, doquipea :anui
guelras, moringas, molharas, nichos, piCm • fio, chapes de metal. chumbo em
deiras.- açucareiros; broca, bigornas, balpratos, pilões, pratos para ornatos. zinhã, camas, cabides, cadeiras gira• bruto„ ou 'parcialmente trabalhado, co- de latas, arame liso ou farpado, assa- res,
pias, pinos, portadolas. potes, portà- tórias, cadeiras de balanço, caixa de
bre em bruto ou parcialmente traba. mento, colunas. .caixas de metal. para toalhas, porta-papéis higiênicos sopei- rádio, 'colchões, colchões de, mola, disIliedod couraças eletrodos, eltanho em portões, canos de metal, cliaves de fen- ras, saladeiras, saleiros, serviços para pensas, divisões, clivaria, discotecas de
•bruto ou parcialmente trabalhado, forro da. chave inglesa. cabeções, canecas.' refrescos, serviços para frios, chá e madeira, espreguiçadeirasi guarda-rouem barra . e em -cidipa, ferre. fundido, copos, eachapots, centros de mesa, co.. • jantar, 'travessas, talhas, taças, toldas, pas, estantes, mesas, mesinhas, meziEstro maleável, fess omanganea, suza queteleiras, caixas para acondiciona- vasilhames. , vasos sanitários, xícaras nhas para rádio e televisão, mesinha
eas bruto ou parcialment /trabalhado. mento 'de alimentos, caldeirões. caçara.
•Classe 20
para 'máquinas de escrever, móveis pagUza temperada, fiúza ''inaleáVel. 'and- las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- Petrechos navais e aeronáuticos: An- (avisai,, molduras para quadros portatias de metal lata em fôlhae lardo em dores, distintivos, dobradiças, enxadas, cora, bóias, cinta de natação, fateixas,
retratos, • poltronas, poltronas-camas,
flutuadores paar hidrometria,
fólbas e eia sbapas. latão dm verga. enxadões. esferas, engates, esguichos ens .'
prateleiras porta-chapéus, sofás,
meralicas,
amalhas;
tnagné;
leites
pari
arreios,
estribos,
esferas
1111'36 ligas
paraquedas e salsa-vidas
sofás-camas, travesseiros e
tiçais, colheres para pedreiros, corren- foices, ferro para cortar capim, ferro-1
Classe 30
• vitrines
tes. cabides, chaves, creMoves. chaves lhos ficas, facões. fechaduras ferro co- Armações de guarda-chuvas e guardade parafusos, conexões' para encana.. m= a catydo, fruteiras, funis, fôrmas sóis, capas. cabos e castões de guardaTétanos na. 615.549 e 615.-550, de
mento, colunas, caixas de metal para para doces, _ freios para estradas de chuvas e guarda-sóis, guarda-chuvas,
- • 6-11-63
- portões, canos de metal, chaves de fen- danas, ralos para pias, idbites regado. guarda-sóls, ponteiras de guarda-chuvas,
Ayrton Belmudes
da, chave inglesa, cabeções. canecas, res. serviços de chá e café; serras.., ser- guarda-sóis e bengalas, sombrinhas, vaSão Paulo
•• copos, cachepots, centros de mesa. co. rotas, sachas, sacarrolhas, tesouras:2a- retas- de guarda-chuvas, virolas de
quete/eiras, caixas para' acondiciona- lheres, talhadeiras , torquezes. tenazes,1
guarda-chuvas
1
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mento de alimentos, caldeirões, caçaro- pão, portadólas, paliteiros, pane/as; rol- Classe
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las, chaleiras, cafeteiras, sonchas, coa- ferro, frigideiras; ganchos. grelhas. gar- Para distinguir: Artefatos de borracha,
fos,
ganchos
para
quadros,
gonzos
para'
borracha,
artefatos
de
borracha
' para
dores. distintiVos, dobradisas; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos em. cadtdagens:Ansignias. limas, lâminas, veiculos, artefatos de borracha não inClasse 6
para arreios, espumadeiras; formões, coreiros, latas de lixo, Jarras. machadl- &lidos em outas classes: Arruelas, ar- Para distinguir genéricamente máquinas
saltas,
molas
para
portas,
molas
para
golas,
amortecedores,
assentos
para
cafrites para arreios, estribos,. esfera*
para indústria e suas partes integrantes
foices, ferro para cortar %pise, ferroClasse 7
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro emPada distinguir genéricamente máquinas
. mura a carvão, fruteira., Nati, MMINII
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
agrícolas e suas parto integrantes

