S ECÃ O III
ANO XXII — N.° 45

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NOTICIÁRIO
OPOSIÇÕES

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 1964

REVÍSTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Tôrmo n° 119.494 — Moda° de
Utilidade: Novo modêlo de embalagani. para leite em pó, granulado ou
em pastilhas — Requerente: Sobar
Soc.edade Bandeitante de Reflores.
tamento e máquinas Ltda.
Os pontos acima mencionados foram publicados em vinte e cinco de
fevereiro de 1964, com incorreções.
Ficam os pontos abaixo mencionados, publicados em- vinte e cinco
de fevereiro de 1964 — com incorreçõe.s.
Nos processos abaixo mencionados, foram imitidos os locais estabelecidos, que passam a ser Estado de
São Paulo e Filiais no Estado da
Guanabara.
Têrmos:
142.634 — 142.636 — 142.637
142.638 — 142.639 — 142.640
142.641 — 142.642 • — 142.643
142.644 — 142.645 — 142.646
142.946 — 142.947:
Desenhos industriais para —
Novo e original desenho ornamental para tecidos — Todos pertencen;
tes a: Sociedade Anônima Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
Os processos acima mencionados,
foram publicados com incorreções
em 25 de fevereiro de 1964.
Rio, 2 de março de 1964, — Se.
pie uni total de 42 laudas do expediente. — Nino n Alvim Xavier, Di,"
retor do S. Documentação.

zável contendo, ligado a um carbono

eti ôn.co pelo menos uns grupo fortemente polar tal coma um grupo
hiroxila ou amido, ligado atreves de
um :adirei carbonila, a quantidade
do segundo monõmero sendo -de 2
relação aos demais óxidos constl- a Wo da quantidade total dos pritudutes in:lusive o de ferro, e pos- meiro e segundo monômeros. Total
beriormente, fundir a carga redu- de 9 pcntos.
zida, em forno elétrico ou fomo de
reverbero, com fundentes aproplia-'
dos, de forma e se poder separar
TERMO N9 116.201
da - escória o ferro-niquel obtido.
To t al de 6 'pontos.
De 13 de janeiro de 1900

Têrnio W 149.345 — Privilézio d3
Invenção para — Aperetaiçoameneo
era máquina para faoricaçao de blo.
cosi de concreto vibrados para construção — Requerentes: -lurnberto
Croce Netto, e Bruno Manelli. —
Fica todo o ponto retificado.
Requerente: Minnesota Minlng and
Manufacturing Company — Estados
1 — Aperfeiçoamentos em máTÉRNIO IsP 115.808
Unidos da América.
quinas para fabricação de blocos de
Titulo: Equ..pamento para Maniconcreto „vibrado para coastrução,
pular Fitas — Privilégio de Invenção,
De 22 de Dezembro de 1959
caracterizados por instalar-se numa
' — Um aparelho para manipular
fita, caracterizado por incluir UM
estrutura metálica, una p.stão na
Requerente: Comnússaniat A
Energie Atomique — França.
alojamento de cartucho, uni carretel
sua parte superior, conjugado a um
de fita tendo uma extremimacho que se movimenta em sentido
'nulo: Processo
de redução do giratório
dade iivre terminando em um eledescendente e ascendente; uma cai..
plutonlo e sna plieação á sepercila mento 'de tracl:Ánamento externo
do
Privilé- cartucho, uni carretel de recebimento
xa premoldadora montada sob o dito
do plutônio do urônio.
gio de Invenção.
macho; abaixo da citada caixa pr..;giratório adjacente ao dito ca, kwh°
moldadora existe uma plurallLade
1° —., ,Processo de redução do piu- e tendo recursos móveis com dito
de tufos perfuradores de blocos,
tonio com vatencia IV para pinto- carretel, para fixar dito elemento de
sendo êstee acionados por um pistão
aio com vale:leia 111 caracterizado, tracionamento, a fim de puxar a
disposto verticalmente na base da
essencialmente por esta redução de fita do dito cartucho, e recursos f r.
máquina; e, um vibrador de concreefetuar por meio de fitado aseórbico. medos no dito carretel para guiar
dite elemento de t racionamento e
— Teto] de 4 pontos.
to fixado a base dos ditos tufos perfio. no dito carretel. Total de 19
furadores; Total de pontos quatro
pontos.
reivindicações.
=MO N° 116;075
Termo n° 127.432 — Privilégio de
Invenção — Aperfeiçoamentos introDe 8 de .janeiro de 1960
TÉ:RMO N9 116.260
duzidos em máquina para lazer ravioli — Requerente: Lourenço ...St
Requerente: Minnesota Mining, and
• De 15 de janeiro de 1963
Braga Ltda. — Final fica retittcado
Manufacturing company — São Paulo
Titulo: Fitas Adesivas Sensíveis à
para — Entre si e a fita de massa
Requerente: Minnesota Mining and
Pressão e Resistentes a Solventes — Manufacturing
(21.
Company — Estados
Privilégio de invençao.
Unidos da América.
Térnio nv 132.362 — Privilégio da
1 — 11. ti composição adesiva senTitulo: Dispositivo Magnético
Invenção para: Dispositivos Go tip..)
ivel à pressáo e normalmente pega- a Produção do Som e Processo para
para
josa, caracterizada por c...moreender Fabricá-lo.
dos que compreendem ti/na afinaçãa
— Privilégio de Invenção.
100 partes de um polimero e cérca
• ou chassis com uma pluralidade de
— Um processo de formação de
de uma a 6 partes de um peroxido uni •ntreferro
membros para lavrvar o solo, _
ou dimensões prcisas
solúvelno
polímero,
este
sendo
uni
Requerente: C. Van der Lely N. V.
um circuito magnético tendo po!os
Priviftio de Invenção
copolimero de menômeros que com- em
opostos espaçados, caracterizado por
Termo n9 119.897 — Privilégio da
preendem primeiro um éster de acido incluir
os estágios de inserção entre
invenção para — Tratamento de
acrílico menanérico de pelo menos ditos polce
TÉRMO N° 113.807
de duas tiras de fita
Compostos Fosfo — Ditiotos -- Reum álcool a quilico não terciário, as
cada unia revestida emn
moléculas de qualquer álcool tendo magnetica,
querente — American Cyanamid
De 9 de Outubro de 1959
face por uni material não magCompany.
de um a 14 átomos de carbono, mas nético
endo as faces revestidas
Requerente: Instituto de Pesqulzas em qua.quer caso, as ditas moléculas ditas tiras ligadas firmemente. das
Tôrmo n° 119.680 — Modêlo de
estando
presentes
na
formação
do
Tecnilogicas
—
Silo
Paulo.
Utilidade para: Novo tipo de baTotal de 9 pontos.
éster era tal proporção que a média
nheiro transportável para aalmale
fil u lo : Processo de . •produção de é tio 4 a 12 átomos de carbono, pelo
— Requerente: Pedro Collo &inso— Privilégio , de In- menos uma maior proporção das ditas
ne.
•
TÉRMO N • 116.278
venção.
coléculas tendo uma cadeira reta de
Tôtmo n° 119.019 — Privileio
1°) Processo de produção de ferro- carbono-a-carb.no de pelo menos 4
De 18 de janeiro de.1960
Invenção — Disco despolpador de niquel de elevados teores de niquel átomos de carbono e terminando num
átomo
de
oxigênio
de
uma
hodroxila,
café — Requerentes: Guilherme (até 70%) e de muito brixos teores
Requerente: Padrão — Indústria
Theoto,. Benedito Soares de Olivei. de e-arbone (sempre menos de 0,2% a dita cadeia contendo pe o menos Meta'úrgica e Comércio S. A. (São
cêrca
de
metade
do
número
total
dos
Paulo).
a, e José Bento Soares de Olivcirn e geralmen t e menos de 0,98%) e de
(D.03% no máximo), a -artir átomos de carbono da molécula do
Po-tos Característico: de: "Dei:ki- Termo n° 119.210 — Modêlo de silício
álcool
o
dito
éster
do
ácido
acrílico,
minérior de niquel silicatados.
r:1.o Noturno para Bancos e outros
Utilidade — Caixa reforçada com de
ferro-magneslanos e hidratados (gar- sendo, por si, polimerizável em uma Estabelecimentos" — Privilégio de
fundo travado e tampa drstaí
nierlta e similares) caracterizada massa ,polimérIca adesiva, e:futica e
— Requerente: Rigesn. S. A. Celu- por se reduzir no estado sólido se- estirável, e segundo, pelo menos um Invenção.
1 — Depósito Noturno para Bancos
lose, papel e embalagens.
letivamente o Óxido de niquel em monômero monoctilênico copolimeri. e outros Estabelecimentos, mede*
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

— As Repartições Públicas
deverãã remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamente, até às
DIRETOR - GE RAL
15 horas, exceto (Ws sábados,
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
CRIME se ~meço os wormiewobso
cser-e leacIo ffiewepAçXo
11,30 horas.
FLORIMO GUIMARÃES
— As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deSEÇÃO
verão ser formuladas por esde
publicidade
MC
amplidlleftar da Dapartamanto
&impa*
crito, à Seção de Redação, das
Parlam? da PeoprledItclat Industriar da Miniatarle
9 às 17,30 horas, no máximo
da indiiatrla O Comércio
até 72 horas após a salda dos
impreca° nas oficinas do Departamento de Imprensa Nac:onal
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
. ASSINATURAS.
dactilografados e autenticados,
FUNCIONÁRIOS'
ressalvadas, por quem de di- REPARTIOES! E, PARTICULARES
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
— Excetuadas as para o
60(Y,00 Semestre • . Cr$
950,00
exterior, que serão sempre .Semestre • . . C.r$
Cr$
1.200,00
Ano
Cr$
900.00
Ano
anuais, a$ assinaturas poderExterior:
- Exterior:
se-do tomar, em qualquer época, por seismeses ou unr CUM Ano
Crít 1.000,00
Cr$ 1.309,00 Ano
— As assinaturas vencidas
poderão ser sus pensas sem parte superier do enderêço vão continuidade . no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os císinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação . com- antecedência
o verifkação do prazo, de vali- que findará.
dade de suas assinaturas, na .4 fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

,varo de 1964
— As Repartições Pública(
cinoir-se-ão às assinaturas!
anuais renovadas . até 29 de
fevereiro de cada ano e às
?tildadas. em analoner época,
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"a, una equipamenriza-se por constituir-se de duas ca- parede interna do mesma deixando compreendendo unia lâmina de dobrar material a
por emnpreandet
çambas' (12-13). solidárias entre si aourar um espaço amurari e que' alue- disposta para cooperar com rol' to ca.
k,nule
orator.o, teria.
e dotadas de. mov./tentos ascensionar sen,a na sua extrem dada, dentro da dobra-dores AM, metaniema eincrO.aole e- Una se-.
e de descida, comandados por uma referida cubo interno insertad . na n zador apropriado para ocatrolar .a CU> uma
malva:loa tendo) Uma
alavanca (7)-, cuji punho (7a) se mencionada, cânula,. um sorpo de ex- operação da &mine de dobrar, o atinam
membros
localiza do. lado externo- duma aber- tremidade livre em ponta acatado dito mecanisma sincronizador sendo aaaerfic.e .
tura (15 y da parede dar,• situada aa encontro ao referido diafragma aaeravel por impulsos elétricos rece- ando arra.- a em paralelo atra.atrás da. porta externa (P) conv an- do mencionado pamearo bocal e, pela b:doé os elementos apalpadores si- vesde uma .aaa. em que • os- mesum contra.
danai; a parte super.or de cada ca- sua extremidade seguro à referida tuados na trajetór ia percorrida pot tra., s. o
çamba a fechada com paredes re-- haste, ii carpo engrossado capaz de um objeto a ser dobrado passando outro, em um .arrarrac tal' que o se.
forçadas it2-13a'; ambas. as ca- assentar sob oclusão sabre uma atraves a passadeira da máquina- de gundo m_m....3 ameiga a- superricie
çambas sito- separadaa entre si atra- guarnição' elástica disposta em um passar, o. arranjo sendi tal que o do prime.r., formar sim: passe
am motor destinado avés duma parede vertical blindada rebaixo do! referido tubo interno;.
dito macanismo sincronizador opera anate-o e.es„
raiai saeundo membro numa'
(e), com. uma abertura (4b), Coin rorpo-válvula tubular d isposto por a. dita lamina dobradora quando cer- girar
Of do que o dito- pra.cidentes cone duas aberturas verti- uma extremidade soabre a extremidade tos comprimentos predetermrnados do ,.e.o..ucksae
cais (23-24) das duas caçambas; em saliente da referido tubo interno, p r Cito objeto a ser dobraca. tiverem meai) meu...atar e causar a. expanatto
cada ramo (7b) desta alavanca, há baixo dai punhos da mencionada passado pe a dita lâmina. clobaadora. aa superacie do primeiro .nemaro
antes .0 pasaa e a- contração- .,ulium rasgo longitudinal (7c), e em cânula e apresentando internamente Total d. 1I pontos.
seaueate eiwsa superfície durante' o'
cada qua se aloja usa.- pino (8) sall- uma nucha por meio da qual ajusteà
deslccamsnto através do dito passea
dario a uma Carra horizontal (1), estreitamente a referida haste pore dispesitiasoa destinados a Inaudita
cujos extremos destas sim recurvos tadora. do mencionado corpo engros- •
118..758.
Ca
T
aRM
Za um !ria i,e.suail laminado, não tee ntes em nuas_ guias aaao que termina em ponta. e unia
(1a), e são pas-a
tad° e deformava' no passe, paraverticais paralelas (9), adjacentes a cavidade em que aná deslisavelmente
De
20
de
abril
da
1960r
que o alto material laminado seja..
cada parede do depósito, e nas Miras disposto. um. êmbo o seguro à citada,
haste, estando disposta, entre o reem encrespar, durante
Requerente; /a. Va PhinpValoel- comik.aLv
partes laterais externas superior de ferido êmbolo e o fundo da mencioo deslocamento através : do) dito , pasFfolanda.
ambas as: caçambas são solidariza os nada cavidade, uma mola pressora: lámpenfablaeken
pela dita. superfana de contração)
Título; ierfedçoameaLes em- ou+ se
dota ramos extremos (18.) de barra tuna a avanca articulada a uni pino
do' primeiro membro. - 'rotal . de 9,
a. processos da costuras de- pontos,
movediçaia as quatro aberturas (14- na. extremidade livre do mencionado relativos
23-24-5)„ existentes- nas paredes ver- corpo-válvula,, dá qual uma das suas solda verticais não preparadas ticais: das duas caçambas,. sita coina extremidades dá de encontro ao refe- Privilégio de invenção.
1.9 — Aperf eiçoamentos, em ou reeidentes . entre si,- e quando as ca- rida êmbolo e à extremidade da lativos
TÉRMO- 141.9" 119.801
a porcassas d- de
çairibas- estão descidas, aquelas e' m haste de maneira a se poder deslocar solda verticais
não
preparadas, carespectivas aberturas extremas (14-5)a. essa baste, em opos4çâo ao efeito racterizados
De 2 de junho de 1960'
justapõem-se - as duas paredes- blin- da. referida mola, ata umha potlçao tricos ap - por serena os arcos eléontados
si
multaneamente e Requerente:- Compagnie de- Saint;
dadas. (8i e 25) da corpo' do depósito,. em que' 6 mencionado corpo engrosdois lados da soldai, sendo vin Gabam
Totat de' 5 pontos. _
sada deixa livre a referida . guarnição de
- França.
dos
arcos
alimentados
com correncom rosquearnento interna na sua elástica:- -mi canal perfurado entre te continua e o
Tiailo: Processo e dispositivos para
,
outro
com
aorrente
parada- do corpo da valvtila e a alte
mudança automática das bobinas
extremidade, atarraxada semovivel-- aextrem
rnada.- — Total' de 4: pontos. a'
lde.'dedê ta; ' uma tube'ra
utilizadas- na fabricação- de faia' taifa
mente sôbre um rosqueamento ex- de
dwirsoma..
ate-raxada à extremidade
tels, principaitnente fios', de abras
terno no mencionado primeiro bocal, do-descarga
corpo da vaavula em conede vidro - Privilégio de' inyençao.
apresentando a referida cânula, na nran•citada'
TERMO'
)1.9
11/1.79a
cana o referido canal. Total de
1.9 • Dm dispositivo para a mtla
sua extremidade oposta; r anhos per- C pontos.
dança automática das bobinas titia
miando ,,va rotação para atarraxaDe 25- dee abria de- 1980)
lizadas ria fabricação- de fios : têXteis,
mento; tina tuba Interno penetrando
paracuiarmente,- fibras, de' vicita sena citada cânula e seguyo à mesma
gunda a- qual (a. dobamento é ralha
neguerente.: Chnsa.14,
-tados
Tramo Nu 116-.360
por uni' reborda arraiar dia sua eXtreUnidos, da . América ..
zadoi sôbre tiobinaa capazes dal aa
=idade o qual dà de v."' a. um
. TitulotComPaotaidea
desiecarerra transversalmente* ao) fia/
rebaixo anular da passagem interna . -a rk 22t d.e' Janeiro- der 1980
ralas
de modo que uma bobina. mana: vedai menclianada . cânula a aVançanda .. atequerente a Ghtlnar Dalir Irired- e eq ttivalenteka -tils'
nsvezlçacna
nha a. tomar o', lugar de uma .boa
pela- sua extremidade: oposta para. hoim . aa gnécia, • ... - ! i , .
. • ^•
bi na acabada da encher, o: ao • se
na.
e
s
d
lagaila
fora i dem:1 efintaa a . Part/la doer e . TWsUoa.
6omp
;. '.
act4çã0de, Mai:ea. enrolada Obre esta- altlina Unia que
aa ` aa
rici'S punhos providot na blesmaa.fraaall,!
. ; ., ., )
.
(. :. raiiaaaa
riaa,
laminado
anão_
tecido
, d'eforrna- terr4- ,de ocupai- Magana tlosiçad
Mencionada - '. atsragina Maquialladiaakoaraa 480... veraea timidoa tala corna; papala
i a' haSte ettlinSdild
média que °capava , durante- ia eia.
e- asbesto; sean encrespar o• papetubo faterno . com distalle ~ doêlfelada com i un* maaluirla ue passar e
dito chiroento da bobina precedente, Oba
.0 .

7•
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Cf Cr'
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racterizado por comportar um sistema de biela-manivela assegurando
automeeleamentee no momento da
Mudança de bobinas, de um lado o
deslocamento transversal dos fusos
e, de outro lado, a colocação em
posição de uma peça no interva!o
de separação dos fusos para permitir ao fio passar de um para o
outro. — Total de 5 pontos.

do de 1% a 30%, por pes es°, preferivelmente, de 2,5% a 25% por
pdso, de ceanacetidrazida, um agente estabilizante, na proporção de
0,25 a 1% por peso, que é escolhido da classe compreendendo oxiãcidos do enxofre hidrassolieveis, tendo propriedades redutoras e sais dos
mesmos e, ou • por se manter dita
solução na ausência de ar ou oxigênio. — Seguem -os pontos de 2

de ser constituído por duas partes
principais estrutura — que compreende o sinal indicador, o dispositivo elétrico para sinais intermitentes e meios de rd nção dos pia
rebatíveis — e elementos de sustentação. — Total de 3 pontos.

•.

Requerente: Tandolpho Barbosa de
Castro.
Patente de invenção: "Aperfeiçoamento em protetor de fechaduras —
Privilégio de invenção.
1.9 — "Aperfeiçoamento em protetor de fechaduras", caxaoterizado
por se constituir de uma placa metálica escamoteável que se ajusta
numa caixa presa à fechadura, encobrindo-a, totalmente.. A referida
placa é segura à dita caixa por vários discos giratórios que possuiu
um rasgo que permite a passagem
de um dente dos muitos existentes
na. dite, placa, quando todos os :asgos estão dispostos em linha reta.
— - Total de 4 pontos.

a 10.

TERMO DE PATENTE Ne 95.566
De 17 de julho de 1957
.
•
Comércio e Propaganda e Especializada S.A. — Brasil.
Titulo: Nevo tipo de chupeta com
suporte de suspensão giratório —
Modelo de utilidade
Nôvo tipo de chupeta com euporte de suspensão giratório, constituído pela junção de uma base de ma, terial maciço, a qual une na chupeta de material flexível, tendo zomo
anteparo o disco mantenedor do movimento gieetório.
Caracterizada pelo fato de Nueuir entre a base e* a chupeta, logo
após o disco giratório, uni suporte
que equilibra o conjunto da chupeta
mantendo-o em suspensão.
Caracterizada como tudo substancialmente descrito no presente mesnorial e representado no desenho
ealiexo.

TeRMO N.9 100.857
De 8 de março de 1958

Mario Menotti Caniatti, residente
na cidade de MA Paulo.
Privilégio de invenção: "Uma nova
bomba rotativa de imersão".
1.9 — trina nova bomba rotativa
de imersão, caracterizada poi ser
adaptável 'a qualquer motor com a
rotação adequada e suportada por
qualquer tido de flutuador, capaz de
mente-1a em imersão na peefundidade desejada. — -Seguem-se mais
10 pontos,
TERMO Ne 103.194
De 17 de junho de 1958
Requerente: S. A. S. leavorelone
IVIaterie Plastiche — Itália.
Título: Processo e dispositivo para
extrudir de materiais termoplá-sticos
— Privilégio de invenção.
1.9 — Um processo para extrudir
tubos de material termoplástico caracterizado por compreender as leses de: obrigar um material termoplástico aquecido à sua temperatura de amolecimento a caminhar
através de uma passagem de formato tubular; esfriar a superfície externa do tubo dentro de uma extremidade da referida passagem
para o fim de pelo menos endureoer em parte o material que forma
dita superficie externa sendo a superfície interna do tubo mantida em
uma condição amolecida; e guiar •a
superfície interna do tubo sóbre uni
suporte polido quando o Ume O
resfriado ainda mais pelo lado externo e enquanto o calor é dissipado pelo lado interno, até um endurecimento substancial do material ra
superfície interna do tubo. — Total
de 11' pontas.

TERMO N.9 11.005
De 12 de junho de 19.59

TERe10 Ne 111.313
De 23 de junho de 1959

.Março de .1964 771,
_

_

lugar, ao tecido, e. em seguida, submeter o resultante artigo composto
á, uma temperatura de vulcanização.
— Seguem os pontos de 2 a 10.
TERMO N.° 112.190
Dep. Em 7.4.1959.
Patente de Invenção.
Título: NU° tipo de portador
aéreo.
Requerente: Leonel Celestino de
Gouveia — São Paulo.
Privilégio de Invenção.
1.°) — "NOvo tipo de portador
aéreo" caracterizado essencialmente
por compreender um corpo ou chassis de forma variável, o qual tem instalado em seu interior, uma bobina
elétro-magnética de impulsão, em
cujo nKcleo dispOe-se concêntrica e
horizontalmente, a /ereta de disparo,
constituída por uma haste cilíndrica.
.magnetizada tão sómente em sua par,
te' traseira, o que lhe dá Um movi.
mento continuo e horizontal de vai
t vem; pelo fatu ainda desta haste,
que é passante livremente por aberturas do próprio chassis, ter incorpo.
racha em sua extremidade frontal, um
cabeçote cilíndrico de borracha, o
pomo de contacto e de impulsão do
elemento prêpriaraente que transporta, sendo por sua vez a extremidade
traseira desta haste, provida de uma
esfera, a qual serve de endisto ou
apoio a uma mola helicoidal, montada sôbre a vareta, moia esta, guarnecida na outra extremidade por um
disco ou guarnição de borracha; pelo
fato ainda da referida esfera ter fixa
um cordão ou cordel, passante por
uma pequena roldana centrada à 'per.
te traseira do chassis, e tendo incor.
porado e msua extremidade livre, um
puxador. — Total de 2 pontos.

Requerente: Devul Arthur Schl:chting — Estados Unidos da América. •
TERMO N.9 96.423
Titulo: Método para a preparação
de um sal de car binokamina PriDepositada em 16-8-1957
vilégio de invenção.
1.9 — O método para preparar une
Requerente: Emílio Orlando de
sal resino anti-histamínico, caracteTomma.so — (São Paulo) .
rizado pele fato de compreender a
Pontos característicos de: "Novas
mistura de um . copulimero. resinoso
disposições em ou relacionadas a
de cations de ácldo sulfônico nuclear
torneira elétrica — Privilégio de inde estireno e divinil benzeno, reduvenção.
zido a partículas muito finas, em
' 1.9 — "Novos disposições em ou
que o pilistireno está ligado esperelacionadas a torneira elétrica", no
cialmenteeem quantidades aproximaqual o dispositivo de ligação elédas de 3 a aproximadamente 15%
trica da resistência, (16) é caracpor peco de divinil benzeno, tomanterizado por ser constituído de um
do-se por base o peso do estireno,
TÈRMO N.° 112.535
conjunto ou bloco (31) localizado
existindo uma média situada entre
na, extremidade da torneira onde se
um e dois grupos ácido-sulfônicos
Requerente: Romulo Pagano.
engata a tubulação da água, forpor anel de benzeno, com uma sómando uma câmara de compressão
lução 'de carbinommina em quente. ! Localidade: S,;.s Paulo — Capital.
(19) em cuja parte superior fechandade estequiomètricamente equivado-a se 'cana uma membrana eláslente aproximadamente entre um dê- I Titulo: "Estojo suporte para coa.
tica (13) presa por compressão por
cimo e aproximadamente dois quin- dor de infusão de café",
Uma arruela (15) parafusada fortos dos grupos ácido-sulfeancos, re— Estojo suporte para coador
snando um conjunto estanque e a
cuperando-se em seguida o resultan- de 1.0
infusão de café, caracterizado por
referida membrana possui dois borte sal -resinoso de carbinommina. —
uma peça circular básica, provda na
nes (14) com os respectivos tonta-'
Total de 7 pontos.
tos (10), presos neste bloco (31) em I
periferia de um anel, aba ou projeTERMO Ne 110.616
sua parte superior localiza-se um
ção cilíndrica e no centro de ume
suporte (23) no qual acha-se fixa-1,
TERMO N.9 111.512
projeção tubular de diâmetro e comDe
22
de
maio
de
1959
da urna placa de material solante
primento apropriado. — Total de 3
(24) fia qual estão ,fixados os borDe 6 de julho de 1959 e pontos.
Requerente: kearbwerke Heechst
nas de ligação (26) com os respecti- •Aktiengesenschaft
Vormals Meister
vos contatos (11), e finalmente por Lticius & Bruning —
t
The General Tire & Rubber ComAlemanha,
o conjunto possuir um interruptor
— Estados Unidos do, América.
Título:
"lerooe.sso
TERMO N.° 112.683
auxiliar constituído de uma placa de corantes disazoioosde preparação pany
Titulo: "Um processo e um banho
isolante (29) que é comandeda e
de
imersão
para
ligar
tecido
à
borPrivilégio
de
invenção.
se intercala entre os contatos (10 e
de 1 de outubro de 1959
1.9 — processo de preparação de racha" — Privilégio de invenção.
11) por meio de um braço girató- corantes
disazoloos hidro-solúveis, I le — Um processo de ligar um
rio (30) ligada a uma haste (21) caracterizado
Requerente: Tanebe Seiyaku Co
pelo fato de se copu- tecido e um copolimero semelhante
e mais ainda por o conjunto todo
em sub.stância, ou sôbre um subs- à borracha, caracterizado por com- Ltd, Japão.
ser protegidos por uma convencio- lar
o compOsto tetrezolco de 4 4'- preender os estágios de aplicar lo
nal canopla (18) . — Total de 3 trato
diammo-3,3'-dloIoro-difenila com os tecido urna, mistura aquosa, alcalina. Titulo: Processo de purificação da
pontos.
acetilacetamino-benzenos correspon- de (1) uma solução de um resol de treonina isolando-a de misturas.
dentes à fórmula geral 2 do dese- polihidroxi fenol-formaldeido, hidro-1 Privilegio de Invenção.
nho anexo, na qual R representa um solúvel, tendo formaldeido insufiTERMO N.9 E17.206
radical alcollico ou arilico. — To- ciente para se assentar no estado
1.° — "Processo de purificação do
tal de 2 pontos.
endurecível por calor, (2) um politreonina
isolando-a de misturas", caDe 20 de setembro de 1957
mero, semelhante à borracha, de racterizado por compreender o tratauma
diolefina
conjugado.,
tendo
me1
• Imperial Chemical Industries Linos do que 7 átomos de carbono, mento de chelato de cobre da treoTERMO Ne .110.849
mited — Inglaterra.
e (3) um composto doador de for_ nina impura contendo impuresas de
Titulo: "Processo para estabilizar
rrsaldeido, hidrassolfivel, hidro-está- alotreonina com um aldeído alifático
De
2
de
junho
de
195i1
composições farmacêuticas à base de
• vel, que desprende, quando do aque- inferior para formar bis (alde (do)
cianasetidrazida". — Privilégio de
Requerente: D. José Morollon de cimento, formaideido suficiente para bis(treoninato) de cobre e seu jaóinvençèo.
produzir uma resina, que se toma
Espanha.
Cos
do tipo ale., recolhendo a troo..
1.9 — Processo para estabilizar 'Título' Aparelho portátil indica- insolúvel e ir.fusivel quando' do aque- mero
ee composições farmacêuticas à base de dor de perigo — Privilégio de In- cimento, contendo dito composto um nina resultante e removendo o cobro
grupo —H— e um grupo trineto' e o aldeído do bis(aldeído), (trema.
cianaoetridrezida caracterizado por ven ao
se ineorparar a uma solução ou eusAparelho portátil indicador de aplicar o polimero semelhante' h nato) de cebre. — Total de 12 poio1.9
pense° aquosa, estéril, compeeenden- tea riZego, .caracteriaado pelo Iate .„ borracha,
)
. _
•,Mencionado
:•.,
„
;Jr. 'tad jgtmelro'
.
...JR.
e•
•e ,

• —
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posto' de alumínio tendo , a fórmula' to gasoso- a atraVés de urna aonaTERltd0'
118`. 158
' Rs A IX, onde R é um, radical' de eis- careonataçaó„ em' cnntató • dir&O'
de- + de, sereiabro. de- 1959 •
drocarboneto. e X é um' htzlogen.o; com' o lïquldo da. referida viria de
De- 25 de, março, de 1064
com' urtY corrip6sto de- vanádio tende' precarbonatação„ para converter os,
Requerente: Sandoz S. A. — a fórmula ';70Yo-nXn, onde Y é es- referidos com-postos de sódio. ein•
FMore Piaste& derporallien
Suiça . •
colhido no grupo, que cons:.ste-de
carbonatos de' sod:0; arnt dasprente 333. 1nTortri Van. gess Avenue, flavre
Processo de' preparar novos grupo a cóxizo e de um grupo acezil- dna-entes de gás, R2Si, por riaSea- therrier,, CaPferrila
po.iéteres carboxi-metílicos. — Pri- acctoí:ato, X é iirn halogênio e n é de rem-se QS gases'. que' ePlicarir a'rafeUm procr'sso' e• ,aparelho• par&
vi.égio de Invenção'.
0 o 2 quando' Y â um grupo' alcóxido rida zona- de coriodnatação; para
produzir
laminados plásticos com
é
e
zero
quando
Y
é
um
acetil-aça0
1. — Processo de preparar novos
uma zona de incineração, para inserção de
refôrço e com; superfitonato.
.-..
'retal
de
13
pontos,
poliéterea , carboximetillcos ou
converter o suluretc de h'elsog; c:e resistente'
as intempéries
sais solKveis em água, correspondenin em Ç02. Seguem-se mais 3 Privregio de invenção.
tes , à fórmula- geral 1, , constante da,
i pontos.
•
fo..za anexa, na qual n designa' um'
1.0 - Um aparelho para . proTtA11,10
N.o
116.1a8
numero inteiro, indo de 8 a .15; . ffif
duzir lamina:dee Oristiccs comt
os números O e 1;,- z e y radicais
serçao de reforçis a corri' Stiperficia
12 de janeiro de 1960'
coilicos, tendo 8 . a 9 átomos de darIIMIWZ, 10 1f8.08T
resistente- ás- intempéries,. coMposto,
locrto que derivam do di-lso-butilencr
de dispositivos para fntrodUzir
Re-gari:ente - Merck St Co. Inc.
ou cie tr;prcpileno; e M um cationte,.
12 de fevereiro da 1960,
do dienositivas para, introduzir uma
eJatadóa
Unidos
da
América
do
inclusive o ionte hidrogânio, , cerastacardada intermediária de resina' e
rizedo por que se fixem &-cr rna- Norte.'
Requerente - Edira,rdn' Meada !saturai'
refôrço,
termo'. dei'
lécuias de óxido de etilima sôbre urna
TitUlo - Proceasa para á produ= Piore - São Paulo.
inechtsorlrn duas correirge trair
nic".écula dum po.ialcoil-fetioF . que Ção. da esteroides - Privilégio' de
Titula i - Ancoragerri de CabOS porr.t•Inrakr, clisnuositivos para CO.
peco ser obtido; dialcoilans:a-se oInvenção.
de
Aço para: concreto pretendida. trif previrrinarinente superft.
no!- ou um crésol por di-isa-butileno•
eis internas de tais corretas com
Privre,gio
de Invenção.:
."1.0
Processo
caracterizado
por
ou tri-propilcno. e carboximetilandone •
outros dispositivos : para
1V/olfa.
o produto cr.:-siin obtido. 2.. Modaiii. compreender a, reaçõ.o.
1.0 - Ancoragem de cabos d'e' aço reáine,
dzsa de realização do. processo . de gezic,?..Ina com um agente desf- para concreto protend:c1O, caracte- a.grOcerrena datalizadOr para revar
acudo com , o ponto ly caracterizadas rantante, para produzir, delta• 9 r:Zado por compreendr r„ como sceli- a eth .4--ra (1.11 resina: original ar
ps..;* seguintes particularidades to. (11) - 16alf matir progeste- pamento, um conninto ancoradoi, rm estado geatinoso e dispositivos
nis. as separadamente ou em como!- rone., tratamento -desse eomp5sto formado inicklmente pelo' balões, para nostmeritar a gelatina a
n . : a) o feno} é clinoniii-fonot e com um ácido hipohalogenoso em em forma de blocos rígidos, d. . de- staatisrna-la com a cai/lacta prin.
c'Pwi d'n retina" d0' laminado. Te:.
uma' molz;zu:a, deste- fixam-se- . que o halogênio terá uni péso atôSL •
ção Configurada •O seme lhança: Pe to
de 20 pontos.
lu a 12 moléculas de &ido di etile- ir's'a entre 35 e 80, para produzir rrco de ferra ora r Oroalei
a
og e
no e, então,' carboximetila-se . o éter o, correspondente' Mia halo - Canaletes' laterais- eontornantes, de
• ch) u.nonil-fenol-poliglicol assim obti. fzbeta - hidroxi - 16alfa = me.. encaixe para os cabos, e mais ureia
ci; o) parte-se dum fenol ou dum til - prOgssterona, colocação deste
TP.RMOi N. 0 118.100
c. .. diai-coilado técnico. que con- oampãsto em contato intima com base rde fixação, em forma de
h!cces priamatice, com aberturas
tt. :itã 60 Mols. % .fsnol ou do cre- sm álcrli para produzir' 9beta
. 25, de março de /NO
so. mono-alcoci.ado • correspondente. lbeã - óxido Naifa Meta - pass?ntea de encaixe para es
progesterona, o reação desse com- tados banes; e o equipamento com— Total . de 3 pontos.
plsto cont écido flu ridrices para lave/retendo ainda pinos, protensha• Requerente: Pari Plásticos
•
.

•

TÊRMo N.° 113.033 -

produzir 9alfa - finor - beta - res, em forma de' barras prisma.. Corporation Estadcis UnidOS dA
hidroxi - 16aIfa - meti/ - pro- ticas rigldas, de anuro cienendprite América,
ln comorimerte dos éabc4 c por
gestersna. Tota: de 5 pontos.
Título: Um processo e ,um apas
16 de janeiro de 1960
•
-ConsrIrinte do cOmprimsrite`
:elho para produção de laminados
peça a ser protendida. Total de plásticos com inverções de refor.
Requerente - DaVid }Setor 4 pontOs.
"
ço de contôrria transversal,
TERMO N.0 118.155
Es, soo da 'Guanabara.
Privilégio de Invenção.
7
Titulo - Mecanismo para gra2'3 de março de 1960,
Era resumo', relvindiCanda-teí
TtRma N. o 118.159
do:A a altura ao selim do bicicleta.
'
CGIT10 pontos caracterfatfees da inerivfleg,lo de Invenção.
The slabcoca ' Sa Wilen Company
venção, os seguintes: •
25 de março de I96a
1.0 - Mecanismo para graduar a - Cidade e Estado. de Nova
1. 0) Para ser empregetcro em um
forqueiEsiades
Unidos
da
Améanuro tij selim de bicicleta, coroeRequerente: Pilon Phistitio Cor- aparelho para produção de lamiter sacio por ser formada por um rica do Norte.
poration - Estados rnidos da nados plásticos .Ctim inserções, de
per.a-aelim cum' furos rsgu ares e
Priviiégio ae invenção - Preces- América.
refdrço, e:positivos para, introduuma sangria para passagem de•um Sr de recuperaça,o química .
Titulo: Um processar e um apa- zir uma quantidade de resina 11.•
psisiuso que Mantera sempre
- Processe de recuperaçao - relho para produção de lamina- qu'da e muni refêrço fibrero % enna posição correta. Totaj de 5 quimica,
para recuperação de subs- das plásticos co minserções de re- quanto em movimento. dispositipontos.
vos para sempre manter ft mantancias quunicas em um 'liquido fôrço de contôrno transversal.
tidade de resina liquida, acima dos
que contem mais de sódio de acão
Privilég:0 de Invenção._
-requisitos niírliznos e dispositivos
do acido Sn:luro:ie., no qual se can- '
l'ÈRMO N.° 113.648
centra e se incinera o liquido para - 1.°) Um aparelho para produzir para retirar o excessõ de resina'
dar como resultado um,. fundido laminaaas de plásticos colar inser- acumulada.
De 30 de setembro de 19S)
Total. de 9 pontoo.
contendo sulfeto de Sódio . uni ções de refôrço e cont6rno trans'Requerente: Hercules Powder Com- proauto gazoeo incluindo dioxido versal, laminado este (pie, ao parsar pejo aparelho, se compõe de
pany. —. Estados Unidos de Améri- de crixolre e dióxido de carbono; uni envelope de folhas -portado.
no
qual
se,
dissolve
e
fundido,
para
ca).
TERM CYN. 0 118.161
exteriores e Uma camada Informar 'uma • solução aquosa cora- ras
Título: Processo de copolimerizatermediária
de
resina
e
material
teaelo sulfato do todio,'e se passa de refôrço em mechas, apareino
De 24 de Março de 1960
ção — Privilégio de Inirenção.
o produto gasoso arlaves de uma e2.te
que compreende dispositivos • non Plásstics Corporation.
1.0 — Um . processo para copoli. zona do suifitação, em contato dioperadores para MOSIMentar êste
merizar etileno com uma 1-olefina reto com um liquido qUe contém
linear, ' caracterizado por, compreender carbonato de sódio, para absorver envelope em-sentido: longitudinal, • 333 North Van Ners Avenus,
a introdução do etileno e da dita o diOxido de enxofre do' referia() aparelho êste que compreende, Havithoine, California - C.S.A.
elefina em um solvente orgânico li- prseluto gasoso, e process oaperfeis tombem um sirtema de transpor,
Um processo e aparelho para
quido e inerte para ela • pare cci- çoado. caracterizado por pasar-se tadores. pelo menos um dos (maio produzir iam'rados plásticos com
perfurado,
dispositivos
para
forpolímero produzido, numa temperatu- uma pena cdu referido produto
mar um vácuo na' transportador inserçõesi de reforça decorativds,
rs. de • 0°C. a 125°C., em presença
zona
de
preuma
perfurado para reter o envelope Privilégio de Invenção.
de peio menos uma quantidade ca- gaeoso, através do
carbonataçao,
em
contato
coni
no
mesmo com força enquanto em
1.1 Um laminado, plástico com
talítica de um catalizador dissolvido
no dito solvente, e a manutenção da referido fundiu° diesolvido, para movimento,' uma série de' cittn- inserções • de , refôrço . decorativo,
converter
o
referido
sulfeto
de
só - dros de cont5rno montades em que, inclui. além do- refôrço nora,
proporção entre , o etileyos„e 4ita
olefina dissolvida no solvente, cens:- dio em carboneto de sódio e Melro. sentido transversal ao aparelho e' mal, in,gresPentes' decorativos dia.
tante durante tôda , a reação do ao-. ariffeto 'de 'abato', pela , absorção- de dispasitivOs para ' narrar o envelo- tribuldos à revera, em três dimenCS)2, doe ga,ses perpaSharese .urna pe através dos cilindro.
• v5es2.por parte a laminado.,
polirnenizaçãe, o i dito, cetelizager
do feito pela mistura de um com- segun a po ç kís dá tater/de prodw
TC;t:.al 'de "í18 'Pontoe.
—
I TOtal de 10 pontos;
TERMO N.6 116.283

•

e
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TERMO N. o 118.224
De 29 de março de 1980
Requerente: Compagnie de Sainte-Gobain — França.
Título: Aperfeiçoamento à polimerização do etileno.
Privilégio de Invenção.
- 1. 0 Aperfeiçoamento à polimerização do etileno, caracterizado
pelo fato de que se utiliza, como
catalizador, um comprexo obtido
bela reação do etileno sôbre cloreto de alumínio anídrico, numa
proporção que vai do 1 molécula
de clorato de alumínio para 10
molécula de eti/eno até 1 molécula d ecloreto de alumínio para
20 moléculas de etileno, o dito
tomplexo sendo desembaraçado
dos polímeros de etileni de consistência oleosa que se formam ao
mesmo tempo. que êle, o adicionado, antes de ser utilizado como
catalizador, de pequena quantidade de cloreto dos metais polivalente& dos grupos 4 a 6 do sistema
periódico e de pequena . quantidade de uma substância capaz de
fixar o ácido clorídrico •
Total de 2 pontos.

ferizatio por se formar a uma carcaça
cilintlrica fechada por tampos laterais
planos dentro da qual gira um tambor
cilíndrico compacto em conjunto com
seu eixo central de modo que, tendo o
tambor diâmerto menor que o da parte
interna da carcaça, tangecie a superfície
interna desta última de um lado, fican:
do do outro lado suficientemente distai].
ciado da parede da aludida carcaça
a fim de permitir a existência de espaço
necessário que constitui a câmara de
explosão .das misturas de combustível
e comburente. (Total de 6 pontos) .

TERMO N. o 118.941

,

TÉRMO N9 119.118

.

De 15 de fevereiro de 196o

TERMO IV 118.950
23 de fevereiro de 196,4
Requerente — Rubens Gukbert Fink
- São Paulo.
Titulo — Motor de combustão Interta com dupla câmara — Privilégio de
nvenção.
19 — Motor de combustão interna
min_ dupla câmara, caracterizado. por
:er câmaras independentes para o combustível e o cotnburante, porém, montadas de tal forma que o mesmo étnbolo
atua concomitantemente nas duas câmaras em tõdas as fases de seu funcionamento. (Total de 4 pontos).

TÉRMO N9 119.149
Dep. em 4 de fevereiro de 1960
Privilégio de Invenção.
Incuistria Eletrônica
Requerente
Stevenson Ltda. — São Paulo.
Titulo — "Nova disposição constru- •
tiara em bobinas de ignição com impulso para motores de explosão".
1 9 — "Nova disposição construtiva
em bobinas de ignição com- impulso para motores de explosão", caracterizada
pelo fato de se constituir por um -micleo de ferrite de feitio anelar, cilíndrico, quadrangular, ou de feitio geométrico qualquer, formado por metades
, separadas e justapostas, de modo a de.
limitar um espaço interno; pelo lato de
sôbre um dos pontos de justaposição
das metades do núcleo de ferrIte, haver
um enrolamento primário, corrido, de
largura aproximadamente igual a um
dos lados internos do núcleo e de onde
partem dois fios de ligação que ....
conjugam por meio de "clips" ou por
. solda ou meio equivalente aos terminais externos, positivo e negativo, existentes na tampa convecninal da bobina; pelo fato de haver outro enrolamento, secundário, do tipo "ninho de
abelha" ou universal, sôbre o enrolamento primário, e de onde parte fio de
' ligação com o bico da bobina; conjugado ao mesmo por meio de encaixe,
solda ou meio equivalente • (Total de
4 pontos).

7-

TÉRMO N9 119.064
7 de março de 1960
UbIrajara Dolácio men
.s.equerente
des — São Paulo.Título — Nôvo motor de explosão
a um só tempo. e de tambor rotaitivo.
— Privilégio de Invenção.
19 — New moto: de explosão a um
só tempo e de tambor rotativo, carac-

°

de ser parte conStituinte de um anel
, heterociclico; e representa' o número
O ou 1.
Um lotai de 1 . pontos.
TÊRIVIO N.° 120.039
1

TÈRMO N9 119.804
De25 de abril de 1960
Requerente — José Boberto Costa
de Lacerda — São Paulo.
I. Titulo — Válvula de regulagem de
passagem de fluidos — Privilégio de
invenção.
"Válvula de regulagem de
19
passagem (Te r1,,; -1.-- ?PI g-ral", caracte..
Là é" Ao
a ~sumia. na

D.; 9 de Junho de 1960

F. Hoffmann La Roche
Cie.Société Anonyme.
, F. Hoffmann La Rocha ás Co. Ak.
tiengesellschaft)
I Suiça .
Processou para e isomerização de com.
•postos triciclicos .
Privilégio de invenção
1 — Processo para a isomerização
de compostos triciclicos, caracterizado
pelo fato de que um compo ta
fórmula geral:

Requerente — Caldeu Ponpeu Hyppolito — São Paulo.
fÉRMO N° 98.465
Titulo — Um negro tipo de alavanca
De 14 de novembr ode 1957
i
de câmbio para veículos em geral —
Privilégio de invenção.
Requerente: Sandoz Sociedade Anô1 9 — Nôvo tipo de alavanca de câm- nima
Suiça.
b'o para veiculos em geral — constituí1
Titulo: Prócesso de produzir um nõdo por um conjunto de peças que se
conjugam entre si, caracterizado pelo vo Ester de Acido Tiol-Tiono-Foshãfato de possuir uma ranhura que se rico.
alonga em posição horizontal, recebenProcesso de produzir um nôvo ester1
do o gancho seletor, o qual se comu- do ácido tiol-tiono-fosfórièo da formula
nica com a alavanca, num movitaento ácido 0,0 =climetil-tiol-tionofosfôrico são
oscilante, fazendo articular os pistões, reagidos com moriclina do ácido cleroque sokessaem do mesmo conjunto acético:
num impulso, facilitando o movimento
Total de 2 pontos.
de mudança da marcha. (Total de 9
pontos).

De 19 de fevereiro de 1980
Requerente: Alberto S. Zaccaria & Cia. Leda. — Estado da
Guanabara.
Pontos característicos de:
Patente do Invenção.
Aperfeiçoamento introduzido em
bombas de corrente.
1. 0 ) Aperfeiçoamento introduzido em bombas de correntes, caracterizado pelo fato de uma tubulação com registro, ser ligada
ao, depósito da água trazida pela
corrente e à tubulação de saída
da bomba de recalque.
Total de 2 pontos.

forma de corpo constituído por duas
peças unidas entre si por rosqueamee‘o,
sendo que, entre ambas, é disposto diafragma flexível, limita superiormente câmara, a qual chegamdois canais, um
dêles normalmente fechado por obturador, cuja parte superior atinge a citada câmara, e inferiormente solicitado
por mola, que o eleva, enquanto que,
contralmente. o diafragma se apresenta
dotado de discos rígidos, ao passo que,
feia face superior, atúa mola, apoiada
em disco superior, solidário a um pino,
que atravessa, superiormente, o corpo
da válvula, e assentando-se contra o
topo do mesmo a haste de pedal de
acionamento do conjunto. (Total de
2 pontos):

CH-C112'.-CHEY

na qual X represente um átomo de
oxigênio ou de enzófre e Y um agrupamento omino terciário, podendo ser
substituido assimetricamente nos núcleos "aromáticos por agrupamentos
coilos, trifluromptilos, aralcoilos. ari.
los, alcoxi, analcoxi,
aciltio
ralcoiltio ariltio, ecilos, omino hidro.
TÉRMO N.° 118.144
xilos, halogêneo e ou carboxils, é tra.
todo, sob a forma de um is6mero ou.
De 25 de Março de 1960
ro ou sob a forma de uma mistura de
Reguei ente: Farbenfabriken Bayer isOmeros, - na qual um dos iséancros
predomina, com um agente, fortemenAktiengesellschaft.
te básico na presença de uni dissolSociedade alemã, industrial- esta- vente polar e de uma base terciária
belecido • em Leverkusen-Bayerweik, correspondente ao agrupamento analRepública Federal Alemã.
Seguem-se os pontos de ns. 2 a 7.
Pontos característicos: ' Processo de
fabricação de corantes e seu emprego.
TÉRMO N.° 64.819
Privilégio de invenção.
De O de Novembro de 1962
1 Processo de fabricação de corantes, caracterizado pelo fato de se
Requerente: Sandoz S. A.
sulfoclorar nitro-dibenzantrona ou aSulça
amino-dibenzantrona ou produtos de
condensação de amino-dibenzantrona,
Titulo; Agente de branquexnento
compostos policiclicos lalogenados, e,' ótico pulverulento a base 4 -metil-7
eventualmente, amino-ent.- quinomas dietilamino-cumaria
e de se transformar, pelo menos pai;
Privilégio de invenção.
cialmente, os grupo, sulfocloro, dos
corantes assim obtidos, em substituinAgente de branqueiment,- ótico pul
verulento et base de 4-tneti1-7-dietilates de fórmula:
mino-cumarina,
caracterizado
pela
presença de compostos hidrossuiáveis,
ácidos, sélidos,
derivados 'do k:ctos
' —302R
inorgânicos fortes, esses compostos as
tando presentes em uma cluantid•rlde
na qual R significa uni grupo tZl-W. que representa no tal um mKItiplo
NH P.2 -W ou o grupamento:
do pso de 4metil-7-dietil-amino-cuma

(N)-Iiii-±t5't 6-4 •

TÉRMO N.° 55.425
De 31 de Outubro de 1950

senno R1 e R2 membros ae poáte
com 2 ou 3 átomos de carbono entre
; SO2 ou NH e W; w é um substituinte capaz de se 'clivar dando ion negativo; R4, um radical alcoileno ou cicloalcoileno; R6, um radical alcoile•no com ate 3 átoms de carbono ertre
os radicais R5, e W; R5 representa
u mátomo de oxigênio ou enxofre ou
grupo N; Y e Z representam hidrogênio ou um substitutinte aril-alifátiro eielo,alifático ou allfátleo que p0-

Cornelio Pertica Camps S. A.
São Paulo.
•
Privilgio de invenção para:
Novo . processo e respectivo *mai...
lho para capsular garrafas :
1 — Novo aparelho para cspsulat
garrafas, que se utiliz do principia
da transformação do esforço de cora.
pressão axial em pressão centrípeta
Ware o gargalo de garrafa, caracter',
zado por compreender uma peça Cilia.
driect 60a; provida de anel entorto
.
ri
'
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desetararchável ,e dotada internamente de um anel circular dr- borracha eu
outro material elástico, bem corno de
ar, pistão, com rolo interno a eie
conjugado por eixo transversal, • rolo
ate sob contato direto da eataaatidade,
rio uma alavanca recurvada, centraria' também no corp.. cilíndrico port
tne:0 de eis transversal, e cujo teraunai diretamente em contata com o
citado rolo tem perfil uo formato extentrico.
Total de pontos .

r

TÉRMO N.° 75.668
De 6 de Dezembro de 1954
Br:stol Laboratories Inc.
E. U. da .Américe.
Privilegio de invenção.
Proceso paro a preparação ae te-

1 — Um proceso para a produção
d tetrec:clina pelo desenvolvimento
de uma cultura dr uma espade de
S -aptomyces numa
solticãu aquosa'
do carbohidrato
contendo nutriente!
n .1; -enodo, sob condições submersas:
aeróbias e a recuperação da .tetraciasim produzida, do caldo de
fermentação, caracterizado por se usar
uma cultura de uma wpecie de Strep
tomyces; produtora de alorratetraci, cl ast em presença de um inibidor de
cloração fermentative, que á um com

Março de 1964

posto contendo, pelo menos, um atamo de bromo ou cla. iodo, ou pelo menos, um grupo tiocianato
Totarde pontos; 16.

para cada 1.000 gramas de óleo ibe 'sura da camada existente na máquina
mamona, 100 gramas de cera branca refer:da, e o acionamento das peças de
"hakuro", obtida de um óleo extraido regulação da espessura da camada para
de um fruto japonês denominado "ha. manter a citada linha de referenda era
e mais 15 gramas de esmoias e. cOncidênc:a constante Com o citada
doriparas de cravo e fl5r de amar, es- ponto fixo das aludidas peças de regula..
ta • ulfrna compdsta. base de berga- ção de espessura da camada. Seguem"TERMO N.° 114.87S
mota (essência de tangerina) e mais se os pontos de 2 à 13.
as associas de resina opopona, labdk 17 de julho de 1959
num, cumarirra, vanilina, rosa e ou,
Requerente: — Jup:ter Dental, Indús- • troa.
TARMO N. .113.676
tria e Comércio S. A. — Estado de
Total de pontos 7.
de I de outubro de 1959
São auP/o.
Depositante: Unitd States- Atomie
— "Um no vo tipo de abart-jour
Energy Comission, Comissão de Ener-para eciipos de dentista, constituído por TËRMO DE PERANTE N.9, 113.944
gia Atómica dos Estados Un'cios, esdois corpos rosqueados entre si por
tabelec:da em Germantwno Mary/and,
de 13 de outubro de 1959
meio de uma flange, caracterizado pelo
Estados Un'clos da América do Norte.
fato do corpo superior ser dotado de
Pontoa Caracterist:cos de: "Aperfel.
Impresna Pizzarotti C. S. r.
vipros ,acanelados nos reflet6res lateçoamentos cm ou Relativos a Celulas
Tennoelétriicas e Reatores" (Privilégio
rais e ser sua tampa frontal provida de
1.9 — Processo para colocar uma de Invenção). •
um tubo refletor constituído de lentes camada boturninosa ou de form,igão,
1.9 — Meios para converter energia
plani-convexas fixadas à tampa frontal. ra cobertura de unia estrada . de acôrtérmica em energia elétrica, caracteriza.
Seguem os tpontos de 2 à 3.
do com uma linha de declive, empre- dos pio fato de compreenderem usa
gando uma máquina de, acabamento de ern'ssor elètricamente condutor, um re,
asfalto ou de formigão equipada com Irtor elèt icamente condutor, adjacente
I peças dispostas para regular o estabele, ao refer:do emissor com um intersticio
TZRMO N.° 79.960.
cimento da referida camada, caracte- entre éstcs, um vopor de una gás fácil.
De . 6 de junho de 1951
rizada pelo fato de compreender o esta- mente Ionizado no referido interstIcio,
14fo:chi
belecenento de, pelos. m onos uma linha a uma baixa pressão, meios elétricos
São Pau/o,
de referência paralela à refrida linha ra o referido emissor e o referido' ce
Privilégio de invenção para: Nova de declive, a verificação continua da Icor, a uma carea exterior, e meios pa•
brilhantina.
posição da citada de referência em re- ia aquecer o referido emissor até uma
1 — Nova brilhantina, caracteriza- lação a um ponto de mira fixado nas temperatura muito elevada, um total ch
da por incluir em sua composição, e peças aludidas de regulação da aspes.. 25 pontbs.

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

VIII
- x

1

xni

XIV
XVIII

XVIII

XVIII

XIX XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI
XXVII

- Tomo

Assuado

Volume

I . Divemos Trabalhos
IV
Reforma do Ensino Primário
II
Trabalhos Diversos
I
Questão Militar
II
Relatório do M. da Fazenda
III
Relatório do M da Fazenda
IV
Relatóriá do M. da Fazenda
III .Trab. jurídicos — Est., de Sitio
IV
Trab. juriclicos — Est. de Sitio
- V
Trabalhos jurichcos
II
Impostos Interestaduais
1II
Trabalhos Jurídicos ....
VI
Discursos Parlamentares
II
Discursos Parlamentares
III
Trabalhos jurídicos
IV" À Imprensa
III
Discursos Parlamentares

Tomo,

100.00 xxvin

40,00
XXIX'
400,00
XXIX
120.00
XXIX
50,00
XXX
65,00
XXXI
XXXI
0.00
XXXI
120,00
120,00
XXXI
250.00
XXXII
200.00
XXXIII
120.00
Y'""v
120 00
XXXV
100:00 XXXIX
12'0,00
XL
120,00
XLVI
90.00
XLVI

„Assunto

Preço

Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares • • • ......
Discursos. Parlamentares
Discursos' Parlamentares •
Trabalhos Juridicos
Limites' Ceará — Rio G do Nora.
Limites, Ceará — Rio G. do Norte .
Discurses, Parlamentares
Discursos Parlamentares

120,00
120.00
120.00
130,00
120,00'
100,00'
120,00
120,00
120.00
120,00
150,00
00
700,00
400,00
400,00'
120,00
120.00

Trabalhos: Juridicos
......
Trabaulos ;and aos
Trabalhos. Juridicos
Campanha Presidencial
.....
Campanha Presidencial

IMF

A, VENDA:

Guanabara,
&crio de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1. •
.Agencia I: Ministério da Fazenda
MOdê.ae,e pedidos. pelo Serviços de Reembbliw Natal
EM, Breeklia
Na Sede- dO
Onti, do, Brasil:, 3°' Pavimento dá. BiCelegwROdovidria.
;
Na

3

3,

1

-•

"

3: '

•

r

,

I
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Pletititaglio feita de &cerdo cone o aft. 130 do Código da Propriedade Indststrial. Da data da publicação começará a
mommuao a prazo de 80 dtaa para o deferimento do pedido. Durante asse praao poderão apresentar suas oposivers ao ranartamenté
Ma:Mas' da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados tom a concessão do registro requerido
't ermo n° 616.331, de 811-1963
Cea — Componentes Elétricos Para
Autos Limitada
Sâo Paulo
E3 TrOMY'
( C E A - C0le:P0NE1T
roas AuT03 LTDA.
Clases
Para distinguir: Relays e aparelhos elétricos em geral
l'errno no 616.332, de 8-11-1963
Malharia Scandinávia
São Paulo

SCANDINAVIA
Industriaa Bras i 1 ei ra
Classe 22
Cánhamo em fio ou CIO linha, estamore
de seda ou de lã, fios de algodão, celulose, juta, Is, linho. plásticos, sarai,
raloti, seda natural pare tecelagem ou
uso comum juta em fio ou em linha,
torcida, linhas em meadas- ou novelos, linhas brilhantes, linhas para
bordar, para costura, crochet ou tricotagem, linhas em meadas ou novelos,
meadas, retroses de sedas terçaI
Termo n. 816.333, de 8-11.1963
Malharia Scandinávia Limitada
Silo Paulo
• Classe 23
Para distingiu. : Tecidos em geral• Termo n° 616.334, de 8-11-1963
Malharia 8,,aulinávia Limitada
São Paulo
- Classe
Mamares, atacadores para esnartillios
e calcados. ataduras de algodão para
diversos -fins, exceto para fins mediei.
nais. bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lá, fitas, forros, franjas,
festão,. feltro para órgão, fõfos, galar.
deus, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e Aenhoras,
panos para ed.eitee de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas. rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos.
telas, tampos para almofadas, no fa.
zoado pnrte de móveis, articos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, luta,
seda. Mon, lá, pêlo e fibras n0o
incluídos em outras classes
Termo n° 616.335, de 8-11.1963
Malharia .Scandinávia Limitada
São ?pulo
Classe .54
Para distinguir: Os seguintes artigos:
Tapetes para automóveis, tapetes, cor.
tinas, passadeiras, capachos. lia(Sieo&
oleados e encerados, panos para soalhos
e paredes

Ténino ng 616.336, de 8-11-1963
Malharia Scandinávia Limitada
São Pau/o
Classe 37
Rotinas brancas, para cama e celsa*
Acolchoados nara camas, colchas, co-

bertores, sstregóes fronhas, guardana.
• Casse 16
pos, jogos bordados, jogos de toalhas, Para distinguir: Materiais para construlençóis, mantas para camas. panos para ções e decorações. Argamarxas
cosmha e panos de pratos, toalhas de areia, azulejos, batentes. balaustres blo'rosto e banho, toalhas de mesa, toa- cos de cimento, blocos para, pavimentalhas para jantar, toalhas para chá e çao.- calhas, cimento, cal, em, chapas
cale, toalhas para banquetas. guorm, - isolantes. caibt os. caixilhos, colunas
çaes para cama 'e mesa, toalhinhas chapas para coberturas caixas d'agua
caixas para coberturas, caixas d agaa
(cobre pao)
caixas de descarga pra lixos. ce.itica
ções p remoldadas, estuque, emulsão de
Termo n° 616.337, de 8-11-1963
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruSociedade de Expansão Imobiliária
turas metálicas para construções, tatue
Limitada
ias de meta!, ladrilhos, lambris. luva
de tuaçáo. 'ages, iageotas. material as
kS,OCIEDADE DE EXPANSÃO jantes contra frio e calor. marulhas. atas
para revestimentos de paredes, ma
• sus
IMOBILIÁRIA LTDA..
deiras para construções, mosaicos. pru
I dutos de base estatueta, produtos para
Nome Comercial
tornar impermeabilizantes as argamas
sus de cimento e cal, hidraubcis. peareTêrmo n0 616.338, Lie 8-11-1963
guita). produtos betuminosos, unpertneaSociedade da Exparda Imobiliária
bilizantes. liquides ou sob outras lormas
Limitada
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pa
mmentação. peças ornamentais cie cimento ou gesso para :seios -e ~edis, papei
para torrar casas, massas anti.rutcos

Classe 50
Para distingu r: Imóveis
Termo n.° 616.340, de 8-11-63
Cia. ' Edificadora Sobrado
Minas Gerais
CIA. WIIICADORA SOBRADO

• Tituio
• Termos. ns. 616.341 a 616.343, de
8-1 '-63
Cie. Edificadora Sobrado
Minas Gerais
SOBRADO

Termos as, 616,348 e 616.349, de
8-11-63
Indústria Mineira de Refrigerantes Ltda.
Minas Gerais

•

.4R1ifituAL

Classe 42
Aguardt.nte, an z, aperitivos, bagacel.
ra, 'batidas, brandi, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte permentedo, ternet; genebra, gengibirrao gin, ginger, kirsch, kummel. licopara uso nas construções. párquetes. res, inarasquinhos, nectar, p permeut
portas, portões, pisos, soleiras para porponches, rum, sucos de trutas com
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas taálcool, vinhos, vodka e whisky
cos tubos de ventilaçao. tanques 'de ci.
mento, vigas. vi g amentos. vitréis
Classe 43
Refrescos, refrioerantes, águas naturais
Classe 50
e minerais, água gasosas, artificiais, soImpressos em geral
das, suco de trutas e xaropes, águas
minerais artificiais, água- túnica, gua..
Termo n. 0 616.314, • de 8-11-6.3
•
raná e grenadine
Sobrado Lançamentos Ltda.
•
Minas Gerais
Termo n.°' 616.350, de 8-11-63
Vulcanizaçáo Sorocabana Ltda,
1013RADO LANÇAMENTO9 LTDA
Minas Gerais
Nome comercial
Termo n.° 616.345, de 8-11-63
VULCANIZAÇÃO
Sobrado Comércio Indústria Ltda,
•
Minas Gerais
SOROCABANA LTDA.
SOBRADO comkaci o 5 INDdaTRIA una
Nome comercial
Nome comercial
Temi° n, 616.351, de 8-11-63
Termo n.9 616,346, de 8-11-63
Vulcanizaçâo Sorocabann Ltda.
Empresa Brasileira de Divulgaçào 5, A.
Minas Gerais
I
Minas Gerais

Classe IS
JORNAL DOS IMÓVEIS
Classe 32
Para distinguir: Artefatos de porcelana.
Isiança, barro e terracota louças vidra- Almanaques. anuários, álbuns impresdas para uso case:-e adornos, fins ar- sos, cartazes, catálogos. Jornais nacio
tisticos e instalações sanitárias: artefatos
oe ceramica para uso caseiro adornos e nais e estrangeiros. publicaçOes impresradio,
fins artisticos, alguidares. altrofarizes, sas. revistas. Propaganda em
radiotnni.
televise°.
jornais,
programas
assadeiras, barris, bules, bidés. bacias,
Classe 39
bebedouros, biscoiteiras, bombonieres. cos. peais teatrais e clnematograllras
e revistas impressas
rodelas, anheiras, copos, consolos, calRecauchutagens, recapagens e vulcard.
I
-deirões, cantam& cadinho& cofres. • Termo n.° 616,347, de 841-63
zações
cubas compoteiras comedores para aves, Empresa Brasileira de Divulgação 8 A
•
caçarolas, canecas, centro de mesa. desrepto n. 616.352, de 8-11-63
Minas Gerais
cansa-talheres. esearradeiras. Manas, filAlfaiataria Prncipe de Galles Ltda.
.
tro& graus, globos. farras. Jardineiras, I
Minas Gerais
DOS
IMóVEIS
lIcereiroa, leiteiras, lavatórios, cantem CORREI O
guelras. moringas, colheras, nichos pl..
Classe 32
ALFAIATARIA PRÍNCIPE
rea, pratos, pilões, pratos para ornatos,
Para
distinguir:
Album, almanaques
pias, pinos porta-fofa& potes, Portatoalhas, porte-papéis higiénicos sopei- anilados, boletins Impreco& folhetos.
DE GALLES LTDA.
ras, saladeiras, saleiros, serviços. para 'orneis, livros impressos Moitas im/*Naco& serviÇOS ,pars frios, ebt e preseas, peças teetrala, peças Omine°.
jantar, travessas. talhas, taças toklas, grOleas, prospectos, panfletos, progra'Nome -comercial
vasilhames,
sanitérlos, :ticum , 1 aias radiofónicos e de televisa°, revistas
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ra fins médico-cirúrgicos,, aparelhos pa. para soturas, guta-perchzu . histeróltia-ta massagens, aparelhos de .pressào ar. troa; irrigadores, instrumentos cirúrgitarifa, aparelhos de diatermia, apare- cos paia operações; ligaduras de câ, lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de nhamo, liquidos e pós para limpeza e.
gaio X, aparelhos de infra-vermelho. •polimento ara bus' odontológicos, lixa,
!aparelhos surde». assentos para enfêr• luvas e dedeiras de borracha, limas paPRiNCIP E -DE GALLFc
mos, araduras, bisturis, cadeiras para ra ossos lancetas; massas plásticas para
clinica, cambraia hidrófila. canulas, ca- fins odontológicosa mascaras para anes, Classe 50
taplasma de feltro, catgut, cêra lami- tesia, mesas de operações, mesas para
Impressos em • geral,
nada, ce..a para incrustaaeies e articula- curativos, martelos artificiais; perfura; ções„ cora colante. cintas pari fins cli- dores, pês e braços artificiais, placas •
Termo n.° 616.354, de 8-11_63
Indústria
Brasileira
i
nicos. datas umbelicais. colheres Cor. para obturações de canais, porcelanas,
.
Carlos ojsé dos Santos
tantes, compressas dea tecidos, cosi-iate- protetores para seios, pincéis para gar•
Minas Gerais
• Clarse 1. 0 mos. curativos cirprgicos, •curetas, den• ganta, pinças anatainicas. protetores:
Para distinguir: Abaixa linguas. abre . tas artificiais, dentaduras, depressores, rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
bôcas, adenótomos, agastadores, agra- dilatadores, drenos, duchas , vaginais, rodas para desgaste dentário, retorciafos, agrafos para 0550S, agulhas para elevadores, espartilhos, espéculos vagi- pio bugia, rugiims; sarladeiras. • sandainjeção, algodão hidrófilo, alicates, riais, espanjas c ilinicas, estufas, aspam- raca, seda e crina para souturas, sacos
amalgamas, aparadores, aparadores . pa- las, esca.pelos, escopros, extratores, ca- para gelo e bolsas para água quente,
ra 'rins médicos e cirurgicos, aparelho . cavadores, fios de linho .para feridas, sondas, seringas para lavagens e -injepara massagens, apareraos de pressão facas, ganchos para másculos celaS5- ções, serras, serras para raquiotomis;
arterial. aparelhos de diatermia, apare- metros, gazes, godivas. goivas, Osso, tampões higiênicos preservativos, tiraleite,' termômetros, tesouras, trepanos.
lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
in
,g
p
.
raios X, aparelhos de infra- vermelho, terômetros, ' irrigadores, instrumentos
cipara finsventosas,
odontológicos
aparelhos de surdos. assentos para en- rúrgicos ara oerações. ligaduras de cá- 1 • toalhaslante
higiênicas;
verniz lio,
fèrmos, ataduras balanças para diria nhamo, liquido e pós para limpeza e
Termo n• 616.363, de 8-11-1963
ca infantil, bisturis, cadeiras para cll- polimento para fins odontológicos, lixa, l
Indústria Brasileira de
Ibrapac
nica médica, calçadores. cambraia hi- luvas e dedeiras de borracha, limas para
Aparelhos Caentificos Lim tada
Classe 36 - •
•
drófila— canulas, catout. cêra laminada, ossos, lancetas, mascas plásticas para
Minasg Gerais
Confecções de roupas para homens em cera para incrustação e articulação aia-..
fins odontológicos. máscaras para afiesgeral.
taa para • fins clínicos, cêra colante, çin- tesia. mesas de operações, mesas para
iras umbelicais, colheres çortantes, com- curativos, martelos, olhos artificiais,
Termo n.° 616.355, de 8-11-63
pressas de tecidos, contagotas, costóto- placas para ossos, pontas de guta-perMóveis Coronado Ltda
..
mos, curativos cirúrgicos, 'diretas, denA 4inas Gerais .
para obturações de canais- porcatas artificiais, dentaduras, depressores, cha
•
Lana, protetores para selos, pincéis padilatadores, dinametros, drenos, auchas ra
WÕVEls e
garganta, pinças anatômicas, prata-0RoNA
DeN LTDA' vaginais, elevadores, estojos higiênicos toras, rolos ciriirgicos de lã de pau, 1 •i Indústria Brasileira
-e espartilhos, especulos
espora.
evaginais,
rodas para desgaste
dentário, te- , .
Classe 1
jas clínicas, estojos de bolso, para ias- rugo
tescópio,
bugia.
ruginas,
saladeiras, .
Nome' comerciai
trumentos cirúrgicos, estufas, espatulas,
crias para scituras, Para distinguir; ASaixa-linguas, abreescalpelos escalpelos cirúrgicos, asai!: sandaraca, meda e bolsas 'para
4. adenótomos, afastadores, agraTermo n.° 616.356, de 8-11-63
e
sacos
para
gêlo
pelos,
escopros,
esteroscópios,
extratoágua
'bocas
Móveis Coronado Ltda.
res, , escavadores, feltros para estaplas- quente, sondas, seringas para lavagens fos para casos, agulhas para injeção,
Minas Gerais
ma. fios de linho, para feridas, facas, e injeções, serras, serras para rume. algodão hidrófilo, alicates, amalgamas.
ganchos para músculos, celafómetros, tossia, tampões higiénicos preservati- aparadores, aparadores para fins médi- ,
•gases, godovias, goivas, gêsso, gram. vos ,fira--leite, termômetros, • tesouras. , co-cirúrgicos, aparelhos para massagens.
CORONADO
aparelhos de pressão arterial, aparelhos
pos para - suturas, g uta-parcha, histeró- toalhas higiênicas, ventosas, verniz lso-. de diatermina, aparelhos de raios ultralauta
siara
fins
odontolãgicos
metro, ideal base. irrigajores, instru-1
violeta, aparelho de raio X, aparelhos
Classe 40
I, de infra-vermellio, aparelhos de surdez,,
namentos carurgicps para operações, ii;
Móveis em geral
Térmo
n°
616.362,
de
8-11-1963
duras de cânhamo, liquidos e pós para
' assentos para enfermos, ataduras;
Ibrapac Indústria Brasileira de
limpeza e polimento, lixa, luvas e deturis; cadetis para clínica médica, camTersno n.0 616.357, de 8-11-63
Aparelhos Científicos Lima...da
deiras de borracha para hospitais, limas
braia hidrJala, cânulas, cataplasma de
José Alberto de Assucnpção
1
para osso, lancetas, massas plásticas
feltro, catgut, cêra laminada, céra para
Minasg Gerais
Minas Gerais
•
para fins odonfológicos, máscaras para
instruções e articulação' colante,
•
' anestesia, mesas de operações, meias
cintas para fins clínicos, costómos, cucontra varizes, mesas para curativos,
! retas; dentes artificiais, dentaduras, deossos, ponta de gutá-percha para obtupressores, dilatadores, drenos, duchas
rações de canais, porcelana, protetores
vaginais; elevadores, espartilhos, espépara selos, pincéis para garganta, pinças
-' • culos vaginais, esponjas clin.cas, estufas,
anatômicas, ulmão de aço, protetores,
Classe 32
espátulas, escalpelos, escopros, extrato•
p
Almanaque. anilados, boletins, boletins orta amalgamas, rolos cirúrgicos de
Indústria Brasileira
res, escavadores; fios de linro para feImpressos, crônicas, jornais, revistas lá de pau, ruge para desgaste dentário ridas, facas; ganchos para músculos cepeças cinematográficas, peças teatrais,' e rodas, retoscópio, gugia, sarjadeiras,
Classe 10
lafômetros, gazes, godivas, goivas, gésprogramas radiofônicos e programas sandaraca, seda e crina para soturas.
so, grampos para soturas, guta-percha;
sacos para gelo e &asas para agua Para distinguir: Abaixa-línguas, abre- histerômetros;
. de televisar,
irrigadores, instrumentos
quente, sondas, seringas para lavagens bocas, adenótomos, afastadores, agrafos. cirúrgicos para operações; ligaduras de
agrafos
para
ossos,
agulhas
para
lajeTermo na 616.358, de 8-11-63
e injeções serras serras para raquitolíquidos e pós para
alicates,
a, limpeza
Moysé; Saul Akennan
malga- cânhamo,
mia, tampõçs higiênicos, preservativos, çao. algodão hidrófilo,
para fins °atonto ogicos,
Guanabara
termômetros tira-leite, tesouras, trépa- mas, aparadores, aparadores para fins e polimento
médico-cirúrgicos, a parelhos para mas- xa, luvas e dedeiras de borracha, linos, toalhas higiênicas, ventosas e ver-, sagens,
aparelhos de presão
s arterial, ma para ossos, lancetas; massas piásni» Isolante
• aparelhos de diatermia, • aparelhos de ticas para fins o dontológicos mascaras
de operações,, melraios ultra-violeta, aparelhos de raio X '
Terra on.° 616.361, de 8-11-63
para curativos,
mesas martelos; olho arIndústria Brasileira de : aparelhos de infra-vermelho, aparelhos' para
Ibrapac
saaa aneste.sa,
•Indústria . Brasileira
duras; bisturis, cadeiras para clinica tificiais; perfuradores, pés -e braços arAparelhos Científicos Ltda.
' médica, cambraia hidrófila, canulas ca. tificiais, placas para ossqs, pontas de
Classe 8
Mi nas Gerais
obturações de canais
Discos gravados
nr ulas,ztaadpalasclarsa de
in
castagçut cê. 1 guta-percha paraores
para; seios, p ncei s
t e porcelana, prote
ões
incrustações
anatômicas, proTermo n.° 616.359, de 8-11-63
pinças
, articulações, cêra colante, cintas para para garganta,
Nair Bulia Tellex
coe. tetores; rolos cirúrgicos de lã de pau.
l fins clinicos, cintasbelicais,
um
colheRio de janeiro
1 res cortantes, compressas de tecidos, ruge para desgaste dentário, retoscópio
Indústria Brasileira
l costótomos, diretas; dentes artificiais bugia, rugirias; sarjadeiras, saudaraaa
dentaduras. depressores, dilatadores, du. seda e crina para soturas, sacos para
FOTO
drenos, duchas vaginais; elevado. gêlo e bolsas para água quente, soadas.
Classe 10
erdoio
:es, espartilhos. espéculos vaginais, es- ser:ngas para . lavagens e injeções, serPara distinguir: Abaixa-linguas, abre ponjas clinicas, estufas, espátulas, es- raia, serras para raquiotornia; tampões
bocaa, adeaótomos. afastadores, agra- capelos, escopros extratores, escavado- higiênicos preservativos, tira-leite, terfoi, agrafos para ossos, agulhas para ma; fios de linho para feridas, facas; intimados, tesouras, trepanos. toalhas
Classe 25
Injeção, algodao kidrófilo alicates, f, ganchas para músculos celalômetros, higiênicas, ventosas, vern*z isolante P- iTitulo de estalaelecimento
amál g amas, 3Daradomit. a naradores pe. gazeg, godivaa, gOlvas, gesso, gmunpos
ra fins odontológicos
Terrno n." 616.350, de 8-11-63
Indústria Brasileira de
Ibrapac
• Aparelhos Científicos Ltda.
Minas Gerais

graFo

k,tirj

lagrost- 50

NOTICIAS DE MINAS

•
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Tàbia h° 616.'364, d g 8.11,190

•

Térffid tio

Gilberto de Andrade Faria
MifiaS GèraLS

Jorge

Pl'ate de Propaganda
Têttiô

Termo n° 616.382, de 8-11-1563
Liv-os dó Brasil S. A.
'estado da Guanabara

1 Pequena

Classes: 33 a-. 36 .

Casse
Para distinguir: Slogaft politico para
ser usado em campanhas políticas; publicidade em rádio, jornal, televisão

•

I
8-114963
Colocaddra dg Eacitiadritts Sfid Jorge
1,11/1-tuda
Estado dt. Guanabara

616.271. de 811-1963
Calçadda
Minas Gerais

-trP.4,~2

O Nome

Mcgd de 1964 " 777'

(Seção 111)

ag 616.372, de 8-11-1963

Elmo GarçadoS Limitada
Minas Gerais

Enciclopédia.'
da Lingua Portuguêsa

Classe 32
Para distinguir: Publicações impressas

Classe 16
Para distinguir:. Esquadrias

Termo á° 61'6.365, de 8-11-1963
Irmãos Roxis Limitada
Rio Grande do Sul

Termo n° 616.383, de 8-11-1963
ad • Remiro .Abreu Hernandet
Estado da Guanabara

Termo no 616.378, de 8-11-1963
Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S. A.
Faiado da Guanabara

Oldie Street
hadústrigittraaileira
""
Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana,
composta ou não, bagaceira, batidas,
"bitter", cerveja, konhaque, geng birra
gin, liceres (de atriz, de cacau, de menta, de frutas ou essências naturais ou
artificiais), rum, vermute, vinhos' . vod
ka'' e "whnky"
Termo no 616.366, de 8-11-1963
Ótica Central Limitada
Rio Grande do Sul

Classes: 33 •—• 36
Frase de Propaganda
•

Termo n° 616.373, de 8-11-1963
Bloch Editores S. A.
Estado da Guanabara

N.0).

bR BRASIL

Ind.

Cases 50
Para distinguir Concursos, certlimes e
competiçes de aiterofil smo, ginástica e
cultura física
Têrmo no 616.384, de 8-11-1963
•Cid Ramiro Akeu Mernandez

•ne'

Bloch Editores S/A.

O .

Átona Comerciai

CCM0 CRIAR UM FORTE'

sel
bb

Termo a* 616.374, de 8-11-1963
Arnaldo Vila? de Que.roz; Kieber
Santos Carvalho e Fernando Tostes
Estado da Guanabara

E ?MS CULOS CORPO
Classe 49
Frase de Propaganda
rikmo n° 615.385, de 8-11-1963
Stucf.o WMG Arte e Técnica em
Denseahos. Lisa tada
E..tr.do da Guanabara

Classe 2
?ara distinguir: Substanc'as e prepara•
ções qui:nicas usadas na agricultura,
na horticultura e_na veterinária, a saClasse 32
ber: inseticidas, farm cidas, pesticidas
Para distinguir: Uma publicação Imcarrairatkidas e fenotiazina
pressa
.Termo e 616.379, de 6-11-1963
Termo a' 616.375, de 8-11-1963
Wellare Pferini Indústria e Gornerc:o
Emtec — Emprêsa Técnica de AssisLimitada
oficia Comercial LipoLtada
Estado da Guanabara
São Paulo
9

Classe 8
Para distinguir: Artigos de Ótica
Termo n° 616.367, de 8-11-1963
Elmo Calçados Limitada
Minas Gerais

A Vista ou à Crédito,
Calce toda a Família
Classes: 33
36
Frase de Propaganda

,

Todo Mundo Ganha Sempto
4W
E Sempre Ganha o Que ()dizer;

A vista ou à Crédito,
Os Menores Prêcos da Praca
-..
Ciasses: 33 — 36

arttatil0

Classe 33
Titulo
Tèrrno a' 6 1 6. 386, de 8-11-1963
Marmoaria Areal Limitada
Estado da Guanabara

CPledril

Termo n° 616.376, de 8-11-1963
A Companhia Haya Industrial de
Per1nma ria
São Paulo
Prorrogação

Classe 23
Para ditsinguir: Tecidos

IUS • ORARIA ãR317,

Termo
616.387, de 8-11-1963
Soctedade Industrial de Refrigeração
•
Limitada

MARAVILHA A MÁQUINA
BE CAFÉ QUE°
BRASIL ESPERAVA

Frase de Propaganda

Termo n9 616 .369, de 8-11-1963
Elmo Calçados Limitada
Minas Gerais

FRoRROGACÃO

,raciustria Braideira

Classe 8
Artigos da classe

As Ultimas Criações
Pelos Melhores Prêços
E com as maiores Facilidades

Classe 41
Para dstinguir; Serviço de restaurante
e doces em geral
Termo ro 616.381 de 8-11-1963
.le Ma Comercial de C:d.-taloa, Ltda.
Rio Grande do Sul-

Classes: 33 a- 36
Frase de Propaganda
Urino n° 616.370. de 8-11-1963
Elmo Calçado Limitada
Minas Gerais

Termo n° 616.388, de 8-11-1963
Artefatos de Alumia o Adal Limitada
Estado do Rio de Janeiro
•

eauet jamdia
•

Classes: 33 — 36
Frase 41c Propaganda

1

Nome Comercia_

em geral

Termo a9 616.380, de 8:11-1963
S. A. Tropical Copacabana Hotel
Estado da Guanabara

c_-.4
C133[ME.

arte o bderléo" gen% ciebea'orbhcwa Itda:

INDUSTRIA- BRASILEIRA.
Classes: 3
11 -- 12 — 13
15 — I
—21
24 —26 -- 28 —32— 36•
—38 —41 —.4243-46--- 43
e 49

Termo n• 616.368, de 8-11-1963
Elmo Calçados Limitada
Minas Gerais

Bras

•, • ClasSe 48
„Pará: distinguir:. Uma , koção , para
• belos
-

.Classe 5
Artigos da classe

,

_

.

-

Termo n° 616.389, de 8-11-1963
C..ondomihio do alificio Carajás
Estado da Guanabara

EDIFfC10
•CARAJÁS
Classe 33
Titulo

•

Termo no 616.390. de 8-11-1963
Organização Mara de Obras e
Indústria S. A.
Estado da Guanabai a

Termo n° 616.394, 6e 8-11-1963.
(Daniel Gfançalves das. Neva . ruidOr
São 'Paulo

,94rugg~za•
• .

Classe 33
Frase de Propaganda
Termo no 616.396, de 8-11-1963
Centro Acadêmico Luiz Carpenter
(CALC)
R.stado da Guana

WARM
Classe 32
Para distinguir: Unia publicação Mi-,
.
ressa

• Classe 33
Insignia Comercial

Termo n° 616.397.'de 8-11-1963
MESA — Aços Ferros Mercantil
S.A.
São Paalo

Termo n° 616.391, de 8-11-1963
Carma de Jesus da Costa Gomes
Estado da ssuana, .;fa

'HOTEL MARAZU.L:
Classe 33
Titulo
Termo n9 616.392, de 8-11-1963
Mosteiro de São Bento do Rio de
Jane.ro
Estr.& da Guanauara

€ 1 5

março de 1964

1.)1AR10 - 0.CIAL (Seção 111)

(ti ,Sexta-feira,p,

1

Classe 33
InSignia Comercial
Termo n9 616.393, de 8-1T-1963
Daniel Gonçalves das Neves Junior
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe •5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço , para tipos, aço para molas,
afa instrumental, e rápido, especialmente trabalhados, bronze. bronze de man,
ganes, bronze em pó, em çio, vhunmo
em bruto ou aarcialmente preparadõk
cimento me tálico, cobalto em bruto ou
parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente trabauhado, ferro, ferro maleável, lâminas de
metal. latão em fdlhas limalhal. magnasio. metais estampados, arquei, ouro,
papal de estanho. platina, poeira de
zinco, prata, soldas, , tungstênio, zinco
corrugado e zinco em fôlhas
Termo n9 616.399, de 8-11-1963
Artefatos de Cimento Santa Rosa
Limitada
São Paula

Tèrmo n9 616.404, de 8-11-1963
'antes contra fria e calor, manilhas, Inassas para revestanentos de paredes, ma- Fábrica de Bronzinas Fabrol Limitada
deiras para construções, mosaicos, pro- •Estado da Guanabara
dutos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, •hidráulica. pedra
gulho, produtos betuminosos, impermea! bilizantes, aquidos ou sob outras formas
para re,vestimentos e outros usos nas
icoustruções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para cactos e paredes, papel
para torrar casas, massas anti-ruidos
Classe 6
para uso nas construções. parquetes,
Para distingu.r: Bronzinas
portas, portões, pisos, soleiras para por-.
tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, taTermo . n9 616.405, de 8-11-1963
cos tubos de ventilação. tanques de ciRei dos Móveis Limitada
mento. .vigas, vigamentos. vitrós
Estado da Guanabara
Termo n9 616.398, de 8-11-1963
S. A. Emreendimentos e
SCAL
Participações
São Paulo

REI

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral
Classe 50
O timbre da sociedade, carimbos, recibos, letras de câmbio, cartões comerciais
e de Visitas, envelopes, papéis de carta
f:chas, apostilas, folhetos, memoranduns, duplicatas, cheques, promissórias,
faturas, ingressos e convites
Têrmo n° 616.400, de 8-11-1963
ENSEADA — Comerc.a/, Industrial e
- Construtora Limitada
São Paulo

Tèrmo n° 616.406, de 8-11-1963
Soc:été Rhodiaceta
França

TERM.-Classe
VERÃO
23
Artigos da classe
Termo n° 616.407, de 8-11-1963
Soc:été Rhodiaceta
França
Classe 36
Artigos da classe
Termo no 616.411, de 8-11-1961
Manoel da Silva Alves re Mattos
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 50
O timbre da sociedade, carimbos, reci-

bos, letras de câmbio, cartões comerciais'
e de visitas, envelopes, papéis de carta, I
n
fichas, apostilas, folhetos, memoraduns, duplicatas, cheques, promissórias»
faturas, ingressos e convites
Classe 35
Para distinguir: Cintos de couro e
Termo n° 616.401, fie 8-11-1963
les para liomens e senhoras
C nfecções Fluminense Limitada
o
• Estado da Guanabara
Têrmo a° 616.412, de 8-11-1963
Manoel da Silva Alves de Mattos
Estado da Guanabara
--

Classes: 6 — 8
9
13 — 14
17--21
15
16
23 — 28 -33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 39 —
40
48
50
Frase de Propaganda
Termo n° 616.395, de 8-11-1963
Banco Regional S. A.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarià para homens, senhoras e crianças
Termo no 616.402, de 8-11-1963

Casse 33

MODAS EM GE em

Barki

EISdo da Guanabara

J T.SET

Classes: 23 — 24 e 36
Titulo

Classe 36
Classe 16
Termo ti9 616.413, de 8-11-1963
Para distinguir: Artigos de vestuário
Laboratórios Jesus Limitada
para homens, senhoras e crianças
Para distinguir: Materiaís para constru' Maranhão
çbes e decorações: Argamassas. argila,
n° 616.403, de 8-11-1963 .
areia. azulejos, batentes, balaustres, bloSabl Barki
cos de cimento, blocos para pavimenta• Estado da Guanabara
ção. calhas, cimento, cal. cre, chapas
é
liolantes, caibros, caixilhos, colunas,
caixas para coberturas, caixas d'água,
._;
caixas de .descarga pra lixos, edificações pretnoldadas. estuque, emulsão de
Indústria Brasileira
base asEáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 36
Classe 42
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luva ,, Para .ditsinguir: • Artigos de vestuário Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceiro,
de 'Itinçito,'lages, lageotas, material iso- * Para baiuca, lanharei e Criança* I batidas,. brancly,'bitter ciachaça. eerve.

Barki iet-Set

•

firic - ã - hirciC

Pai égua

1

r
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Sexta_feit'a 6 -

là. cidri: conliactitéi e'iirat`ci de Malte ,
gue glnger; lill'scd; ItUnunef; 11Coreia 1
maar'squinhorit nhtar; pipertnitit. .¡.oiàchez: nina; aucér é:e frutas com álcool"'trete:atado. 'ernet; genebra aengibirrii
Vinhos: vtidlás e *hislijni
.

Termo'
616.414, dé tr..11-1963
Restaurante C1iat6 Lim.tada
Esta& da' Guanabara'

IS'ar e

.Chevalier
e

Indústria
Classe 41
Para distinguir: Substancias asadas t6
mo alimentos e ingredleatett de, alim6itás
,
Termo. n° 61.6.415, de 8.11-1963
Empresa Jornalleca Brasileira S. Al
Estado da Guanabara

BERLINDA

Aliar'ço 4 . 1'064 779'

Termo e 616.420: de 8-lr-1963'
Plidio dá Silva Caldas lunior
Estado' da Guanabara

Tãrmo n6 616.424, d'e 8.41-06S
Victor da Silva Alves
Estado dá Guanabara

Rio Quatro cento

ECONOIVIIÀ

:

.. 11\iDUSTRa BRÃSIEIRÁ,

Pna

TELC

5

SI I L
E
Classe' g
Para distinguir: V.scos' gravados e
Ciasse'
quaisquer rotações' e tamanhos
Aitnatiaguett anuarroS. álbuns amores-Classe 50'
soe; carta2es. catálrnsoa. jOennià
Para dIstinguir: I'mpressos em gerar
Termo n° 616.421, de 8-11.1963
naus e estrangeiros, publiCM:ócs thilotcfá.
Indústria York S. A. Produtos
sas. revistas. Própa0abda• et'
' V#rni'd atio 616%430; de 8-111-1%3
Cirú. g icos
Adonite Pereira
teievisâtr..
pOrnala.
peograttlás
eatil'oronf
•
São Paulo'
cód. rie- ái teat'aIi e einertiatograficari
Estado da' Guanabara
Prorrogação
é revidaa napréssas'
..••n••••n••

Estado da' ,t;irrrmbara

"Curativo York-Super
Aderénkr

Classes: 41 — 42
Título

Tèrrno e' 611 6.411', de 8-í T- 1' 963
Arnaldo Telles' Costa
E.stadó da Gnaimbara'

ISDUT1114 3RASIMIR4

Classe 33
'nulo
— ------- •
Termo n o 616.417, de 841.1963
Real S ik —Screen Propaganda

REAL
SILK-SCREEN

43'

Sào Paulo

HOSPITAL
ROBERTO SILVEIRA'
/dentada

RESTAURANTC
SANTO THIRSO

Termo n° 616'..423, de 8-11-1963
Rubem Pereira & Irmão Lim toda

PRORROUAOÃO

rlasge 32
. Para distinguir: Alburia, almanaquã,
Classe 16
jornais, revistas e publicaçdes em geral Para distinguir: Esparadrapos e curativos prékferfas cados
Termo ti° 616.416, de 841-1063
Jayme Rodrigues G5tiçalves
Térmo nó 616.422, de 6-11-1963
Fstado do Rict de JatIeird
Berta Confecções Limitada

Estado da Guartabaxa

Termó n°) 616,427, de 8-r1L1.963
Representações Administrativas •
'Tela Limitada
Esta& da Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
•
Classe 36
Pata diStIngulr: Aventai. Stuirts
soe* boinas, Botas, babadouros, caàa
cos. coletes. capas, cliales. EachecoiSa
cuiçados chapeus, cintas, tonirdnaçõest
corpinhos. calças. calções. Camisas. ca.
moeras. caiam-alas. cuelas, ceruulaS, eak

-Classe 50

Classes: — 6 -- 11
47
21 —
Titulo
nrrao 9 61'6.-426,- de 841-0-63
A. José Martins 6 niho Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação

Artigos da classe

"‘.
Tèrato n° 616.432, de 8-114963
Associated ; r.ead Manufacturers
Limited.
Inglaterra
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

Classe 25
ças cie senhoras e crianças. colarinhos,
Para distinguir: Estampas, gravuras e cueitos casacão, dominó),
a ene&
decalcomania
traidas: galochas. gravatas, gorros, fer
de

eelh

guetas, luvas, ligas lenços, leques

Tê:zno n° 616.418, de 8-11-1963
mantos meias. maillots, mantas maa
Alumax Indústria e Comercio Limitada drao malhas. paletós. patas, penhoar
Stio Paulo
peugaa. putoverea ponches, peie/loas
polainas, pijamas punhos robe de
chambre. aobrerudos. suspensórios. sou.
trens. tailleura, roucas e vestidos
Termo
n o 616.423, de g-11-1963
IND. BRASILEIRA
Anta/ — António Alvalenga
Imóveis e Adrninistraçao
São Paulo
Classe 11
Para d stinguir: Chapas recortadas, rebites e vigas de Morramo para a feitura de ioberturas em geral

ALUT.EL

Classes:

•••
-

Têrnó'n°' 616.418, de 8,4 M963'
Comanhia Calçado' Bo)dallo,
Estado' da' Guanabara'

Classe 1
Para distiogn r: Alvaiade (cêe* pre.
pa:ado em óleo), aluais:tio alaranjado,
zarcão. zarco' para fabricantes de vi.
letargrio c.0 fióco e moldo
Termo n e 616.433 de 8-11-1963
Abbott Laboratories
%radias Unidos'
Américr
4".gr,

e'

r

e'

LONNW~~~18~r~
'

Termo n"' 616.419, de 8-11-1963
Alumax Indústria e Comérrio Limitada
Sáo Paulo

1~1~~1~2iffla'

er

A LU—TEL
41ND.

Classe 501
O timbre da sociedade, carimbos, red.
.
bos, letras de cambio, cartões comerciai'
e de visitas, envelopes, .papeis de carta.
Classe 16 •
f chas, apostilas, folhetos, metnoran.
Para distingu'r: Telhas 'e ,telhadoit „de duns, -duplicatas," ,chegues,
." faturas, Ingressos e Convites
'iltuninio' e alumínio' para 'construções i

—

IN D'ú-STRIA
RÃS ri: ti it

n
it•

BRASILEIRA

e' • "-aa.

Clask 345,
Para ',distinguir",CaTOR`Ottrile
faier.cirçffici
•

Classe f'
trd

Para, dhltinbutr: AbsorVentea 'meto.%
ácidoig ateramfaro e coloraçao da I&

k
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Termo n° 616.435, de 8-11-1963
Fieldcrest Mins, Inc.
Estados Unidos da América

bram tecidos, . couros e celulose: 'agua
alcool, albumina, anilinas. 'alumea,
•
alvaiade, alvejantes industriais. alumiai() em pó, amordacei and-incrustantes,
anti-oxidantes, and-corrosivos, sinta detergentes, azatatos, água acidulada para
acumuladores, agua oxigenada ara fins
industriais, sinala; banhos ara galvana
taça°, benaina, benzol. betumes. bicarbonato de sódio. de otassio: cal virgem.
carvões, carbonatos. catalizadores. celulose, chapas totográficas. - composições
estintoras de incêndios, cloro. corrosivos, cromatos, corantes. creosotosi des.
corantes; desincrustantes dissolventes;
emulsões fotográficas, enxofre, éter. esmaltes. estearatos; fanal, filmes sensibilizados para . fotografia. . fixadores, fiai.
d« para freios, tormol. toe-atos industriais. fluoretos, fundentes para solde:
galvanizadores, gelatina para totografias
e pintura, giz, glicerina; hidratas, hidrosaltitas; 'impermeabilizantes, ioduretos;
lacas; , massas para pintura. magnésio,
mercúrio; nitratos, neutraiizadores.
trocelulose; óxidos, 'andantes. óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos
quimicos para impressão otassa industrial, papeis emulsionáveis, para a loto.
grafia, -papeis de turnesol, papeis het.o.
gráficos e reliocopista, peliculas tensa
veia, papeis para fotografias e analisas
de laboratórios, pigmentos.. potassa. pós
metálicos para a Composição de tintas.
preparações para totogratias. produtos
para niquelar. pratear e cromar, produtos para diluir tintas, prussito; reativos,
aemovedores, reveladores; sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes. sensibilizantes.
silicatos, soda caustica, soluções tamande uso industrial, solventes salta.
cas
pastosa para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros.. tecidos,
fibras, celulose, barcos e- veiculas. talco industrial, thiner; vernizes; zarcão
Termo n° 616.434, de 8-11-1963
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

'COLOR BRUSH UP)
'Classe 48
Para distingu.r: Preparado s para colorir o cabelo, xampus, sabões perfumados, aspersões para o cabelo, loções para o cabelo, preparados alvejantes ou
descolorantes para o cabelo e esciavas
para o cabelo
Termo no 616.436, de 8-11-1963
S. A. Jornal do Brasil
Estado da Guanabara

F1ELDCREST
Classe 37
Roupas brancas, para cama• e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, estregões, tronhas, guardaras.
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
roam c banho, toalhas de mesa, toa.
lhas para jantar, toalhas para chá e
cale, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toallauhas
Têrmo n9 616.437, de 11-11-1963
Exibiriara Jamor Limaada
São Paulo

JAMOR
Clas.se 8
Para distinguir: Películas cinematográficas
Termo n° 616.438, de 11-11-1963
Indústria e Comércio de
Forteplas
Plásticos e Borracha Lanitada
São Paulo
FORTEPLAS
knd.

brasileira

Classe 39
Para distinguir: Argolas, assentos para
cadeiras, cabos para ferramentas, câmaras de ar, guarnições de borrachas
para automóveis, maçanetas, pêras, para businas, pneumaticos, revestimentos
de borracha e semi-pneumátcos
I

Termo n° 616.439, de 111l-1963
Homero Farina
São Paulo

TILILIM , Ind. Brasileira
Classe 49-

-

Jogos, brinquedos, artigos tlesportivos e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, autamóveis,
aros, argolas, bercinhos; bonecas, bonecos, baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assoam, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
em ias "cie Jogar, chocalhos, caneleiras

Classe 32
almanaques
e livros Impressos,
Álbuns,
folhetins, Jornais e suas peças cresni•
cas de rádio, jornais, revistas e de
televisão, panfletos, peças teatrais e
C de televisão, revistas e suas %ações
cinematográficas, programas de rádio
• e suplemento* impressos em geral

para esporte, cartões para Rito, casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com feilha.s para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
Dm-a pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinha a de música,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas • de
vento, estaquinhas para Jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para lago de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras. para esporte,
ganchos para• pesca, visos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, fogos de raquete. linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima,
para logador de soco, máscaras carna
va/escas, mesas de bilhar, de campista,

, Março de '9O4

de roleta, de xadrez. mobilias de -brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins, patinetes piões, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes pára
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,

para escafandristas, aparelhos- Para limpar vidros. aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução' de
malas. aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestíveis, aparélhos espargidores,. aparélhos e instrumentos de cal.
cuia, aparelhos pa:a observações musicas, aparélhos tesmostatas, aparélboa
para natação, aritonómetres, aspiradores de pá aerómetros, acendedores elétricos, alto-talantes, amlificadores elétricos. amassadeiras, antenas. batedei.
tambores para crianças, tamburéus, ampilficaslores elétricos. amassadearam
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias- elétrica, barómetros, oatertas Ge acuccn..
as bobinas.
férreas Para brinquedos, varas para lado:, a, binóculos,
tarai dr asduçáo. Jata para fins curapesca, vagonetes e zepelins
' aves. uniões de cami. raiar elststeas
Termo n° 616.440, de 11-11-1963
bastada medidoras busm.aa aansolas. oareinando Alcaráz Martina
•
tedas eletricaa bines :asa icos caixas de
desama a câmaras eis ai eas e tot
Sr.o Paulo
gráficas, cafpainhas elétrlaas. chassis de
AGILTEX
rádios, chaves elétricas. cinematógra tos.
(Ind.
cronógrafos. cronômetros. cinabustores
de gás, cidômetros. cristais de rádio,
Classe 6 a a
Para distinguir: Máquinas para lavar condensadores, cortadeiras para totogra.,
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
roupas
cacica& capacitares de blaqueica cana.
Tèrrno • n° 616.441, de 11-11-1963
citares eletroliticos. calibradores dis.os
Comercial de Secos e Molhado
para teletones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeira. el.-tricas enGomes Limitada
genho de assar carne. aspe tios óticos,
São Paulo
sa
. esticadores de luvas, espelhas de pásticos para eletricidade. esterilizadores,
/ GOMES
Ind,, Brasileiri‘, xtintores de incêndio, ferros métricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes. til.
tros para óleo, filmes falaoos. fogões,
fogareiros, tuslveis. faróis corro acena).
Classe 50 rios de veículos para sinalizaaáo e para
Para dist nguir: Impressos
Maninação em gerai. filmes revelados.
feirrnaa elétricas. fervedores, frigorificas,
Termo na 616.442, de 11-11-1963
fotómetros fios elétricos tetras de hl.
S. Rabada
terferência,
foaôgratos. garra fas técnicas,
São Paulo
geladeiras, globos para lano-cias. globos
para lanternas, globos ter .estres para
SILFCW
ensino, gravadores, holofotes incubado'In d. Brasileira
res. indicadores de vácuo tastrurnentoe
de alarme. Interruptores Iaanpadas ia...
Classe 8
candescentes, lâmpadas amuara. Mates,
Abaixa luzes d elamplão abajours. liquidificadores, maçaricos para soldar,
e cortar. máquinas de fazes
acumuladores actinémetros, amperôme- , caldear
café,
mostradores
para rádio. moinhos
tros. amortecedores de rádio e frequên
café, transformadores, tostadeiras. triaia. anemômetros. aparelhos de televi- de
pés para fotografias, válvulas para rá.
são, aparelhos para duna-nação. inclu- dios,
válvulas de descarga. válvulas de
sive os considerados acessóaos de vetválvulas de vácuo e ventaadores
ados, aparelrca para anúncios 2:sacana
cos. aparelhos aquecedores e medidores,
Termo n° 616.443, de 11-11-1963
aparélhos cromográficos. aparelhos de Dica;
Comércio e Indústria de
barbear elétricos, aparêlhos registradoJoias Limitada
res e medidores de distâncias. apareSão Paulo
lhos para purificar água, aparélhos de
sinais lampejantes apárelhos reguladoDIDI—COMERCIO E
res de gás aparêlhos de galvanoplastin.
INDUSTRIA DE
tográlicos, aparêlhost áti
-JOIAS 'RDA.
acender e regular gás. aparelhos para
Nome Cotnercial
separar café, aparelhos para aquecer
edif imos. aparêlhos para experimentar
Tênias n° 616.444, de 11-11-1963
dínamos. aparelhos para destruir inse- Coima Companhia Nac onal de Finalitos. aparélhos náuticos científicos, apadades Imobiliárias
relhos de ótica, aparelhos pulverizadoSão Paulo
res, aparélros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquírna
cos. aparelhos para recepção, reprodução de som e sônicos aparélhos automáticos eléétricos de passar. aparêlhos
para espremer frutas e legumes.' aparelhosa de alta tensão. aparélhos de proteção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores d eferramentas,
Classe 33
aparèlhos distribuidores de sabão e de
Titulo
desincrustantes -para instalações Jandarias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
Tèrmo n' 616.4-15, de 11-11-1963
e instrumentos usados na engenharia,
Wady Burihan.
agrimensura geodézia. aparélhos gaseiSão Paulo
ficadores. aparêlhos de . análises. aparelhos ozonizadores. aparêlhos pasteuri'AO PREÇO BOM
zadores. aparelhos reguladores e estaba
lindares da pressão e cio fluxo de ga- Classes; 8 — 23 — 48 -- 49 50
ses e líquidos aparêlhos para salvaTitulo a
mento -e .• para sinalizaçao, aparélros
t• ...11101•11111,11.• 1,4•••..1..
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das incandescentes, lâmpadas comuna, ra caça, cartuchg s, explosivos, espingar- -nato de magnésia cloreto de si /
lâmpadas flash, lamparinas, lactometros, das, fus's, fogos de artifícios, pistolas, cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
lentes, liqulificadores, lanternas mágipolviras e revolver
preparada, glicerina para uso na (ncas. limpadores de parabrisas, luzes iraauseia, hiposolfito de sódio. iodureto
Termo n° 616.449, de 11-11-1963
zeras para veiculos, lunetas, maçaricos
de amónio, idrosolfito, laca massa á
DIDI
Comércio e Indústria de -base de óleo para correção 4e pintwas.
de soldar, caldear e cortar, marcadroes
BRASFLASE
Jóias Limitada
de passagens, medidores, microscópios,
nitrato, óleos, potássio de sódio. pç,'
;Ind. Brasileira,
tássio para uso na indústria sec3utet
misturadeiras, máquinas falantes, mosDI151
para tintas, sais de arsênico usados
tradores para rádio, microfones, mascaClasse 8
r
,
Ind.. Brasileira.
na indústria, sulfatos, tintas • tintas a
Para distinguir: Abajours, acumulado- ras contra gazes. micrómetros; uiveis,
álcool, vernizes a alcool
Classe 5
cedores de rádio e frequência. anernes óculos, objetiva fotográficas pilhas elé- Aço em bruto, aço preparado; aço
tricas,
pedometros,
pluviômetros,
pirometros, aparelhos de televisão. apareTermo n° 616.455, de 11-11-1963
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
lhos de ar condicionado, apa7e1hos pa- metros, pistolas de pintar, pluge, pinos parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Cromei Cromeação Mello Limitada
ra Iluminação, inclusive os considerados de tomada, panelas de pressão, pick- refinado, bronze, bronze em bruto ou
São Paulo
acessórios de veiculos. aparelhos para ups, para-raios, prop-ulcores. painéis parcialmente trabalhado, bronze de
de
carros,
quadros
distribuidores
de
CUMEL
anúncios mecânicos, aparelhos aquecemanganês, bronze em pó, bronze em
Ind. idrasileira
dores e medidores, aparelhos cromográ- eletricidade, queimadores de -óleo, qua- barra, em, fio, chumbo em bruto ou
drantes
e
sextantes
para
observação
•
Classe 1
ficos, aparelhos de barbear elétricos.
'parcialmente preparado, cimento meaparelhos registradores e medidores de astrológica; rebigeradores, rádios, re- tálico, cobalto, bruto ou 'parcialmente Azul da prérsia, azul ultr.anar. aluml.
distancias, aparelhos para purificar fletores, reostatos, relógios de ponto. trabalhado couraças, estanho bruto ou fio em pó para pintura, ácido flanco,
águas, aparelhos de sinais lampejantes. de pulso, de bolso, parede, despertado- • parcialmente trabalhado, ferro em bruto aiumen, água oxigenta, agua raz álsiparelhoz reguladores de gas, aparelhos res, contadores e medidores de quanti- bruto ou parcialmente trabalhado, ferro cool para fins industriais, alvaiade.
de galvanciplastia, aparelhos didáticos, dade e volume, raiaores, retentores de em barra, ferro manganês, ferro velho, anti-corrosivos, cido arsênico brilhanbromarei° de amónio. bicroa
aparelhos cinematográficos, aparelhos graxa e óleo, reatores, regadores auto- gusa em bruto ou parcialmente traba- tes a óleo,
cloreto de sódio. cloreto de
automáticos para acender e regular gás.; máticos, registros para vaor, gás, água lhado, gusa temperado, gusa maleável, matos,
amónio, cloreto de , potássio, carbonato
aparelhos para separar café, aparelhos e outros liquides, quando não conside- lâminas de metal, lata em fólaa latão de sódio, corantes para uso na indústria
para aquecer edifícios .aparelhos para rados partes de máquinas, reatores pa- • em tôlha, latão em chapas, latão em mineral, creosoto para industria, carboa
experimentar drenos, aperelho4 para des- ra luz fluorescente, registradores, resisnato ae
cloreto de zinco.
truir insetos, aparelhos de ótica apare. tências elétricas, relays, sorveteiras, sor- verga lhões, liga metálica, Emalhas. cloreto demagriésia,
cálcio, esmaltes, goma-laca
' magnésio, manganês, metais não trabara
veteiras
elétricas
caseiras,
soquetes,
sipa
lhos pulverisadores, aparelhos
lhados ou parcialmente trabalhado, me- preparada, glicerina para Lso na iaaquecimento de água. aarelhos gerado- Paleiros, sereias de alarme, soldadores tais em massa; metais estampados, &sina, hiposolfito de sódio todureto
res eletro-quimicos, aparelhos para se- elétricos, toca-discos, tomadas e inter. metais para solda, niguel, ouro, zinco de amónio, idrosoltito, laca massa
cepção, reproduçáo de sou e soados, ruptores elétricos, torneiras, tubos, anisbase de áleo para correção ie. pint¡t-as,
corrugado e- zinco liso em Olhas
nitrato, óleos, potássio de sódio anaparelhos automáticos elétricos de pas- "coa. termômetros ara observaçâo mesas .aparelho' para espremer 'autas e teorológica, telescópios. tacametros, tatássIo' para uso na indústria secantea
Térmo n° 616.450, de 11-11-1963
legumes, aparelhos de alta tensão, apa- ximetros, torradores de cereais, trenas.
DIDI -- Comércio e Indústria de I para tintas, sais de artèiilco.usados
na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
relhos de proteção contra acidentes de transtormadores, telefones, tostadeiras,
Jóias Limitada
álcool. vernizes a álcool
operários, aparelhos afiadores de ter. telegrafos, transistores, tripés para fo- 1
Classe 13
ramentas, aparelhos distribuidores 'de sa- togralias, válvulas para rádios, válvu- Para distinguir: Anéis, botoaduras, alTérma 13.9 616.456, de 11-11-1963
bão e de desinfetantes para instalações ias de descarga, válvula sde redução, f:netes de gravatas, brincos, broches, ."SAMEC" — Sociedade Auxilio Mútuo
sanitárias, aparelhos esterih,zadores. apa- vacuêmetros, válvulas elétricas de vá. braceletes, colares, fios de ouro e fios
Eentre Compositores
cuo ventiladores, velas elétricas
relhos gazeificadores, aparelhos para
de prata, medalhas e pulseiras
São Paulo
análises, aparelhos ozonizado:as. aoareTênno n° 616.447, de 11-11-1963
Termo
t3.°
616.451,
de
11-11-1963
lhos pasieurizadores, aparelhos
regulada pressão
e do Manufatura de Roupas Curiel Lmitada Panificadora "Flor da Vila \Augusta"
dores e estabilizadores •
.São Paulo
Limitada
fluxo de gazes e liquidos, aparelhos
São Paulo
para salvamento e para sinalização,
CURI EL
1
aparelhos para escafandristas, apareFLOR DA VIL&
Ind. Brasileira,
lhos automáticos acionados pela introAUGUSTA
dução de moadas, aarelhos esargidores,
Ind..
Brasileira
Classe 3b
- aparelhos para observações sismicas,'
Para
distinguir:
Artigos
de
vestuários
Classe
50
aaperlhos termostatos. aritonometros. as. e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Para distingu.r: Impressos
piradores de pó, serõmetros. acendedo- aventais. alpercatas,' anáguas, blusas.
Classe 8
res elétricos, alto-falantes, amplificadoPara
dist
nguir: Discos
Termo
n°616,452,
de
11-11-1963
botas, botinas. blusões. boinas, baba.
res, antenas, batedeiras, balança co- douras. bonés. capacetes, cartolas, cara- Disibras — Distribuidora de SiderurgiUral° n° 616.457, de 11-11-1963
mum e elétrica. barometros. baterias de puças, casacão, coletes, capas, chales. '
cas Bras leiras Limitada
Padaria e Confeitaria Nova Conceição
Indução (exceto para fins curativos), cachecols, calçados, chaéups, cintos,
. São Paulo
Limitada
botões de campainhas elétricas, bombas cintas. combinações. , corpinhos. calças
DI SIBRAS
medidoras, buzinas, busolas: baterias de senhoras e de crianças, calções, cal.NOVA CONCEIÇÃO
Lnd. Brasileira
elétricas, bules elétricos, caixas de des- ças, camisas, camisolas, camisetas,
Á Ind. Brasileira
carga. carneras frigorificas e fotográfi- cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
Classe 50
Classe 50
cas, campainhas elétricas. chassis. co- saias, casacos, chinelos, dominós. echarPara
distingu:t:
Impressos
Para distingu r: Impressos
'matadores de gás, cidometros. cristais nes. fantasias fardas para militares, code rádio, condensadores, comutaores. legiais. fraldas. galochas, gravatas. gorTêm° n° 616.453, de 1141-1963
Terme. n° 616.458, de 11-11-1963
cortadeiras para totogratias, chaves de ros. logos de lingerie, jaquetas, leques,
Lanches "Afonso Celso" Limitada
Quaker State do Brasil Comércio e
alavancas, chaves automáticas. capaci- luvas, ligas, lenços, mantéis meias,
São Paulo
Indústria Limitada
tores de bloqueio, caacitores eletroliti- maiôs. mantas. mandrilo mantilhas. paSão Paulo
AFONSO CELSO
cos, calibradores, discos para teletones, letós. palas, penhoar, pulover. peierinas,
•
Ind.. Brasileira
discos gravados, diaLs, despertaaores. peugas. ponches, polainas, pijamas. puAKER ST ATEcarnê. enroladores de cabelo elétrico, es- nhos perneiras, 'quimonos, regalos,
Classe 50
BRASI L
pelhos óticos, esticadores' de luvas, es- robe de chambre, roupão. sobretudos.
Para distingu r: Impressos
'Ita.
Brasileira
pelhos de plástico para eletricidade, es- suspensórios, saldas de banho,' sandálias
Termo no 616.454, de 11-11-1963
Classe 11
terllizadores, extintores de incêndio. 'er- sweaters. shorts sungas, atolas. sou•
Artigos da classe
ros elétricos de passar e engomar. ferro tiens. slacks, tater. toucas, turbantes, Crome' Cromeação Mello Limitada
São Paulo
de moldar elétrico, filtros e aparelhos
ternos, uniformes e vestidos
ermo n° 616.459, de 11-11-1963—
filtrantes, filtros Para óleo filmes teveMELLO
Confecções Ashir Limitada'
lados, farois como acessórios de vei616.448,
de
11-11-1963
Têm° no
Ind. Brasileira'
São Paulo
culos. para sinalização e para' ilumina- Telesporte Palcon Artigos Eletro DoClasse 1
•
ASEIR
ção era geral, fôrmas elétricas. tervedo.
mésticos e de Esortes Limitada
Azul da prérsia, azul ultramar. alumi- t Ind. Brasileira
res, frigoríficos, fctómetros. fios elétriSão Paulo
ai° ern pó para pintura, ácido nítrico,
cos. filtros de interferência, fonógrafos,
alumen, água oxigenada, água raz, álClasse 36
TELESPORTE
garrafas téimicas, gazometros, geladeicool para fins industriais, alvaiade,
Para
distinguir:
Aventais, blusas bitu
ras, globos para lâmpadas. globOs paFAICONã
anti-corrosivos, ácido assenta. Sarthan- sóes, boinas, botas.
b abadouros. -casas
ra lanternas, globos terrestres para en,Ind. Brasileira
tas a óleo, branoreto de oanani°, bicrocoe, coletes. capas, chales, cachecois,
sino, gravadores, holo 4otes. hidromematos.
cloreto
de
sódio,
cloreto
de
Classe 18
tilas, incubadoras, indicadores de vácuo.
-amônio, cloreto de potássio carbonato calçados, chapéus, cintas, cotalsinacões,
corpinhos, calças, calções, camisas. ce•
instrumentos de alarme, interruptores. Para ditsinguir: Alfanges, balas, ca- dr sódio, corantes, para uso na indústria !p
isoladores, lâmpadas de cristal, lampa; nhões, carabinas, espoletas, chumbos Pa- mineral, creosoto para indústria, carbo- isaras. camisolas, cuelas, ceroulas. cala
ças de senhoras e de crianças,
colarinhos.
Tênno n° 616.446, de 1-11-1963
Brasflash —• Comércio de Aparelros
Eletronicos Limitada
São Paulo.'

SAMEC
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entiros, casacão, dominó", echarpes. sal para revestimentos de paredes, ma- setas de papel rótulos de.. papel.. rolos
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jrai deiras para construções, mosaicos. pro- de papel transparente. sacos .oe papei.
mictas, luva", ligas, lenços, leques, dutos de base asfáltico.. produtos para serpentinas; tubos postais aa.e cartao.
tubetes de papel
manais. meias, maillota, mantas. Man- tornar impermeabilizantes as argamasdriãO, malhas, paletós, palas, penhoar. sas de aimefito e cal, hidráulica. pedreTêrmo n° 616.468, de d A.41-1963
peugas, puloveres, ponches, 4ielerinas,- gulho, produtos betuminosos, impermealaianorifico Jussara Lb:latada
pijamas, punhos.. robe .de bilizantes, liquidas ou sob outras tormas
São Paulo
para revestimentos e outros usos nas
chambre, sobretados, suspensótioà,
construções, persianas, placas para pabens, tailleurs, toucaa e Vestidoi_
2AURÚ
vimentação, peças ornamentais de . cimen¡Ind. Brasile/ri?'
Termo na 616.460, de 1141-1963
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
Guy P.erre Berjeatia
Classe 41
para uso nas construções. parqueies,
, Saia Patina
Para distinguir: Presuntos
portas, portões, pisos, soleiras para por
(!APIDOTICISTA
Termo n° 616.469, de 11-11-1963
tas, tijólos, tubos de concreto, telhas, tacos tubôs de ventilação. taaques de ciFrigorifico Jussara Limitada
Paulo
mento. vigas, vigamentos. vitrôs
Classe 32
Para distinguit: Métodos de ensinamenTêrmo n° 616.465, de 11-11-1963
tos para aplicações de ptodutos de be- Indústria de Calçados Bertlyn Limitada
, JUS,SAKA
leza e de toucador, publicaçõès inaptasFRIGOWIQQ.
São Paulo
rograrnas radiofOtiitos e .de
tekVidd
1,6

Tarava n° 616.461, dé 1141-1963
-.;uy P arre Bajealit
Sàd Pado

CAPI LóT/ C A

GAZELA

NO. (MAMEM
•
Classe 36
Para distinguir: Calçados para homens,
senhoras e crianças

Termo n° 616.466, de 11-11-1963
Classe 32
Para distinguir: Métodos de ensinamen- Indústria de Calçados Bertlyn Limitada
São Paulo
tos para aplicaçõês de produtos de beleza e de totiaador,. publicações impressai, rtgranias radiofônicos e de
televisão

DAUBRAS

CRACILEVA

Tãenló n° 616.462, de 11-11-1963
Indústria e Comérc o de Rádios
Transradar Limitada
São Paulo
INDUSTRIA E COM1RCIC
, ,DE RAMOS TRAESRADAR LTDA.
Nome Comercial
Termo n° 616.463, de 11-11-1963
Indústria e Comérc o de Rádios
Trans:adar Limitada
São Paulo

Termo n° 616.464, de 11-11-1963
Lipel Indústria e Comércio de
Mater aia de Censtrução
São Paulo

LIPEL

IND. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais aara tonstruções e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos, batentes. balaustres. bloca, de cimento, blocos para pavimentaçáo. calhas, cimento, cal. are. chapas
Isolantes. caibros, caixilhos. colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas. caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos. edificações oremoldadas, estuque, malsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos. lambris. luvas
de Junção. lage, latjeotas. material Isca
arem mama '401113 # . 01.13 e5t103

Termo n° 616,470, de•11-11-1963
Frigorifico Jussara Limitada
São Paulo
Classe 41
Para disanguir: Presuntos

J

Térmo n° 616.471, de 11-11-1963
Serraria Nova Prata Limitada
Paraná

NOVA PRATA
(Ind. Brasileira

&P.

cipwntes, supo,tes, sa.etros ,tuNa.S,
a s.:
tra -53113,' Va.
las
iln,,i,j. „,
sus, X Is . n
(.0:aS .. a frio,
ou wu.as. pastu. adesiva
para o.i,
é peei..., para afiar
p i a t o,
, para tacos,
131.1.08,
e iiicta iains e ui,s ,.idas nas •IndúsÉ Ile 30M 1..(1.

l'erma i.t" 616.4,a, da •11-114963
Bar e ez:s:a.u.rira. aderi, Limitada
Sa.)

Classe 36
Para dist:nguir: Calçados ara homens,
Classe 4
senhoras e crianças
Para distinguir: Madeiras e mbruto, ma'Ind..
deiras arcialmente benefic adas e madeiTérino n° 616.467, de 11-11-1963
ras serradas
Tiogra fia e Paelaria Caoli Limitada
São Paulo
Para
P.-atos rápidos variaTermo n o 616.472, de 11-11-1963
dos, hos de tecia tspatie, sanduithes e
Oficina Karmanvolaa Limitada
squetras
Paraná

Brasileira

GAOL1

01D. BRASILEIRA
CL1,,st•

Classe 8
Para distinguir: Rádios

Classe 41
Para dist nguir: Presuntos

plástico para baterias, coadores, copos,
canecas, colheres conchas, cestos para pão, ceptinhas, canas, para álbuns.
cálices. Cestos, castiçais paia velas, cai.
xas plásticas para guardar abjetos, des.
casso pa; a pratos, 'copos e aopinhos de
plástico, caixinhas, de piastra.° para sor.
vetes, coiherinhas, gartinnoa ¡arminhas
de plástico. discos de mesa, e:vojos pare óculos embalagens de .material' plástico, estmos para objetos, aapumas.t.da
navion, esteiras eu rit; . para . automóveis, tll,15tian anil-nados. asem:avaras :de
pratos, 'unis, formas pare doces , fitas
tsi.lantes 'filmes. tios de ,ceialose¡décho"
para taas gaarnlylies. de mesa,
guarna...a. paa siaaaaticanorcs.•eapara
de aaiaterlal piás.
batcd .ris
tico paca ut.lrahos ,e nas. piaria"
nas. ¡alma.
p,éstkos
pa.a
enelréa, cm::nega,iras, malas. puxadoras
pomes artificiais,
para
od, a ia
pta.t. i,
,protetca ers para

ICARLIANVOLICI
Ina. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Peças ara veículos

Aros para euaraanapos at papel
Termo n° 616.473 de 11-11-1963
agtuanados. álbuns lem branco) álbuns
Santos & Valladao Lim tada
para retratos e autógrafos. ba'ões
São Paulo
cato para brinquedos), blocos para
correspondência. blocos para cálculos,'
FABRICA DE
blocos para anotações. boninas brochuJOIAS SATII
ras não impressas. cadernos de escrever. capas para doeurnentoa carteiras1
Classe 13
papei ou papelão. cápsulas de papel,
Titulo
caixas de papelao, cadernetas. caderTêrmo n° 616.474, de 11-11-1963
nos. caixas de cartão. caixas para paIndústria de Rações Catanduva
pelaria. cartões de vis:tas. rartões co-1
Limitada
merciias. cartões indicas, contata carSão P-ullo
tolina. cadernos de papel tnelimetrado
e em brancõ para desenho cadernos.
CATANDUU
escolares, carrões em branco cartuchos'
Ind. Brasileira',
de cartolina, chapas pianouraticas. ca-1
demos de lembranças, carreté.i de paal
Classe 41
palão, envelopes. envolucros para cha- para distinguir: Alimento e rações ara
rutos de papel. encadernaaao de papei
animais
ou pa pelão. etiquetas. %lhas indicas.
livros
Termo
a°
616.475,
de 11-11-1963
bilhas de celulose guardanapos.
não impressos. livrais fiscais livros de Pontonal. Indústras e Comértio de
Plásticos Limitada
contabilidade: mata-borrão: ornamentos
de papei transparente; atztna papell-'
São Patina
nhos. papais de eg anho e ir alutninio.;
POI4uoLog
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão. papéis fantasia menos
para forrar paredes. apel :amaço com
classe 28
ou sem pauta. priaal trepou papel de
seda, papel impermeável rapei em bo- Pará diatingnit: Artefatos de inataalal
bina para impressão. pape encerado. plástico tylont ratipientea fabricados
papel higiênico. papel impermeável de material plástico, revestimentos conpara copiar papei oara desenhos. pa- feccionados de substâncias animais, mipel para embnilbia trnparmeabilizado nerais ou vegataist hilhaçoeS para licupapel para ene ',• -riar, papel para es- los bules, bandeia*, ratgolaa, açucaraicrever, papel para imprimir papel pa- ros, bases paras talefostais ' andes. 'barafina -para embrulhos pata, celofane, cias; ' bolsas, • carteiras. chapas, cabos
pape' telulose. papel de linho papel para ferramentas, e utensílios, cruzetas
absorvenre papel para embrulhar ta- caixas haqulishoa para ~tia!~
baco, papelão, retipientet de papel, to& mente de, tlimentims, Mace ate material

Té mo n" blá.4/1, de 11-11-1963
Bazar Uil.",/ni ae Confecções Limitada
São Paulo

Gi1415/01
Ina. Brasileira
36
Para dist:ngui,: Artigos de vesttn'n ricy
e oupas fe tas em geral, calçados d
todas as espé.iea para homens, senho
ras e crianças
—nnnn•n•

fèrmo no b16.478, de 11-11-1963
Fábrica de laaanomentros Willy Ltda,
aa;•-n

FAIMICA
VANOIMTROS WILLI
Classes: 5 — 8 -- 33 — 50
Titulo
Termo n° 616.479, de 11-11-1963
Fábaca de Manômetros Willy Limitada
São Paulo

Brasileira

Classa 8
Pará disianauir: Manômetrmit,
de redra-NP, tna ,ar
pirednetttla, 'Oto
tuômatras e tem/Madras

f--, n 0 CIIIL. (Szçj..o. 1a) .
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Termo n° 616.487, de 11-11-1963
Intercâmbio America do Sul Limitada
• São Paulo

Termo n° 616.480, de 11-11-1963
Fábri,ca de Manómetros Willy Ltda.
São Paulo

ABICA DE
nr;013TROS
ra LLY 112 DA
Classe 8
Para distinguir: Manôme,ros, válvulas
de redução, maçaricos, pirômetros, vetei:IS:metros e termômetros
Termo n° 616.481, de 11-11-1963
fábrica de Manómetros Willy Ltda.
São Paulo
Classe 8
Para distinguir: Manómetros, válvulas
de redução, maçaricos, p rômetros, vacuennetros, e termômetros
Termo n° 616.482, de 11-11-1963
Serviflex Assisténcia de Poltronas e
Cadeiras Limitada
São Prulo

SVIVIPLEX: ---,In. brasileira
1/4,1asse 40
Acolchoados para camas e. para mó.
veia, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, ca.
mas. canapés, catres, colchões, colchões
de molas, cómodas, conversadeuas, coxins, divãns, enxergões. escabelos, estantes, gabinetes de telefone. guardacômoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sotas e
sofás-cama estofados
Termo n° 616.483, de 11-11-1963
Representações Garuso Lsnitada
• São Paulo

GARUSO
INDUSTRIA BRASILEIRA,
Classe, 41
Para distinguir: Substancias alixnenticias e seus preparados
Termo n° 616.484, de 11-11-1963
Consorcio Editorial Brasileiro Ltda.
são Paulo •

BRASILEIRO
Ind. Brasileira
Classe 32
Para d stinguir: Almanaques, agendas,'
anuários, albuns impressos, boletins, Zatálogos, edições impressas, folhetos, jor-nais, livros, ublicações, revistas, orgãos
de publicidade em geral, programas rad.ofonicos e rádio-televisionados, aças
teatrai, e cinematográficas, programas
circenses

1

INTERCÂMBIO- AICRICA
. LTDA.

DO SUL

Termo n 9 616.493, de 11-11-1963
Indústr a de Borrachas Sorocabana
Limitada
São Paulo

SOR OCABAN-A

Nome Comercial
Terzno n° 616.488, de 11-11-1963
Viação Vale do Tietê Limitada
São Paulo

Iras

DO TIETEI
Classe 33
Titulo

Termo n° 616.489, de 11-11-1963
Tecidos Camilo Sallum Limitada
São Paulo

MULO SALMO!
Indústria Brasileira

Para distinguir: Tecidos em geral
Termo n° 616.490, de 11-11-1963
Sotil -- Sociedade Técnica Industrial
São Paulo

SUTIL
Ind. Brasileiro.
Classe 6
Para distingu.r: Máquinas industriais
Têrrno no 616.491, de 11-11-1963
Veramar — Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

VERCILI1

Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Barcos e lanchas
Termo n° 616.492, de 11-11-1963r
'Italforinal Calçados Limitada'
São Paulo

TALPORM

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas. chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas. combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calTétano n° 616.486, de 11-11-1963
Iatercambio America do Sul Lisaitada ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
Sá° Paulo
salas, casacos, chinelos, dominós, echarnes. fantasias fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de !ingeris, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs. mantas, mandrião mantilhas, pa.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. pouches, polainas. pijamas, punhos perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão sobretudos.
suspensórios, saldas de banhO, sandálias
Classe 33
sweaters, shorts sungas, atolas, , souPara ,distinguir: Pedras prec':osas e se- tiens, slacks, tater, toucas, turbantes,
alf.:preciosas
- ternos, uniformes e vestidos

Março de i 1964 783
Te rmo n° 616.497, de 11-11-1,963,

Padaria Americana Lim.taçla,c44
São Paulo
-44

AMERICAN/
Mogi da F Cruzes-

'a

-Classe 39
•
Eat . de .S.Pauloi
Para distinguir: Artefatos de borracha,
iborracha, artefatos de borracha para
.veiculos, artefatos de borracha não iaIcluidos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para calasse 41
deiras, borrachas para aros, batentes de Para distinguir: Padaria, confeitari
cofre, buchas de estabilizados. buchas,
bar e restaurante
buchas para jumelo, batente de porta,
'remo no 616.498, de 11-11-19W
batente de chassis, bicos para mamadeir *Thornaz de Aquino Filho
ras, braçadeiras, bocais, bases para tesi.
São Paulo
lefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas - cochim
de cuotot. câmaras de ar. chupetas. cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor-:
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas' de borracha •
para centro de mesa, calços de borra:ha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, deseroupideiras,'
discos de mesa. descanso -para pratos,
Classe 8
encostos, êmbolos, esguicius estrados, Para d stinguir: Rádios, aparelhos.-1
esponjas de borracha em quebrajacto televisão, receçtores, válvulas para rs
para torneiras. tios de borracha lisos, dios, alto-falantes, soquetes, antena
fôrmas, de borracha, guarinsões para
móveis. guarnições de borracha para fusiveis, chassis para rádios, radiadorcé
automóveis, guarnições para velculos, pilhas secas elétricas, microfones, trans
lancheiras para escolares, iaminas de missores, chaves pa:a antenas e f.o
borracha para degraus, listas de borra- terra, tomadas, mostradores, reostato.,
, cha para janelas e para po..tas. ler:sóis rádios conjugados ou não com Sonogra
los e pick-ups
I de borracha, manoplas, ma,anetas-' pro-.
tetores para para-lamas, pro:ecorcs de
Termo n° 616.499, de 11-11-1963
para-choques, pedal do aceierador. pe-,
Sebastiana Therezá Lucchini
da, de partida, pesas para businas,
São Paulo
pratinhos pneumáticos, Pontas de borracha para bengalas e muletas. rodas
I massiças, rodizsás, revestimentos de
borracha, rodas de borractia para má.'
vais, Sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, se- •
sembaio e isolador, suportes, semi-', •
Classe 36
pneumaticos, suportes de samblo, san- Para dissinguir: Art.gos de vestuário
fonas de partida, saltos, solas e solsdlos e roupas feitas em geral: Agasalhos
de borracha. surdinas de •sorracha para aventais, alpercatas. anáguas, blusas
aplicação aos fios telegráficos e teleléi-.
mcos. travadores de porta, tigelas, botas, botinas, blusões, boinas baba
tubos,. tampas de borracha para conta- douros. bonés, capacetes, cartolas, cara
gotas, tinas de borracha para elaboração poças, casacão, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chaéups, cintos
de subsUacias auttricas
cintas, combinações corpinhos, calçar
de senhoras e de crianças, calções, calTêrmo n° 616.495, de 11-11-1963
Limitada
ças. camisas, camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
Estado da Guanabara
ame. ia.
salas, casacos, chinelos, dominós, echar.
pes, fantasias fardas para militares. co•
leglals. 'Lidas. galochas, gravatas. gor.
roa. jogos de !ingeria, jaquetas, leques
luvas, ligas, lencos. rsantós, meias
INDÚSTRIA BRASILMIX maiôs. mantas, mandrião mantilhas, paletós. palas. penhoar. pulover. pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas. puClasse 1
nhos, pesneiras, qutmonos, regalos.
robe de -chambre, roupão sobretudos,
Título
,..•nnnnn•
suspensórios, saídas de banho, sandálias
Termo n° 616.496, de 11-11-1963
sweaters, shorts sungas. atolas, souTec Art Pinturas e Decorações
tiens, slacks, taleis toucas, turbantes,
Limitada
ternos, uniformes e vestidos 't
Estado da Guanabara
Termo n.° 16.500, de 11-11-63
jayro de Almeida Rodrigues
São Paulo

TEC ART

TEU ABI PINTURAS,
DECORAVia
Classes: 1 e
- Titulo

.CARITA.S
In diást ria Brsail eira,
Classe

8

iNre distinguir: DLSCOs .gre,Vatbel:i
•

• ‘"''kk,
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quinas falantes, mostradores de radio máquinas periarradarea's path h agricul- ti eataráZlarta da grãos, esmagadores
• -ar.ênalo n.° 616301, de 1l-11,-63
"c l icalloale" S.. À. Indústria e Comércio xicrolones, mascaras tottra gata, mi- tura, mcalinat de pltfitat, e/atochar- dê trutas, nig:alam de esculpir, Magni.
•
São Paulo
cromemos, -níveis, óculos, objetivas fo- ruas, máquinas reaacleirai, máquinas de nas para raiar 'can'os 'de espingardas,
tográficas, pilhas elétricas, podometros. roçar, de semear para sulfatar de elevadores de Meneia* para, motores.
pluviometros. pinos de tomada, panela tosguir, de triturar, *de esfarelai. tetra. máquinas para estaleirtsia dialuinas de
, POLI0111
de pressão, pistolas de pintura, plugs, .para irrigação. para matar formigas -e estampar. máquinas 'de tatear. Máquinas
•, IndUe,triaBrei1,ira 4 J paineis e tarros. 'quadros distribuido- outros insetos para burrifat e pulveri- para preparar 't material para estrada*
res pick-cps para-raios, propulsores. zar desinfetantes,' para atclurar a para de ferro mqutnas de etiquetas, evapo.
paineis de carros, queimadores de óleo, agitar e espalhar palha, para 'banhar. radores„ cavaletes para escaVaaáo
Classe .8
quadrantes e sextante para observação algodão para colher tareais. Máquinas solo, maquinas para escavação, Ináctui.
Par adistingulf: Abajour, turnuladores. asti-dógica, refrigerdaores, refletores, re- amassadoras par fins aradas de nas e motores de :explosão, máquinas as.
acetinômetros amortecedores de rádio ostatos. relógios de ponto, despertado cortar árvores. 'pára espalhar, para ca- premedo:as, facas mecânicas, tatu tir.
e.. .frequência, anomometros, aparelhos res, contadores e medidores de quanta pinar. máquinas combinadas para semáquinas -para tabrkb de faricie_ televisão, paarelhos de ar condicio- dada e volume, raladores, radios a re- mear e culturar, de desbanar. para en- nhas, prensas para feno aparelhas pa.
nado. aparelhais i5-áfa iluminaçáo, in- tentores ele graxa e óleo, receptores, re- silar máquinas e moinhos para forra. quinas para extinção de incêndios; cole.
Chiaiva os tohsiderados ti-c/asióri -os de gadores automáticos, registros para va- gens. maquinas toscadoras, ordenado- turbinas,. máquinas de -impressão, maveículos. apardhos pata afiuncios Meca- por gaz, água e uotros liquidas quan- res mecânicos, raladores mecânicos, ro- teiras para inatruçaies de Caldeiras aftsniètis. aparelho aquecedores e Medido-. do não considerados partes. de =aqui. los compressores para a agricultura. talaçõas de transportes C paia fabricar
aparelhos caorno gráficos.. a pare- gistradores, resistências elétricas, reles, sachadeiras. setneaderas segaderas. so- combustivals, insaaladores, taatcruinas de
lha° de barbeai' elétritos, aparelhos re- sorveteiras, sorveteiras elétricas casei- cadora 'de terra tosadores de grama, jato de areia e aparelhos para fatos,
glitradores e medidora de distânéias. ras, soqueis, sinaleiros, sereias de alartratores agricolas. válvulas para
joeiras mecânicas, máquinas coloetoras
aparelhos para purificar águas, apare. me, soldadores elétricos, toca-discos,
maqunna agricoias
máquinas de taisturaf, naáciiiinas para
lhos , de sinais lampejantes. aparelhos tomadas e interruptores. tor'Classe t
moagem, para cortar modelas, moedores,
reguladores de 'de gás; aparelhos de neiras, tubos acusticos, termometros pa- Para distinguir: Abanadores de ce- máquinas de aquecimento de pratos, mágalyanoplastia. aparelhos didáticos apa- ta observação meteorológico, tarome reais, máquinas para acabarnealic e pa- quiaas de moldagem. máquinas 'de • moirelhos cinematográficas, • aparelhos au troa torradores :de cereais, trenas. trans. ra tecer. acendedores para -naaquinas de nhos, monta cargas; morteiros misturado.
tornaVzos ara aceadet e regular hás. formadores, telefones. tostadeiras, tele- explosão, -bombas (máquinas) de acio- res moedores e trituradores de ossos,
aparelhas para separar café. aparelhos grafo, tripés para fotografias, valvulas namento, aciplamento acopla. máquinas para cortar padrões, máquinas
paia 'aquecer edificios. aprellios para exa para rádios, valvuias de descarga. vai- mento de rodas livres, máquinas para para fábticar papeis, de papelão. prenParimentar drenos aparelhos para des- vala 'de redação, vacuometros, válvu- adegas, máquinas para adelgaçar adr- sas -de .para auso de presa°, máquinas de
truir' insetos, aparelhos de ótica, apa- aas elétricaiade vacuo, ventiladores,
ruelas. aerocondensadorea - máquinas de peraurar. perfuratrizes, máquinas Pata
relhos pulverizadores. adarelhos pulveajustar, alargadores, rolos. 'Compresso- irnpresaad fotográfica. pistões, guindas• las elétricas
rizadores, aparelhos para :aquecimanto
res, máquinas de dsscascaa batedores tes, placas de guarda para máquinas,
da l:água,' aparelhos geradores aletria. Termos os. 616.502 a 616.506, de
de algodão. .bombas hidráulicas apara máquinas de purificar o ar, máquinas
_
11.11-63
qiiiinicas. aparelhos pata recepção, ie.
algodão). -carneiros •hidráulicas para para fabricar .nueijos e laticínios, rebarFabaica Nacional de Vagões algodão, formadores de lias de algodão, radares, máquinas de rotular, máquinas
prOduaão de sons e aonidos, aparelhos FNV
S. A.
automáticos elétricos de passar, apareprensas para algodão, purificadores de para a indústria de sal, miauinas para
3ao Paulo
IfiCis par aespreiner frutas e legumes.
caroços de algodão, serras ;ara descar- fabricar salsichas máquinas para limaparelhos de alta tensão, aparelheis de
car algodão, trituradeaes .e transporta- par sementes, máquinas para extrair
'arataca° :contra acidenta de poetai-loa,
dores de algodão. tubos encaixotailores óleos separadores, serras .sem fim, -máapaaalhos afiadores de ieraamentas. apa-I
para tirara o algodão dos vagões, ali- quinas soprantes, máquinas de estariarelhos distribuidores de sabão e de dementadores para carburadores carbura- tipar, maquinas cie tamizara tamisas, tesinfetantes para instalacaes sanitárias,
dores
clarificadores, Máquinas para aia- clas sem fim tranaportadoras, teares,
INDÚSTRIA. BRASILEIRA
aparelhos esterilizadores, aparelhos ga' sar o cOtro, maquinas e prensas para máquinas para acabamento de tecidos,
zelfcadores aparelhos para análises.
alisar cereais, grãos, frutas niimentado-. tesouras de máquinas para talhar, má;
aprelhos ozonizadores, aparelhos pasClasse 5
res. velas de alumagem para a.áquinas quinas de ti-nbrar. tornos. máquinas torterlaadores, aparelhos reguladores e as- Aço Cm bruto, aço pre parado, aço e motóres, dispositivos de .alumen elé- radoras, travadores mecânicos para sertabilizadores da pressã os do fluxo de doce. aça para tipos, aço fundido aço cortar cortiça, máquinas cosadeiras. ao- rar mquinas para fabricação de trilhos,
gaiés e líquidos, aparelhos ara salva- parcialmente trabalhado, aço pálio aço sedares de arame pára encadernadores. turbinas hidráulicas e. vapair, máquina*
mento e para sinalizçáo. parelhos para refinado. bronze; bronze em bruto mi máquinas para coser' ou brochar liv.aos. para usinar, bombas de vácuo, vassouescamprista, para limpar vidras, para parrialmeate trabalhado, bronze de de costura, máquinas de esticar e adel- ras mecânicas para ruas, ventoinhas,
combater formigas e outras pragas, apa- manganêt, bronze em pó, aronze em gaçar couros, máquinas para classifica. máquinas de cortar vidros, máquinas vorelhos automáticos acionados aela :n- barra, em fio, chumbo em bruto oa ção de tipos. :coletores de lama e
Para lantes com exceção das máquinas e suas
tradução de moedas, aparelhos espargi- parcialmente preparado. cimenta me- diumnos e motores, motora de Combuspartes integrantes incluidae a^ classes:
&Uai: aparelhos e instrumentos de cal- tálico. cobalto, bruto ou parcialmente tão máquinas de tipografia, edinpresto• 7 — 10 e 11,
cula, aparelhos para observações ais. trabalhado couraças, estanho bruto ou • res (maquinas :), compositores mecaniClasse 21
miCas. aparelhos termostatos, aritora5 parcialmente trabalhada, ferro em bruto -cos, máquinas para distribuição, oara Para distinguir; Amortecedoras, antepametros. aspiradores de pó, acro:metros, bruto ou parcialmente trabalhado ferro amassar concreto, máquinas condensado- ros, auto-caminhões, alavancas, alavanacendedores elétricos alto falantes, apli. em barra, ferro manganês. ferre -velho, ras, máquinas de trançar, máquinas de cas de cambio'. alavancas de areias, aros,
cadores elétricos, antenas, baterias de gusa em bruto ou parcialmente traba- cravar. máquinas de corta, encerar gra- automóveis, breques. barras de freio.
acumuladores, baterias, balanças comum lbado. gusa temperado, gusa csaleável, var e laminar couros. engrenagens de braçadeiras 4e mola. buchas, barcos, bae elétrica, braometros, binoculos. bito lâminas de metal, lata em falha. latão cremalheiaa. separadores de creme, cri- laustres. barras de tração, barras de dilas bobinas, bobinas eletricas (exceto em *Olha. latão em chapas, latão em vos mecânicos, cubos de placa de em- reção, braçadeiras, e suportes do cano
para fins curativos), botões de campai- vergalhaes. liga metálica, amalhas breagem culatra de motor, cilindro má. de escapamento, cubos de veiculas cima.
nhas elétricas. bombas medidoras, bús- magnésio, manganês metais não traba- quinas de debruar, debulhadoras. desa- pas acirculares, carrowrias, chassis; carsolas, bules elétricos, buzinas, caixa ne lhados ou parcialmente trabalhado, me- copiadores. desagregraures, ileabagadocaixas para armaça, totoveloa.
descarga câmaras aotográficas, chassis tais em massa, metais estampados 'res. máquinas para descascar graos.de cassas.
carburadores. -correntes tis distribuicao.
de radiosa chaves elétricas, cinemato- tilada para • solda, niquel, ouro zinco semgraçadores. deaffbradores, ,deagaise- Coroas, capotas -caixas ci ecambio, cagrafo. cronõmetros, cronógrafos. rota-1 corruga& e zinco liso em calhas
alcadores. desintegradores, desnatialei bos. caminhes. .caminhonetes, :carros,
bustores de gás. icidõmetros. cristas de:
Classe 7
•
ras. desposipadores, -máquinas de zon. coniunots de escapamento. direção, •desrádio condensadores, comutadores. cor- Máquinas e utensilios para serem usa- tenção para máquinas de meias, diabre- ligadeiras. dOrsais, engates para valeutadeiras para fotografias. chaves Se dos exclusivamente 'na agricultura e tes, diferencial, dispositivos para a ag. los, estribos thr OS engrenagens; em-alavancas, chaves automáticas, capai- horticultura a saber: Arados, abridores Riça° elétrica para motores para -1.ar. breagem. freios -para veículos, fronteitora de bloqueio, capacitares eletroli- cultura. ciativarlores. • debulhadores. serrar- para descaroçar algodão e para ras para veículos, feixesade mola, guarticos .calibradores conservadeira détri dai:oradores. desentegradores. rsmaga. levantamento de vagões divisão e, re. nições para maçanatas...gonzos. grades
ca. estufas, engenho de assar. Carnes. para adubar, regadeiras.- ca,pideiras. paradoies linaquinas) dobadeiras me- ponteiras, hélices, hastes indicadores
enrroladores de cabelo elétricos, ampe -ima mai vanarega 'zona and sorupaa cânitas, maquinas pais ,ourar, grapaS. de direção, juntas" universais, lanchas,
rômetros. esticadores de luvas, espelho, de suicos; aduhadeiras, ancinhos mecâ- danamos, máquinas de drenar, eixrrs de molas, manivelas, motocicletas, motoeide plástico para eletricidade, estariliza nicos e empilhadores combinado' transmissão, elevatores tle vap5r. gera- elos, mancais de veiculas motoneta,
dores, extintores tje Incendio ferros ele- arranCadores mecânicos par agtiruau dores ele eletmcdade. 'Caldeiras, eletro- paineis, parachoques pistões. pedestais.
ticos de passar e engomar. ferro de ra, batedeiras para cereais bainhas' mntores. distribuidores de papel de em. pedais, paralamas, partidas, portas latesoldar elétrico, filtrso e aparelohs til dores apara a agricultura. escarrifiaido balageni embreagens, máquinas de era rais. pinhões, porta rodas, parabrisas.
trantes. filtros ara óleos, filmes falados ' res. enchovadeirirs, facas para, maqui balaaein embreagens, maca:raias de em- reles para businas, reles, para faróis, rofogareiros elétricos, fusiVeas. filmes te . ; nas agrícolas • ferradeiras gadanhos brulhar máquinas -de mebutir, engewsos, das. retentores, reboques, soquetes .para
velados. tarõis como acessorios devei- garras :rara arado, grades de liacw empacotadares, anárininas ípara encader- veículos, . serpentinas. , tambores de -frecubos para sinalizacão e para sinaliza- p udentes. máquinas, batedeiras para nação a• ,etosedeami cle . nraine para maca- ios.tirarates, terminaii . para cabas* de
çào e para iluminaçao dai geral mar- a g i-Multara. maquinar insetifugas,
dereaçãO: anikluinai:'para etickier a para baterias,. luchas, varetas,de yeiculos. vaadores. de . pasiagensa. smarietos.-: medi., amima a . vaporizadoras., máquinas de enatai;a1,-;_nento: engrenagens; maaprnas rais de veículos. varetas de tontrole, et,
dores • microsPplos, til1/2atntadeiral, ãaí ,lalatung1a„ máquinas niveládoras de terra, entalraddraia
'4r, eScadas eolana
afogador.‘e ve/ocipedes e volantes
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Classe 11
agricultura, máquinas insetifugas, máPara distinguir: Ferragens e ferramen- quinas vaporizadoras, máquinas de
tas de tâcla a espécie, cutelaria ant ge- mungir, máquinas niveladoras de terra,
ra) e outros artigos de metal não inclui- máquinas perfuradoras para a agriculdos em outras classes: alicates, alfan- Aura, mquinas de plantar, motocharges. alavancas, arruelas, argolas. al- ruas, máquinas regadeiras, .máquinas de
-dravas. armações de metal anridores roçar, de semear para sulfatar de
de lata, arames lisos ou farpacioa, apa- tosquia de triturar, de esfarelar terra,
reiros, brocas, bigornas, baixelas, ban- para Irrigação, para matar formigas e
dejas, bacias, baldes, bombonleres, bu- ' outros insetos para burrifar e pulveriles, colheres para pedreiros, cadeados, zar desinfetantes, para adubar, para
correntes, - cabides, craves, cremones, agitar e espalhar palha, para conher
chaves de ara.cmsos, conexões para en- algodão, para colher cereais, máquinas
canamentos;caixas de meta! •para por- amassadoras par fins agricolas de
tões, colunas, canos de metal. chaves cortar árvores, para espalhar, para cade tenda, chave inglesa, cabeOes, estri- pinar, máquinas combinadas para sebos, canecas e copos, cachepois, cen- mear e culturar, de desbanar, para entro de .. mesa. coqueteiras, caixas de sinar máquinas e moinhos para forra-acondicionamento de alimentos, ' caldei- gens, máquinas toscadoras. ordenadorões, caçarolas, chaleiras, conchas, cus- reis mecânicos, raladores mecânicos, rocuzeiros, coadores, distintivos, dobra- los compressores para a agricultura,
diças, enxadas, esferas, engates, esgui- sacheideiras, semeaderas segaderas sochos, enfeites de metal para automóveis, 1 cadores de terra, tosadores de g-tatua,
tra tores g • 1
espumadeirasiormões, 5oices, ferro paas para
máq unas agrícolas
ra cortar capim, ferrõlhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carClasse ,6 .
vão, fruteiras, funis, fôrmas pari &ices, frigideiras, ganchos e guarnições Para distinguir: Abanadores de , cede metal, grelhas, garfos, ganchos pa- reais, máquinas Para acabamento e para emendas de cerrelas, tisnas, ilininas. ra tecer. acendedores para utSquinas de
!Amimas para barbear. licoreiros, latas explosão, bombas (máquinas) de aciode lixo, jarras, machadinhasa molaa para namcuto, aciplamento (axialj acoplaportas. martelos, marretas, matrizet, mento de rodas livres, máquinas para
marmitas, navalhas, navalhas para bar- adegas, máquinas para adelgaçar. adrbear, púas, picões, pregos, picaretas, rvalas, aeroaondençadores, máqtanaa de
porcas, parafusos, pratos, porta gelo, ajustar, alargadores, rolos. compresãoposeiras, porta pão, porta 161as. porta res, raáquInas de dsscascar, batelores
frios, paliteiros. panelas, rastelos, rol- de al g odão, bombas hidráulicas (para
danas, ralos para pias, rebites, e rega- algodão), carneiros hidráulicoa para
dores, raladores, serras, serrotes, sacar- algodão, formadores de fios de algodão,
ralhas, tesouras, talhadeiras, torquesas, prensas para algodão, puri ficadores de
tenazes, travadeiras, telas de arame, tor- caroços de algodão, serras para descarneiras, trincos, tubos .para encanamen- , car algodão; trituradores e transportatos, trilhos para portas de correr ta- dores de algodão, tubos encaixotadorcs
ças, travessas, vasos, vasilhames e ' para tirara o algodã'o dos vagões, aliverrumas
mentadores para carburadores, carburadores clarificadores, máquinas para alisar o couro, máquinas e prensas para
Termo n.o 616 .507.- de 11-11-63
Assessoria de Valõres e de alisar cereais, grãos' frutas. alimentadoAvalisa,
Investimentos e Serviços Administrati- res, velas de aiumagem para máquinas
e motáres, dispositivos de alinnen eléSão Paulo
trico, magnctos de alumen para motoAVALISA—ASSESSORIA DE{ res, amassadeiras de massas e concretos, amassadeiras de barro, dascascadoINVESTI—
VALORES E
res de grãos e cereais amoladores, má-MENTOS E SERVIÇOS
quinas de amolar, amortecedores de 11.
ADMINISTRATIV OS LUA. ' jquidos, anéis de diftiaáo para máquinas de fabricar amuar anel de broca,
quinaspara
' aparar couro, aparelhos
Para distinguir: Valõres, investimentos,
condutores
de
caroços da algodão, apaserviços administrativos, assessoria de
'relhos elétricos de ceparar minérios, apavalôres
relhos reduroies de consumo de combus.. Termos as, 616.508 e 616.509, de
tível, aparelhos de extração de minas,
11-11-63
aperelhos de lixiviação, aparelhos para
Parben S. A. Indústria de Auto Peças enfardar feno, aparelhos para enrrolar,
São Paulo
,
para facilitar o arranque dos motores,
para fabrico de águas gasosas, para
manusear cargas, para rachar e trabaARBE 'A
•
lhar metáis, máquinas para couro, para
Tn(1 1.‘ q tria Brasileira
limas, . para madeiras e para tonéis,
aquecedores de água de alimentação,
condensadores de bombas de ar comClasse 7
primido, motores de ar quente, máquiDri.gui,..3 e utensílios para usa- nas para torcer arame, misturadores de
dos exclusivamente na agricultura e areias, batedeiras de argamassa, serra
horticultura a saber: Arados, abridores areias, batedeiras de argamassa, serra
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâ- de armação, sustentadores de máquinas,
nicos e ernpillradores combinados aros de ferro, arco adesivo para • poarrancadores mecânicos par agricultu lias, dispositivos de arranque, máquira, batedeiras para cereais, bombas nas para arrolrar garrafas. -brunidores
para adubar, ceifadeiras, carpideiras, de arros. moinhos de arroz, acensores
ceifados para afloz, charruas para agri. hidráulicos, foles de aspiração, aspiracultura, cultivadores, debulhadores, miorea (não aparelhos). máquinas para
dastocado:es, desentegradores, esmaga assetinar, máquinas para fabricar açúdores para a agricultura, escarrificado- car, máquinas para atarrachar, máquinas
res, enchovadeiras, facas para máqui- de soldar, automáticos, pingadores. mánas ag ri colas, ferradeira s, gadanhos, quinas de cortar aveia, bancadas,torgarras par arado, grades de discos nos de bancadas, bancos para serrar,
oudentes. hiáuulnas, batedeiras rara bandanem de :rodas adesivas de polias.

Is
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motores de barcos, ba-aas de agulhas raçã- te cosedores de arame para enca
para máquinas de costura e barra de der-nação, máquinas -para encher e Varo
calçador para máquinas de costura, b3r, engarrafamento, engrenagens, máquina:,
ramento de tornos, batedeiras de arga- entalradeiras, equipador, escadas rolar)
massas, máquinas batedeiras de ovos, tes, escoradores de grãos, esmagadorea
batedores de algodão, moinhos com ba- de frutas, máquinas de esculpir, asáqui•
tedores centrífugos, bate-estacas, má- nas para raiar canos de espingardas..
quinas para bater couros, batedeiras ' elevadores de essências para motores
mecânicas para extração de ouro, má- máquinas para estaleiros, máquinas de
quinas para o fabrico de bebidas gás- estampar, máquinas de esticar, máquinae
sosas, máquinas para benifciar algodão, para preparar o material para estra .daticereais e café, bielas; máquinas de fa- de ferro. mquinas de etiquetas, essmig
brico de bilros, bombas, teares, teares radores„ cavaletes para escavação da
para boneteria, máquinas para bordar solo, máquinas para escavação, máqui
máquinas para pregar botões, máquinas nas e motores de explosão, máquinas es'para tranquear roupas e tecidos, pren- premedoras, facas mer.ânicas, , facas cirsas para brinquedos, britadores, broras culares, máquinas para fabrico
elétricas, brocas de minas, máquinas pa- alias, .prensas rara feno e aparelhos ra.:*
ra brochar livros, brunidores 'de café e ra enfardar feno, máquinas de fiaçãq
cereais,. máquinas para burilar, intui- ' quinas para astinção de incêndios, Cole'
nhos, cabras cabrestantes, cadeia cor- turbinas, máquinas de impressão, tnã`
tante para entalhar, cadeia de transaus. toras para instruções de caldeiras, inssão, cadeias de carregadores, máquinas talações de transportes e para fabricai
para beneficiar ca caixilhos de má- combustiveis, insufladores, máquinas de
quinas de tricô, calandras (máquinas), jato de areia e aparelhos para jatos,
máquinas para calçados,'caldeiras a va- joeiras mecânicas, máquinas coloctorà
por para máquinas, máquinas para fa- máquinas de misturar, máquinas pará
bricar e preparar canhões, máquinas moagem, para cortar modelos, moedores
para perfurar canos de fusis, máquinas , máquinas de aquecimento de pratos, má:-'
para cápsulas, máquinas para capsular quinas de moldagens, máquinas de mói-.
garrafas, carrinhos para niquinas
nhos, monta cargas, morteiros misturadomalharia, máquinas de cavilhar calça- res, moedores e trituradores de ossoi:'
dos, máquinas de cantar centrifugas. máquinas para cortar padrões, máquinas
cerdradores de tornos, brunidores, má- para fabricar_ papeis, de papelão, prenquinas de cervejaria mquinas para fa- sas de para ram° de precisa máquinas de
brico de chocolate, máquinas para chum- perfurar. perfuratrizes, máquinas para
bar, prensa para fabrico de cidra. má- impressão fotográfica, pistões, guindasquinas Para fabricar cigarros, cinta ade- tes, placas de guarda- para máquinas,
siva para polias, coletores para dia- máquinas de purificar o ar, máquinas
mos, coletores ' para motores, -motores para fabricai- Rueijos e laticínios, rebarde combustão, motores, máquinas para radores, máquinas de rotular, máquinas
composições tiográficas, máquinas com- para a indústria de sal, máquinas para
pressoras. máquinas para distribuição fabricar salsichas, máquinas Tiara limde concreto e . para misturar concteto, par sementes, máquinas para extrair'
máquinas condensadoras, condutores -de' óleos, separadores; serras sem fim, milágua, máquinas para Conservar asma- cfnina-s soprantes, máquinas de esterlo-das e para construir -estradas, cortado- tipar, máquinas de ternizar, tamisas, teres mecânicos, máquinas para traçar clas sem fim transportadoras, teares,
cordão, e fabricar correias ale transfor- máquinas para acabamento de tecidos,
madores de transporte, inquinas para fa- tesouras de máquinas para talhar, mábricar correias, máqu ias para correar, 1 quinas de timbrar, tornos, máquinas torcortadeiras (máquinas), máquinas de radoras, travadores niecâniaos para sercortar cortiça, máquinas cosedeiras, co- . rar, inquinas para fabricação de trilhos,
sedores de arame para encadernadores, turbinas hidráulicas e vapôr, máquinas
máquinas para coser ou brochar livros, para usinar, bombas de vácuo. vassoude costura, máquinas de esticar e adel- ras 'mecânicas para russ, ventoinhas.
gaçar couro:, mácuinaa para classifica- ' máquinas de cortar vidros, máquinas voção de, tipos, coletores de lama e para lantes com exceção das máquinas e suas
dínamos e motores, motora, de combus- partes integrantes incluidas nas classes:
10 e 17
7
tão, máquinas de tipografia, compresso-1
res (máquinas), compositores mecâni- 1
Termo 11.° 616.513, de 11-11.63
cos, máquinas para distribuição, para
Luiz Teixeira Torres,
amassar concreto, máquinas condensadoSão Paulo • ,
ras,,ináquinas de trançar, máquinas de
cravar, máquinas de corta, encerar, gra- •
.
var e laminar couros, engrenagens de ;
'A R K . I T
cremalheira, separadores de creme, cri•
vos mecânicos, cubos de placa de emIndustria Brasileira
breagem, culatra de motor, cilindro, máquinas de debruar, debulhadoras, dcsaClasse 49
copiadores, desagregadores, desbagado- Jogos, brinquedo:, artigos desporta os e
res, máquinas para descascar grãos de- passatempos, a saber: álbuns para resemgraçadores, desfibradores, desgaise- cortar e armar aviões, automóveis,
Sicadores, desintegradores, desnatadei- aros, argolas, bercinhos, bonecas, boneras, desposlpadores, máquinas de con- cos, ', baralhos de cartas, bolas para
tenção para máquinas de meias, diabre- todos os esportes, brinquedos em forma
tes, diferencial, dispositivos para a ig- 'de animais, balões de brinquedo, bilhanição elétrica para motores, para fiar, res, brinquedos• mecânicos, brinquedos
serrar,' para descarcçar algadão e para em forma de instrumentos musicais,
levantamento de vagões, divisão e re- •brinquedos em forma de armar, brinparadores (máquinas), dobradeiras me quedos de borracha com ou sem assocânicas, máquinas para daurar, (magas, vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
dínamos, máquinas de drenar, eixos de cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
transmissão, elevatores de vapeir, gera- para esporte, cartões , para Vita, casidores de eletricdade, caldeiras, eletro- nhas de brinquedo, casinhas de armam
motores, distribuidores de papel de em- cadeiras de brinquedo,' carteiras e enbrulhar, máquinas de mebutir, engenhos, velopes com fõlhas para recortar e
empacotadores, máquinas' para' etica4er- armar, calçados para bonecas, coeclai

•
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para pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de masica,
dados, dardos,--rlfscos, dominós,' caoin• gardas , de brpinquedo, espingardas de
vento. estaquinhas para jogar, enigmas.
engenhos de guerra de brinquedo, terrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais;
figuras para jôgo de xadrez, fogões e
fogãoz.nros . de', brinquedos, logos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte.
gasshos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para . pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, .tuvas' para box, 'para esgrima,
para jogador de sóco, máscaras sarnavaieseas, mesas de bilhar, de campista,
• . de roleta, de xadrez, mobiliaS de brins• quedo, miniaturas de utensilios • domésticOs, patas, patinetes piões, petecas,
• plarquetas . para ginástica, peças de
'jogos de damas, dominó e xadrez, pelotas,' pianos e outros instrumentos musicais de -brinquedo, pistolas de atirar
.flexas papagaios de papel, panelinhas.
quebra-cabeças • em forma de- urinar,
raquetes, redes de pesca, radas para
jogos; rodas 'de roletas, . revólver de
)brinquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores Para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins

INANIU OECIAL (Seção

Tenuo -o,° 61t).514, de 11-1143
E. S. Franco
São Paulo

lio

Térmo n.° 616,518, de 11-11-63
Cerâmica Satelite Ltda,
Paraná

Teimo n.9 616.523, de 11-11-63
Real Alta Comercial de Peças Ltda.
Rio Grande do Sul

Cerâmica Satelite

REAL

Classes: 15 e 16
Titulo

Indústria Brasileiri

rermo n.9 616.519, de 11-11-63
Fornecedora de Acessórios S. A.
importação e Comércio
Paraná
•Classe 41
Para distinguir: Palmito ao natural
Térmo ri. 9 616 . 515, de 11-11-63
Rádio Telemeusic Ltda. São Paulo

Março de 1964

FornecedC4fai,
de Acessórios S/A
Importação _ej
'Comércior

Classe 47
Para assinalar • e distinguir genéricamena
te os artigos da classeasabenCornbusa
bustivels, lubrificaútes e substâncias e
produtos destinados a iluminação e aoa
aquecimento
• n•
'1"z rmo n.° 616.524, de 11-11-63 •
Móveis Trevo .Ltda.
Rio Grande do Sul

-,'TREVO
'Indústria Brasileira'

Classe 40
Para distinguir: Móveis .em geral, de
metal vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para esNome comercial
critório. Armários, armaários para baa
. Classe 8
das. acolchoados para móveis, bancos,
Termo n.' 616.520. de 11-11-63
Equipamentos elétricos para veiculos, Comércio e Indústria Eletrônica Oinda balcões, banquetas, bandeias, domiciliaterrestres, aéreos e aquáticos, a saber:
res. berços, biombos, cadeiras, carriaboi Ltda.
Aparelhos de ic,niçáo, bobinas de tontpara chã e café, conjuntos para dorRio Grande do Sul
ção distribuidores. interruptores de plamitórios, conjuntos para sala de Jantinado. velas .de ignição. moto..es. moto
tar e sala de visitas, 'conjuntos para
res de arranque a arelhos ;impa pra.
terraços, jardim e praia, conjustoa de
Termo n.° 616.510, de 11-11-63
brisas. dispositivos para enicagunt ,..a
a-manos e gabinetes para copa e ‘o.
Edittara Técnico-Gráfica In- rabrisas dispositivos anticonge adore
• Eteq11
zinha. camas ' cabides, cadeiras gira.
Indústria Brasileu;
dustrial Ltda.
dispt sitivos de calefação, apar-shc. de
galas, • 'cadeiras de balanço, caixa de
São Paulo
exame para deteção de defeitos na ias-.
racho, colchões, colchões de mola. distaiaçar elétrica de veículos teis-eseres 1
pensas, divisões, clivam discotecas de
Classe
8
aéreos e aquáticas, aparelhos &atriz a+
madeira, esprequiçadeirast guarda-mude iliaranação e suas partes intearaptes. Rádios, receptores e transmiaaores, má- paa. estantes, - mesas, mesinhas, Med*
ELECTRON
holoialei, aparelhos portáteis de huio quMas falantes, discos gravados e gra- abas para rádio e televisão. mesinha
Indaetria
Bresilairs
vadores
Ates, cavaletes para holofotes apare.
para maquinas de escrever, móveis pa•
lhos 'reguladores para holofates, ta.
levisáo. molduras para quadros portaTermo
n.0
616.521,
de 11-11-63
mis, manuais, tarois de tatO, tampadas Centro de Carnes e Frios M artnid. Tada, retratos, poltronas, poltronas-camas,
Classe 32
piloto farois de bateria, trans f armadoUrna revista
prateleiras porta-chapéus, sotas,
Paraná
res. aparelhos para carregamento de
sofás-camas. travesseiros e
Termo a.' 616.511, de 11-11-63
baterias' e suas partes integrantes, revitrines
Eurofi/mes Ltda.
guladores automáticos, mactinicos- e eléGuanabara
Termo n.0 616.525, de t1'.-11-63
tricos. retificadores de corrente transCia. Riograndense de Negócios S. Ad
formadores,. ampli ficadores, avecedores
Rio Grande • do Sul
para motor, secadores eletncos, baterias, acumuladores e tdas as suas peças. Instrumentos para exame de céluClasse 41
las dos acumuladores, densimetros para
Riograndenie
o cotrôle do ácido e . da 'landa. resistênTitulo
cias e chaves elétricas, instrumentos e
Têm° n.° 616.322, de 11-1-1-63
aparelhos, de si.:alização acastica mecáde Negócios S/A.
imos, pneumáticos e elétricos. businas, Real Alfa Comercial de Peças Ltda.
Rio Grande do Sul
fanfarras, comutadores de sequência de
Nome comercial
som- e chaves e botão de pressão e
Indicadores de direção
Têrmo n.° 616.526, de 11-11-63
Sociedade Industrial Comercia AgroPecuária Andrade & Filhos
Termo n.° 616.516, de 11-11-63
••••
Pernambuco
.Antonio Lins de Albuquerque. Manoel
Classe 8
.
Indústria
Brasileira
-ke Albuquerque 'e Heleno Luiz
Filmes cinematográficos revelados
de Albuquerque
.DE PRATA.
São Paulo
Classe 21
Termo a.° 616.512, de 11-11-63
Indústria Brasileira'
Marina I Cia, Ltda.
(Para distinguir: Veiculos e suas parBahia
tes Integrantes: Automóveis e auto-caminhões, amortekcedores, alavancas de
Classe' 41
cambio, breques, braços para veiculos.
Sal,
condimento
a base de urutu, fécula
Classe 33
caminhonetes. - ambultancias, caminhões.
de
arroz
e
mandioca,
fubá
carros-tratores,
carros-berços,
carros.
Titulo
tan q ues, carros-irrigadores, carrocrelas
Termo
n.9
616.827,
de
11-11-63
Temo n.• 616.517, de 11-11.63 - chassis, chapas circulares para veteulos,
Industrial Comercial Agro.
NO6
P. F. .— Publicitária e Administradora cubos de veiculos, corrediços de val- Sociedade
í
Pecuária Andrade ta Filhos
(
Ltda.
1U.R.11111 a CI.A.LTDA. Anallando
pio
a:los,
direção,
desligadeiras,
estribos,
Pernambuco
Ihátrenie Nasalo Ul Lab.nromteiSgtoo
Paraná
engates para carros, éixos de direção.
ji 1 da Gosiabera • DG
ne 55
*oh
a
1.C.D.M.A.
J1C4RUDÁ
freios fronteiras para "veiculas, molas
'l
---- ,Itua. Ourevtelraia
:1
*a
i manivelas, 'ónibus, para-choques, para.SUPREMO
salsa
L. Pise ~o 1 tée.)
lamas, para-brisas, pedais, pantões, ráios
Ldit
B-rrt-sWeZ::
para velculos, reboques, radiadores para
‘
i veiculos. rodas pare velculos, tirantes
pare veicula. vareta: de controle do
Classe 41
Passe .33
• .1Classe, 41
dosada 'e acelerador, troletbss, verses Doces de frutas, _secos, em caldo, ele;

F ONORAMA

Centro de Carnes-e:
frios Marinoã

iAL

Crio llordatitto

Cr°

F r&publicitarii
ril-dritradore

Doces -

;

.

;.

•i

- ,.,,...; de, .'cerra, carretas,,./..,..1- ,- ,. •
,-.,,
,

, , talltados e em compotas
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Térthd tLd 616.528, de 11-11-63
Termo n.* 616.534; .de 11-11-63
u,u,541, de 11-11-61
cachecols, calçados, chaéups, tintos.
Sociedade Itidustrial Comercial Ntd- Sociedade Industrial Comercial Agro.. cintas, combinações Corpinho. calças
£334.).À.4$ L'11áált3Eütt Ltda.,
Pecuttria Addrade
Guta:magra
Pecuária • Andrade F-.1 Filhos
de senhoras e de crianças, calções, I . I
PernambuCci
Pernambucci
ças. camisas, camisolas, cansisetaa
•
cuecas, ceroulas, colarinhoh, cueiro,
saias, casacos, chinelos , dominas, echat
pea tantasias fardas para militares co".Indústria litasiletra
legiais. fraldas, galochas. crav.u4o
l09. jogos de lingerie, jaquetas,
Classe 41
luvas, ligas, lenços, niantós meias.- Las.ses: 12, 2c; 23, 24, 27, 35, 36, 37;
Pétala de arroz e mandioca, faiiidia dê
a9; 48 e 49
maios. mantas Mandrião mantilhas. pamilho e de mandioca, doces- de frataa,
uus t.as classese
letós, palas, penhoar, pidovei. pelemos..
secos, etn calda, crittaitzadde e em
peugas, 'ponches. polainas. pijamaS. aucompotas, condatlentos a base da Urgem
.t c.ta° n.' 610.545 de ell-11-63
cateto café e leite
nhos, perneiras, quimonos, regalos
'Andrade &
x.stanide, Pinturas
tom de chotnbre. roupão Sobretudos
Ltda.
• ,suspeasatitia. Satdah de banho, sandálias
Termo n.° 616.529. de 11-11-63
k.serals
Sociedade Industrial Cornertitil AgteNctrie emnerelal
soveaters: shorts .- suntias. atolas.. sou.
Peruaria Andrade &
UEIIL slatkg, tffict, toucas. turbantes
Térmo n.o 616.535, de .11-11:63
Pernambuco
tetos, uniformes e vestidos-.
Ifidústria de Bebidas • Ratidon Ltda.
NOGUEIRA
Paraná
Classe 3/
Para distinguir; Roupas brancas, par. GOML:, PINTURAS LTDA.
'Indústria Brasileira
cama e mesa, atolchoridos para .cama.
Indústria
Classe 41
•
colchas, colai-toras; -eaftegões, , fronhas,
.t sua cOnidrelai
Farirdiaa allmentIclaa de cereais, feriguardanapos, jogas de toalhas§ logos
nhas de Milho. de mandioca e trigo, café
boaladás, Iençúis, matittla para camas.
lê.tau n.`.• 616.546, de 11-11-63.
torrado, moldo e em pó, fécula de
panos para cosinha e panos de prato•
42. 43 e 1/
Gotuide, Pinturas
Ona.a.a
À
arroz e mandieca. farinhas e produtos ;toalhas de rosto e banho toalhas
Titulo
Ltda.
de milho e mandioca, sal, açútat ttlmesa, toalha: para /tintar, tdalhas pata
• Minas Gerais
tarado, Condimento a base de etirLeu
Termos ns. 616.536 a 616.540, de
chn é café, tbalhas para banqueteie,
....rorrnIraywIall
11-11-61
aütitaições pata caind e meimAtoalinhas
Conkeffies Zukatet Lida:
Tértrid
616.530. de 1111-61
(tobre-pão)
• São Paula
Sociedade Incha:Mal C,otiiercial AgroPecuária Andrade & Filhos
Termo n.° 616.541 3 de 11-11-63
•(rW
Pernambuco
Confecções Zultatex Ltda
PINTURAS
São Paulo

ARAQUÃ

Sociedade Industrial
\ Comercia)

Agro-Pecuária'

• ortANto.

Volta ao Mundo'

de Bebidas

hondon
,..:lasses:

OPJLAND°

(CHÁ-CHÁ-CHÁ

CONPECÇOES
7.1.W.A Ta LTflA

Indústria Braálleita
Classe 41

.fikità SNA611.E4Ra1

Casse 50
de p.uaganda
616,54t, • de 11-11-63
Altenbarg

Café torrado e moldo, fécula de arkaz
Nome cumercial
e mandioca, farinha de mandiocas fariClasse 22
Támo n.o 616.542, de 11-11-63
nha de afilhe, sal, açúcar citar-Rd°, taFlabel Magazine Ltda,
rinhaa e produtos de imilhd e Mandioelli ridO de alNdo, tanhamo, celulose,
São Paulo
juta, linho, l& Ilbs plásticos.' fios de
•
tondilitento à bate de itruett
seda habita) titi mmii para técebigem.
•
pal•Pbniir. paio. cstuPu,tiltiitadee,
Termo n.9 616 .531. de 11-11-63
tt /4! • F1 ABEI
Sociedade Industrial Comercial Agro- e Pata crotht, Ris é' linhas
esnetie
Pecuaria Andrade
Pilhos
Clã è 23
Pernambuco
1/4
Pani . dtthgtlw TeciddS em gt r
eidos pato contecoek d4ó get',.i
Classe 36
tapearia é pata artigos de ca. .
meu: Algodão alpaca, cgitihattio cetim, Para distinguir: Vestuários roupas feitas,
.itúdt-átria Brasileir41
,caroã, taSitifirbá, fatenddS e tecidos de semi-confeccionadas ou sob medida.]
lã em pecas luta. lérsev, linha nylon. para homens, senhoras e cilanças a
I pato-pare pèrCafirle rami. rayon. seda sabem Agasalhos teitiwi de nele-s . natuClasSo 41
INDUSTRIA BRASILEIRA
Café torrado, ntoide e em p& fécula de dattiral. tatidos plásticos tecidos im. rais ou artificiais anáguas. aventais,
arroz e mand loca, farinha de mandara, pertheabillsantes e tecidos de pano couro batas, babadores blusas. blusões. ,boi- a,
nas. bonés. boleros. conitnações casaveludos .
farinha de milho, doces de frutas, seu"
Classe 16
cões. capotes_ calças, calça-saias chme.
Classe 24
em calda, cristalizados e em ~acres,
los
cintot.
cititat.
calltiSas,
cujo/Setas
Para
uuruflguir
1,ircriaix para construifarinhas e produtos de milho e resitth Mamares, atacadores para espartilhes
diocaa, rendimentos a base de trevms e calçados, ataduras de algodão para calções. tártolas. coletes. corpinhos te- (. 8,rà e ar Argamassas. ardlla,
cuecas: colarinhos. ClItAtU6 cha areia • pelados batentes. balaustres. blodiversos fins, exceto paro fins mediei- roulas,
peus: dolmang; erhar pes. estól..s. farda tu cie eirri mnin bl ocos para pavimentaTermo n.° 616.532, de 11-11-63
fiais, bandeiras. bordados braçadeiras,
Sociedade Industrial Comercial Ag ro- borlas, cadeados, capas para móveis e alentos: gorros. galochas pravatas"çâo. ca l has r 'rii-itO cal :Te. chapas
guarda-pó: impermeaveis: iacluetas: len. isolantes caibros caixilhos, colunas,
Pecuária Andrade
Filhos
pianos, 'carapuças para ~aios. cor- • ços. lequei. lenkarrá, ligas. 'lhos, lin
Pernambuco
chapas p ara coberbtras cantas d'água.
.dões,debruna; lã, 1itas. forros, franjas. geles: mantas. veias: paia& paletós caixas
vara cobrilaras caixas d'água,
festão; feltro -para órgao, fõtos, galar- pantutas plarnas oeignoirs. OUllh03, caixas de Psearita 'pra 'rix63. edificadates, Iattiparines, Ciitochib8, • nlotqu'elei• pends e peitilhes para tamisas. pe4efi ções p r(nio'ddas estuoue. eitu isão de
ros, nesgas, .ombreiras e enchimentos nes. ' polainas. rionchas, pullovers qui base asfaltico.estaca s. esquadrias. estruIndústria Brasileira
para roupas de homens e- senhoras, monds, quepts: regalos. robe de chaga turas metábras pata Construções, lameClasse 46
panos pira en seites de móveis, não bre. roupas de brim pata o trabalho las de metal, ladrifhos. lambris, luvas
S-abao comam, detergentes, fósforos e fastisdo patte dos Mesmos. palmilhas, rehlfiati feitas para - crianças roupões de de )unção lanes lageOtas. material isovetas
pessanfareS, palitos, i.Cileas, rendas, re- haahõ: saias. Sapatos sandálias
lantes contfa frio e calor tnanillias. masdét, sraffl. sinbaninWat para Medos, déos. aborta. sunnas, islatks. sneteres sas para feve ,•tonentos de parede. manono nio 616.531 de 11-1161 •
Sociedade Industriai Comercial Agro- tela, tampos pata alffitfadaa, não fa- ias. ternos. toucas tailleurs tu:á-Ines. dvtras para robStrtagses mosaicos prozes& parte de móveis, taninos êstes
dutos de bate NsItthicf.5, produms para
Pecuária Andrade & Filhos
— unitormrs para empregadas. tornay imperrneabarzatites 5s argatuasfetterà de- akrodão, tãnhârtio, linho, luta,
Pernambuco
'Remo n.° 61.543, de 11..1l..6j
saN de cimento e cal hidráulica pedrasede, rate" lã. pelo e fibras 12.90
• Malharia StatiatinAma . tkda,,
' galho p rodutos betiammosos, impermealareltitàó't et outras ciasses
São Paulo
,b1lizantes liquidos ou ocfrb outras formas
Classè 36
;para revest,mentos e outros usos nas.
Pare disuseutri Amosde vestuArlos
!et.astruções. persianas placas para paIAR IA
Ind eis fria Brasileira
e roupas feitas tes t*Ikab .Atasalhoth
vimenta<Ão peçaS ornamentais de cimen•
avental:: idPettatab. enàguas, !Amas,
to. ne . nesNo para 'caos e paredes. Opa
CANDIKÁVIA
Clakse 115.
Nõtah..bOthsas, Web" belnat" babaPenh ! forra, rasas massas .enti-ratdos
para uso nas_ construções. parquetes.
" 1044Iis. coimam; detergentes. I6S/Orcis . Me& bOték CaPateteD, cartolas, cara!portas, portões, "pisos. soleiras' Dera nor.
• puças,• casacão, colem, capas, thales,
Nome iomercla3
velas

tnallstria Bradileira

'Luar do_Sertãci

TWIS1
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tui, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- amêndios, ameixas, amendoim, araruta,
Termo n.° 616.557, de 11-11-63
I sai para revestimentos de paredes, matubos de ventilação, tanques de ci- arroz, atum, avela, avells, azeite, azeiGutermann.b Co. ,A. G.
deiras para construções, mosaicos, promento, vigas, vigamentos. vitrós
toais, banha, bacalhau, batatas, balas,
Suiça
dutos de base asfáltico, produtos para
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
tornar impernieabilizantes as argamasTermo n.° 616.598, de 11-11-63
•
café em p6 e em grão, cantarão, canela
sas de cimento e cai, hidráulica, pedraElvino Rodrigues de .Aquino
em pau e em p6, cacau, carnes, chã,
gáho, produtos betuminosos, impermeaPRORROGAÇÃO
Minas Gerais
caramelos, chocolates, 'confeitos, cravo,
bliizantes, líquidos ou sob outras formas
cereais, cominho crera ede leite, cremes
para revestimentos e . outros usos nas
•
'• I .
alimentícios, croquetes. compotas, can....4‘1•Mít
•construções, 12ersianas, placas para pai
1491~Wie
vimentação, peças ornamentais de cimengica, coalhadas castanha, cebola, condi..•
to ou gesso para tectos e paredes, pape/
mentos para alimentos, colorantes,
para forrar casas, massas anti-ruidos
chouriços, dendê, doces, doces de frupara uso nas construções, parquetes,
tas, espinafre, essências alimentares, em-,
portas, portões, pisos, soleiras para porpadas, ervilhas, enxovas, extrato de toClasse 22
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tamate, çarinhas alimentícias, favas. fé• Classe 42
para
cos
tubos de ventilação, tanques de -clcuias,
flocos,
farelo,
fermentos.
feijão,
Fios
em
geral
para
tecelagem
e
Aguardente de cana
mento, vigas', vigamentos, vitros
figos, frios, frutas secas, naturais e cri& uso comum, linhas de costuars, para
-.bordar, exceto barbante.
Termo n.° 616.549, de 11 - 11 - 63
talizadas; glicosé, goma de mascai.
• Tênno h.° 616.561, de 11-11-63
Consórcio Fluminense de Expansão e duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Termo
n.°
616.559,
de
11-11-63
•Macon — Materiais de eConstruções,
, Comércio S. A.
goiabada, geléias, herya doce, herva
Itaboraí
Imóveis
Ltda.
_
Ltda.
Rio de janeiro
mate, hortaliças, lagostas, •línguas, leitej
Rio de Janeiro
Minas Gerais
•
condensado, leite em p6, legumes em •
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
MACON - Materiais
margarina, marmelada, 'macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
cie Construções Ltda.
asAdtt.a
mostarda, mortadela, nós moscada, noindústria
Ur
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas;
Classe 33
Nome comercial
pães, paios. pralinés. pimenta, pós para
Titulo
pudins, pickles peixes, presuntos, pei•
Glasse . 16
• Termo n.° 616.562, de 11-11-63
Te.enio n.0 616.550, de 11 - 11 -63
tes petit .pois,, pastilhas, pizzas, pudins; Para distinguir: Materiais para coaatru- "Sibrac" .-- Sociedade Brasileira Co.
Corlórcio Fluminense de Expansão e queijos, raeões balanceadas para ani- ções
marcial e Comissária Ltda.
e decorações: Argamassas, argila,
Comércio S. A.
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, areia, azulejos, batentes, balaustres, bloMinas Gerais.
Rio de Janeiro
sanduiches. salsichas, salames, sopas en- cos de cimento, blocos para pavimentalatadas, sorvetes, sucos de tomates e de ção, calhas,. cimento, cal, era, chapas
SIBRAC - Sociedade Brasileira"'
Sua Confiança é Nossa Progresso...- frutas; torradas, tapioca, tãniaras, talha- isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
Comercial e Comissária Ltda.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- chapas para coberturas caixas d'água,
v. Nosso Progresso é Sua Garantia E
mento de animais e aves, torrões,
caixas
para
coberturas,
caixas
d'água,
. .
Nome comercial
toucinho e vinagre
caixas de descarga pra lixos. edificações pretnokinas, estuque, ettulsão de
Termo
n.°
616.563, de
Classe 33
Têrmo n. 0 616.554. de 11-11-63
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruGranja 33 Ltda.
O Rei dos Transistores Ltda.
Título
turas metálicas para construções, lameSão Paulo
Guanabara
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n.° 616.551, de 11 - 11 -63
Isode
junção,
'ages.
lageotas,
material
Palitõ-a Editormexe Interenacional Ltda.
lantes contra frio e calor, manilhas, masGuanabara
sas para revestimentos de paredes, maEWA.
S
OREI RS TRANSISTORE
deiras para construções, mosaicos, pro•dutos de base asfáltico, produtos para
• tornar impermeabilizantes as argatnasClasse 19
Nome comercial
• soa de cimento e cal, hidráulica, pedragulho, produtos betuminosos, impermea- Animais vivos incusive aves, ovos, en
Termo n.9 616.555, de 11-11-63
ibillzantes. líquidos ou sob outras formas geral, inclusive do bicho da seda
Classe 32
Gutermann Co. A. G.
! para revestimentos e outros usos nas
Termo n.9 616.564. de 11-11.63
Revisias. livros e publicações em geral
Suiça
l construções, persianas. Placas para pa- Indústria Química Sulfata] S. A
vimentaçáo.
peças
ornamentais
de
cimen-I a. ..cno na 616 . 552; de 11 - 11 -63
PRORROGAÇÃO
São Paulo
1
ou gesso para tectos e paredes, pape ,
Moda Administração e Aplicação de
para
forrar
casas,
massas
antl-ruidos
Valóres Ltdaa.
BENTONITA C. P.0
para uso nas construções. parquetes,
Guanabara
portas, portões, pisos, soletras para por- !
-DEL LAGO
tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, ta - 1
IND. BRABILEIRft
cos . tubos de ventilação, tanques de
mento, vigas, vigamentos. vltrás
Classe 22
c.aasse
Bentonita
1
Termo
n.9
616.560,
de
11-11-63
Fios
de
seda
cru
e
tintos
Classe 32
Sicon — Sociedade Interestaduale d
Revistas.
e publicações em geral
Termo ri.° 6.16.565, de 11-11-63
Termo n.° 616.556, de 11-11-63
Construções Ltda.
Brascampo — Indústria e Comerei
Tèreau o.° 616.553, de 11-11-63
Gutermann ti Co. li.. G.
Guanabara
Ltda.
•
a Tii-ororo D. Peluso .
Suiça
São Paulo
”alas Gerais
PRORROGAÇÃO
tos

AQuiho

1110.

indústria Brasileira

Maaister Clube
do Brasil

11.11-61

ranja 33

SIB LLA

I

to

l

Addr)illaitil/

4

livros

"'SEDA OUTErt1'f.A.1
. C12.19 28
Seda natural para costura
Termo n.° 616.558, de 11-11-63
Capoteiro Paulista Ltda.
Guanabara

„

• ,I!!".r

Indústria 13rasileirb,
Classe 41
•
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos Dam animais. amido.
.1

9.

I

•

lloofamenteka: asse 4° automóveis
""

Indúntria 'Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais Para coastru.
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal. are. chapas
– Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
-chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos. edificações p rernoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru, turas metálicas para construções, !amelas de metal. -ladrilhos, lambris, luvas
de junção, 'ages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, , manilhas, mas.

NOVOTIAZOL
IND. BRASILEIRA

Classe 2
Produto veterinário ara tratamento
aves e animais
Termo o.° 616.568, de 11-11-63
Editora, King Ltda.
São Paulo

da

PROTESTO
classe 32
Aimanagues, anuários, álbuns irupres. zoe, cartazes, catálogos, jornais nack
*ais e estrangeiros, Publicações impret

Seata-(erra

— ---

.

6

../I q410

Ià

.

ritãrri" .. dá.
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,át41

revittasa, Ifropagande ma' rádio,
teleVitão, • jornais:: programasa radiolcittla
peças' teatrais e cinematográficas'
i revistas impressas
sas;

teSdno,a''

OFICIAL (S q ção /11)'

Têrmcrut• 616:574 de W111.1963
"Polailás" luttérstria Wasileira de
.
Plásticos S. A.
Minas Gerais

ei g. 566 ee 6tiS.567,' dê

11-11:453
•Blá.tíaia' S:. A. Inch-latria Ëé.O`Wreld,'
: Matsé;ia
o reostica
,

pisoBRAsPLR
tráege

%ND, BRASILEIRP

ktigabN da' eIasra

Cdasse 2g
Material plástico para a fabricação de
pisos • e soalhos
. Classe IS
Piso§ de niatatia'r plástico de ardeprego
em construções
Termo'"? 616.5690 de )141-61
Cavala Marinho Cornes-favais Ltda.
Ciaahabaaa

'Prato' ri° . 610: 575,, dê 1it.i11963.
"Poliplát" Indústria' WaSilelrá`• ae.
'
PlastiCoa• S. A'a
Mirias> Geaáls-'
• Natne' Coniereial
Térnrity n

de 11-14-1963
de Obras . . Civis
Litnitada
,
Eslado dó Rio de )aneini

É:mp:êsci Nacional

'Cavalo Marinho Erinprêsa Nacional
INDUSTRIA BRASILEIRA,
Classe 41
de Obrát Civis
Substãn'élas alliaentiklaS e seus

Urino

616.581de1t11111963
Si'
Uruguay

de' aléattão . miderais;' , vegetais., coma ttai''
se de bon achai ' eterizadas; esmaltes, ;.14.
cas, opacas, transparentes a vitrif.cávels.
sécaa, atoxicas, inorganicaso luminosas,
para capotas de' automóveis para paredes, para ciniento, para madeira, para
ferro pata eakarhas, para fazendas,: para ficai:asa, ara' preservar de ferrugem,
prearados para dilu r tintas, esmaltes
Classe W'
para poturasa pára' revestir rattaiai có.
Para dist.nguir: Cauterizadoreaa- serra" res esmaltes, laca esmaltes,. ouro br1.
ara descontar, serrinhas para descoroar,. ib.ante para pintura .sóbre esmaltes; magoivas para marrar, descoroada:ta da teriais pa-a tornar opacos os esmaltes,
fiadas as espécies, desenvasadores. &laa- produtos de esmaltagem, cores a álcopontadeiras, castrado:as de bridas as e.. ol, de alizarina; com amianto, com bapécies, mosguetas, mosguetas-tenazesa se de borracha, de ceras, de alcatrão,
abrebôcas, mosquetões para conduzir de zaii-o. fitilhantes a' álcool. , piladal"
touros, pinças para perfurar orelhas' e ólcoa minera, vegetais, lastimosas, vinarizes, apon os ( inst:utnentos): para trifiraveisa Mansparentes opaca a secas,
desvasár
para a cerveja, para 1 céaes, para lazanda ara o levo, para cimento, para
Tenho ne 516.582, de' IY-fr-190T
madeira, para construçâo e inorganicas,
BrasiLa Artigos Para' Escrit6rio'
vernizes, mordentes, secantes, dissolvenLimitada
tes quirnicoa para' vernizes
São Paulo'
Tearno nó 616.585, de' 11-11-1963
Plast.cos E..::-'.G. Engenharia. de
Res , "---is e Gaarailados Limitada
.. Saci Paulo'
Classe 28
Para diataigua Ar:ermos de material

i-.

RA SI LIA

1,46(131VA' •RÂSICEI/RÃ

Classe ,17
Para distaiguir maquinas e iaseafaçõe È olá:a...os e de :num,: Reclp,51,tea tadrir
. cada:- de matetiar amarre° revestiram.
dos. Ingredientes de alimentos. Espara escritórios e desenhoa éta
Claaaê
tos Ceifilece - I,IN.1.1405' de Substàaeras amf:‘
sências alimentícias
Arquivoa para' cOrresporadencia.
fadas
para
carimbos
é praaal Hastas abri mala e araaerass rargotaa aauaareiros,
tá-rmo
1'.57Õ de fl'41.63
Tênno rata 6/6.57W, de 14-114963
dores de certas: argenta," aoontadores arreritge.. ;•; cMea Oktiio!:. ntaes handnas.
Cavalo MarinÉa Comestivefi Ltda.
Jean • Descouraux
berços
para nrata-horrão, Narrar has nu:40: odiei role rones. !daide5. Pae.,134.
GuanabaraFrança
brochas. canetas para deaanhos corta. ~Sas cal*ree carreira iaapas cabos
- Pia:arrogação
dores de papel colchetes carimbadores uara re;'.a . n.•rvra e utenStáva ertdetaa.
cestos para papéis e correspondencir . cai**, ama' açonda. 1nameate de ali.
classificadores claps cotzed ires- canetas mem% _.-.- ta , , de • • naterial' plastiCal
e 'adue es "0,0 ?Mana*
compassos. catre, ca herds faaserros. ca- Dartr 'riste ido, 1~
kesfast asna pbot cc.PRORROGAÇÂO
netas' esterográfitaa d'esenhaaioies. clara C011'ff • fàà Ceitil. 1.
tinos' rn u• ;Iara alburo e' para OVTOSà.
nairtS3
descansa
pára
tap,s
dores
cá&
(nchistrM Beasifdifal
..'est., s. casm,ais. •..e-s veta,o,
4. ,.
C caatetat, eaculacirsis. esisátums furado etc',
caixal. 0,, a k„iti.k . cia de stlit• POS cartuchos,
fusins.
fichários-.
fitas
para
mimai
Y
res.
41
nas de escrevar, fichas para tetkOlvir. coanoTe• .'.ira cha leal:m.4r, para praSubstânéfaa armentfciaa e seas prépataMaaumas ;Nara -screver. calcular e so !OS Cuotà> e emalho:. re p la.,Arco 11:4Ma
Jean Destkfaux
dos. Ingredientes de ,alirientos. Es., :ao“rinas is' pia q rcd oara Sal%
mar. fitas gomadas. maquinas para sorvete
sendas alimentícias
oirwrInhas p.15,111,18. gart abo,
aegidica gomadores ver„es
gtampeara
goma
fraga
Pads
1 escritórios. gis gaacietsi lastramentos de de masa, OS , para •;orVetes. tormInba3
Tértratt nó 616.571, de 11-11-19'63
"PM piás" Indústria Bratileird de
escrever e de tlestrthos. lá pis .apax"iras de ptam it e mira aorvetes, discos de
Ckaat
Plásticos S. A.
Para cl stinguir: Um . produto farmaceu- aroffradorès. marta.frorrao, Mai/sanas a el,ONci Oslà)» es'olas para 6Culas. CMas de material piastras) para sor.
Mirras Gerais
tito indicado no tratamento da 'esclero- a perece Nas para' apontar lápis (fiapo tailaia
tetasi metros para escorio-toa e para veres .estolt" para abietaar aapumas de
se arterial ê
hipertensão
desenhos. topei carbono. pr"unidares rap on es r .mra, enfeites oara autora&
'Farm fi° 616.579r de 11-11-1963
poisra* ,ara escritório coa !echos ale vaia es.• ai 'ores de pratos massas antl,
Laboratéalo Osiimiotérápico Rio
metal', pastas para escrifóritra com te'. ¡es " tini aarras mira doces. iam,. tsolan.
as armara.. tios de . celulose,
Lirn tada
chns de meta) porta-Unre r,,v porta
Estado da Guanabara
lápis porta -ca ire t as poria carimbo!. fecha:. para .-mtsas facas. gaarrn•Seg.
porta-cartas. porta-blocas pelas. pren Olktrrlicoes chlta chupetas e mamadeiras,
sas. pincéis. prendedore ch papéis per ti uarare6es - pata porta-Motos guaridacavalos. réguas. stencis 9eparadarv çei'es por e. rujo.* I icedores C para bate.
PRORIRO(M00
am iairn
•
R40 oara arquivos sinetes, tintas para es doira, de fraat e reguorá çuanaçõea
LABOATORIO C allenlEir
créver. tiraanha, tiraaa. mira carimbos * maieripi pitistico para ~ambos e
tintas para duplicadores. tintas para mi- °hirtos guarnições pata ,C i SaS. garfo%
oréasáo tinta para desenhos' aparelhos gale-ti/O para cortinas ramo laminado*
date 12
Classe á
para
tirar cópias. pastéis de tintas para plasmas- P ark hetratt mantegroiras. ma*
Attiqos 'da classe
Pára distinguir: Produtos farmacêuticos
Hm tyrinn a prendedor', de 'taipas. pis.
escrever
*adore, para . nnvers pirea. óratos. pall.
Termo a o 616.572, de 11-11-1063
Termo
616.nti.
dc 11-11-1963
'Tê tmo 11* 616 . 584, de 11-11-1563
teima PaN de Casai ha pearat pomes ar,
.**Pol plás" Industria B nliieirg de
Athayde Pecly Daflon
fiam* porra pitu pulseiras para re16.
Plásticos' E.R .0. Engailliatia
Plásticos S. A4
Estado da Clianabara
g:os pronomes pata dtruntentos. pu.
Resinas e ràrritiük.'doÉ initarlá
• Minas Gerais
Nadares de Apua frard Usa ionléSriCO,
gãd Pdrild
Classe 13
porta Oram+ porta riameis aorta-notas,
PRORII0dAÇÂO
ArtigoS da clama
porra documeraos cracas. rebites ardi:E2 20111152111
nhas reriatéatea 4drmrte3. s us.,,es par*
Têtmo no 616.573, de 11-11-1963
sSMII14,
itaií
\\lin/
ladrithcn a ãtlesiVas alt v azulejos. .
"Foi piás" Indústria B:asileira de
makodiMolyá144
pe.,as eartereta pata tecelagem è guar•
Plásticos S. A.
/
mok,234,po ,
nicões de material MAME s para indúsII
,144,
Minas Gerais
tria reata cola, usadas nas indústrias,
a Jr, wiek
guardar-miam soleira, tubos tigelas.
•
vsirmeir II
tubos para ampotaa tubos para seria.
; gas rea vf3árls ripoP de material piásiiriallffillY
r
, tico sticolai 'aros !saquinhos vas)lha.:
.44(42(01N1M$204
' enes para a t andleloaarneard vasos, tfcarás colas a trio e colas .iáo incluídas
11,10USTRIk BRASILEIRA
Classe .1.
S
Palia
d stinquir: Tihíria' a óleo., brilhan. em outras clax'a's - p ara aor-aeha para
teriam. para 'vidros' p asta' adasiva pare
Oi14géf,311,
t . t I 14
".
'Classe 12
"
• '
Mn.ii Meès, pIlid Í a dit;O:te' -À /roi)), em
Artigos da classe
Para dIstIngulr: Papel e - seus artefatos p& de zinco, de alizarina, de amianto, correia pa- ta e pecirfiS Para afiar,
esmeril em pedra, eus pó, cm disco,
priéparWâ

Sea Horse
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I;
am pasta para afiar. moer e desgastar
tebolos, adesivos para tacos. adesiva
de calçados

Termo n 616.588, de 11-11-1963
Sandrinha Modas Lim tada
Estado da Guanabara

Termo n° 616.583, de 11-11-1963
Jaime Weremkraut
Estado da Guanabara

Õ'Caso e os-Amôres
de Christine Keeler
N: •

Classe 32
Para distinguir: Uma produçao cinematográfica

T

Tertno n° 616.586, de 11-11-1963
t'tchistria de Telas Metálicas Para
Pape/ "'taipa" S. A.
São Paulo

Março ,t:e

Termo n° 5i6.591, de 11-11-.1963
Mar.a 13ortaluppi Bocv
São .Paulo

BELLA CIOTER

g

do, papel para desenho, telas para copiar, papel encerado, papel para aparelhos telegráf.cos, papel para diagramas, papel para registros, papel parafi. nado, papel oleado para embalagens,
papel para cópias múltiplas, papel de
aêda marmorizado, papei-tela, fitas de
. papel, papiroliu, papel para abat-jours

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos , liTêrmo a' 616.594, de 11-11-1963
citados. pó creme, blocos e bolas,. iaCompanhia Comerc.al Overbeck
Classe 36
' bão em pasta e em barras, sabão
Bahia
Para distinguir: Artigos de vestuários bastões para barba cremes paraem
o
Prorrogação
e roupas feitas em geral: Agasalhos. rosto e barba, pinturas em liquido, pó
aventais. alpercatas, anáguas, blusas. 'ou concretas para coloração dos tabios,
boita. botaaa... blusões. boinas baba- 'olhos e sobrancelhas, extratos, loções.
doura, bonés, capacetes. cartolas, cara. pomadas fixadoras para bigode, cosmePRORROGA00
puças, casacão, coletes, capas, chalea. ticos, brilhaatinaF liquidas e concretas,
cachecols, calçados. ciméups, cintos, aguas • de colonia e de toilette pó de
cintas, combinações • corpinhos, calças arroz, comprimidos e em tabletes, tiade senhoras e de crianças, caktes, cal- tuias para cabeia. dentitricio em pó,
ças, canaisar. camisolas, camisetas. , liquido, concretos e em pasta. sabões
cuecas, ceroulas, -olarinhos, cueiros, ,díritíriclos, asseri aas, talco pestanudo
Classe 44
saias, casacos, chinelos, dominas, achar- 'arras para einat esamento da pele,
Para distinguir: Fumo em Rilhas
pes. fantasias fardas para militares, co- ;sliampoc liquida, pó ou coucteto. feitalegiais. fraldas. galochas, gravatas, gor- coa e vigores rara cabelo e pele depiTêrmo n° 616.597, de 11-11-1963
ros. jogos de lingerie. jaquetas,. leques. latórios em liquido, pó ou concretos, Sandoz S. A. — Sandoz A. G.
luvas, ligas, lenços, mantéis,. meias, pomadas. vernizes. tabletes. 1ap1s. paiSandoz Limitada
matas. mantas. mandrião mantilhas, pa- tas líquidos e esmaltes para limpesa
Suiça
letós, palas. penhoar, pulavas, pelerinas, das anilas, águas de ataria, sacheis para
peugas. pouches, polainas, pijamas. pu- i per'umar quarto, em pastilhas, tabletes
nhos, perneiras, quimonos, regalos. e ara pó. pr araaos Líquidos em pó e
robe de chambre, roupão, sobretudos, pomadas para avitar o suor, vaselina
suspensórios, saidas de banho, sandálias
perfumada '.ais para liauho
sweaters, Ovas sungas. atolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
Térmo nó 616.592, de 11-11-1963
Classe 2
ternos, uniformes e vestidos
Sergio Fabiano Mattos Botelho
Para ctstinguir: Um preparado para
Estado da Guanabara
exterminar animais daninhos
Termo n 616.589, de 11-11-1963
Andrei 6 Andrei Limitada
Termo n° 616.598, de 11.11-1963
São Paulo
.
Rodanta S. A. -

'

7:4. PEREIRA

a

INDÚSTRIA DRAW-Mut,

Classe 11
terragens e ferramentas de toada espécie, cutelaria em geral e autro• ai tatos
'de metal não incluídos em outras cases Alicates, aldravas, arruelas, arreava Alicates, aldravas, arruelas arredores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de chã e caie assadeitas, açucareiros, brocas, bigornas. bal.
telas, bandejas, bacias, baldes, bomboaliares, bules, colheres para pedreiros,
tamisas para 'cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões, colunas, chaves. cremones,
Chaves de araaisos, conexões para eneanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções cana.
MIL copos, Cachcpots, centro de mesa.
kogueteleiras, caixas para acondiciona.
'banto de alimentos. caldeirões, caçarolas, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
'enxadas, esferas, engates. enfeires para
' arreios, de metal para automóveis, es.
'tribos, formões, espumadeiras, foices.
/erros para cortar capim, ferrolhos, ta.
tas, facões, frigideiras, cilindros para
! iaminaçào, 'ganchos, guarnições de me.
,tal. garfos, ganchos . para quadros,
tramos para emendas de correias, limas,
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
imachadinhas, molas para portas de cor.
ter, martelos, marretas, matrizes. marfaltas, navalhas, puas pás, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parafusos
porcas, pratos, porta-gelo. porta-pão.
porta-jólas, paliteiros, panelas, rastelos.
!roldanas, ralos para pias, regadores.,
berras, serrotes, sachos, sacarrolhas. te'Ouras, talhadeiras, torquezas. trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, cavadores, telas de arame, tubos para encatamentos, trincos, trilhos para portas
j de correr, taças, molas para portas, .

l

,

i

5

Tétano a* 616.587, de 11-11-1963
Sociedade de Moagens Irmãos Limitada
... ..
Para iba

11.-

I EITRI
Sociedade do Moagens Traio. ltda.
Pooinhoo Matado da Paraíba
111.."•••

a

a

Suiça
Prorrogação

Classes: 16 e 33
Titulo •
Térmo n° 616.593, de 11-11-1963
Companhia Comerc.al Overbeck
Bahia

Prorrogação
Classe 36
Para disttnratir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de cria nçai calções, calças, camisas. camisolas. .,.camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias fardas para militares, colegiais. fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, manais, meias,
maiôs, mantas, mandrião mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, pernairas, quimonos, regalos.;
robe de chambre, roupão sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas; atolas, soutiens, slacks talar, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

Ta

f

•

1

616.590, de 11-11-1963
•
Eliseu 'Freitas
Estado da Guanabara

rrtio

,CA — PTB

Classe 41.
rena distinguir: Ca é Ogesle e 12°Id° •
•

THI

Classe 41
Pana distinguir; Café

• PRORROGAÇÃO

, PRORROGAÇÃO

RO DA lig I A
Classe 8
Para distinguir: Relógios, despertadores,
mecanismos de relóg_os, mostradora
Têrmo nó 616,599, de 11-11-1963
Philip Morris Incorporated.
Estados Unidos da América

()

*

4

Classe 44
Para distinguir: Fardos de fumo em
%lhas

o

Termo n 616.595, de 11-11-1963
Renker
Belipa G.m.b.H.
Alemanha
PRORROGAÇÁO

a

Sapfilr
h

Classe I
Para distingu:r: Papéis heliográficos

a

Classe 44
Para distinguir: Fumo
Termo n° 616.600, de 11-11-1963
Farbenfabriken Bayer Aktiengesselscrai
Alenmanha
Prorrog saão
PRORROGACÃO

'Nano n 616.596, de 11-11-1963
Belipa Gou.b.H.
Ranker
Alemanha
ACIDERM
Classe 38
Classe 1
Para distinguir: Papelão ártigns' de 'padistinguir:
Corantes acidos para
pel e papelão, papel' Oleado 'para ro- Para
couro
•
piar, pael crú ara Colar, ae/ MIlitnetraa'
t
..4 a a asl
sua ''Ia
• aa

s

'
oextafiarra . 6

- Térliib'n° ' 616:601; de 11414963';

giARIO

(SãO 10.

dií s 14'6( 7 -9i --";

Teraid'riti 61666, de"1I-114961'

Termo n°. 6161i: . 0..11 ,7 1i11§63.'! biles, arg olaáaaiMlaal5éi';d4.abria
taboratorios Branová S2; A. Inclastria dàret de latas. arrattiaã'' !Mos ou farpzea-a-Ja.
Quimaa e Parmacèutica
• frds. aparellioT: de" chá' e ca le, assatiel:, a,
Satã 'Paniá'
ias. açtieln'élk4C arrotaa:' bkgorilaS, bátr:
talai: Wien/elas. b'aelat 1Mdes; bambe);
PRORROGACW
ateres • bules, colheres Ora pedreiros.
E N T Ét . g : . A':
pRuimudadÃO
Camisas paia cilindros e trilhos, cadeadoa, correntes.; cabides. cetras' de metal
bgenharia
para (alões.- coltrnas; • chave: cretfótek:
chaves d
gi
htii,os chnex6es . p\srá
.
P
R
E
o
y
r.
t
t•VcS'
Mane éaaniaralaf
chatreáfenda. chaves inglézak,L cabeções cana-,
Classe 1
.alasse 3
, Têrmo n° 616(.6tri; &11 111-1963
•,
cactrètioti: eintrb de' Dieàa.
Para dsitingrrit Prodatoi qu'Itktiti usa; Rhdi Wienenbera'éi'Akilangesellschatt Pata distinguir: Preparado farmeicautico cas.
coquetelefrai: eale para' aconcliclonaa'''"
doa na 11A& dé' resinai stniatiaaà
Alenian1W
manta' de alanentOsi caldeires. taçarb.
Urino n° 616.612, de 11-11-1963
esponjosas, destinados aos mais variados
Lahoratorios Branova S. A'a indastala' las. aralkras' cafeteiras, dot+radiçaS,-1ns industriais, e resinas sintéticas esenxadas eaferà; engatei: enfeites para
Quim ca e Farmacêutica
ponjosas
arreios, de meta/ para atitortaSveis,
São Paulo
Tanta na 616.602a de 11-11-1963'
tribos, formões. espiimadéiras: foices,
Faibenfabaked Ba-aer AktienOssaticrai
ferros para cortar capim. terrolhoa ta.
Alenmardia
cas, tara:asa frigideirák' olirtUroa Para
Prorrogação
ãaaí á'
laminacao. ganélids; guaritaÕe's de mePara distingtar: 010aiadii .fáriiiaaêátko tal • garfos. ganchas' para quadros,
graniria Para' enien das' de' coridaa: !finas;
rilidmoCAçíó.
Tèrmanó 616.61i; de 11LW1963
laminas. latak de liada ¡arrasa
Giordana Seghizzi Ilaásto Klatandi machadinhas: Malas . dará"' Portas de corEstado da Guanabara
rer martelos' Marretaa, mattliesa trial•S'
Classe lá.
S
OX
'natas, navalhas, plias pás, picaretas,
Park' diatirrauir':: Pálseiraí êx tenaWeii de
fti C—TAC.
Classe 2
pregos, piceaa; piatteirasa parafusos,
metal pai-a` ral6gios
• Pa a distinguir:, Inseticidas
; porcas. pratos'. porta-geba; porta-pão,
. Classes: 41 - 42 - 43
-Vias palitelros, panelas. rastelcri,
Térmo n° 616.608, de 11-11-1963
Ta:mo na" 616-.603; dé 114I163
Para distinga r: Bar, restaurante, boita, roldanas. raki,, para pias, regadoras,
Artefatos
de
Coara
"Maral6"
S.
A.
Fa.b,aifahiik'en • Bayei Aktiengesselicrat
casas de Junches, comestivms c bebid seiras. serrotes. sadios. sacarrólhas; te. .
Sãd' PaUld'
• Alenmanha
saurus, ralhadeiraa tarauezas. trilhos, . .'re'rmb nu 616.614, da 11111-1963;
P:orrogadio
t ilhos para elevadores. tenazes', travaGiordano Seghizzi e Fausto Maiandi dores telas de arame, tubos para macaPRORROG4-0.0
Estado da Guanabara
:lamentos'. trincos. tratioa para ,' portas ,' •
Classe 41'
de correV. tfiçai: moias' parti" pôrtas. -• •
Para • distingui/: Substancias alimenta- . vasos. vasilharara é verrumas
aa
É A. Y
tf
idas e seus preparados. Ingredientés
o
_.
al mentos. Essan das alimenticias
Têrtnõ' n.• 616.618, de 12-1163
!lambera) Rodrigues ,da Silva
ê aio n° 616.615. de 11-11-1963
nrasilia
I Laboratórios Keto-Wemaco Limitada
-dasse 1
São' Pálilá•
Para distinguir: Corantes para a indústria textil, preparados para curt r, vert.
nizes; P;astidantes e prodátoi qtazilicui
LEVEDURA . DE . CERVEJA
(.lasses r 35 a- 49
em Orai piara- a iigitistaa' taxai:, das
Titulo
tiritas é das vernizes
-ENTERAL
REPRESENTAÇÉS
Térmo ria' 616.609' de 11-11i-1963
Dano ti° 616.604; de 11-111963
Classe 3
Fa•bentabriken Bayer Aktiengesselscrat ArtiatOs‘ de" Couro "Mara161 S. A.
cANÀBRAvÀ
São Paulo
Para distinguia: Preparada fadnaceatico
Alenmanha
Picirrogação
'Tênno nu 616.616;, de I1t11-1963
LTDÀ.
Laboratórios
Keto-Weinaco Limitatiá
... 7 ak"
al 4.... 2./1,
São Paulo
1•7"1.
—...r.•"1,
.;•• qt".l."K
. ....„
p. abau,
Parbentabflitili t Aajier Aktiengeaiielacraf
.Alennianha
Prorrogação

Ente1' g ". A'\.
Engenhailá' de
Taleetiatatitacaçõés Estado da 'Guanabara

vrpErÕ
e

fI•JI,

a

pitormouthr

P H T XL o S- o

n1n01.4.4..

Ir f

À LOTth.

Classe 3
Para distinguir: Preparado fariaateutico
•
Termo n.° 616.617, de 12-11-63
!
Ferragens e Laminação Brasil S. A.

aue 1
Para dist' nguira Aniliaas e cbaantea
Termo n°' 616.605, de 1111-1963
Alfredo Bassoul.
Estado da Guanabara PriVrogaoe
PRORROGAÇÃO

LEVEDURA ENTERAL

Claiiest 35)-a 49
Tittift5'
nrmo ne. 6.61Ó, dé litlY-1963
Artfatos de Gamo "Mara161 S. A.
Sara' Paulo

SERVIÇOS

DivuLcAao iiI -

eRssileíRA"

espaeteat tlolaa* de ala
e priva- trala‘
de
fhn1 de basone1e,. " tvoley

•tenin, .ale, taras ,da'a nlesá, de vidio de
haplaq inoncia, de, alorrathaa da golfe;
Clás.ke;
e~ft/f. r Metes, c'frixtérir paro' fins
clea$tiltIVasT aratelrliaa.
Para' distInwiCr Biloateria d fenteatte • exchistVárnefiti,"
elnite.ras,
joelheiras
e tornozeleiraa
imitações de jóias

BraRtlin

PRORRO640'

vion
Classe 49
Para dist tiquira Balaaa d'e.' qualquer tipo

Inl e' rne comercial'
Termo na 616.619' de 12-11-63
.Aan t^^ l d' Viemo PraScarenliaa

tmouSTRiA bRA.Sit.t.ill A

agisse IP
Ferragens e ferrariren+aa, ar ts.la.
cie cutelaria' &dr' geral' e. &gine artiqoaa
dê• metal' nãO inairficiaP,aria, rataras' da5loites, argolas, armações de moa], abri-

Name
. comercial
n.° 6 9; 620 de 12-11'-63
a n,ahetna Ltda.
8;•aailia
Crassa- 41'
Restaurante e ehaerasearla

792 Sexta-feira

6

Termo n.° 616.621, de 12 - 11 -63
João Miranda Santos.
Brasília
Classes: 41, 42 -e 43
Titulo de estabelecimento

41fr

-

DI;SIO OFICIAL (Seção 111)

616.636, de 12 - 11 - 63. ,
Termo n.° 616.642, de 12-11-63
• Juracy Carvão Nunes - - S. I. A. R. -- Sociedade de InvestiBrasília
gações em Assuntos Reservados Ltda,
Paraná
4111,1

Têrmo n.•

Termo o° 616.622. de 12-11-63
Carlos Alberto Pontes
Brasília
Nome comercial

GRASÍL14

Termo n.o 616.623, de 12 - 11 - 63
Sociedade Comercial de Tintas Ltda.
Brasília
Classes: 1, 3, 16, 28, 46 e 47
Titulo de estabelecimento

REpRESENTAÇOES

Termo n.° 616.624, de 12-11-63
Pantelis Tean Georgalas.
Brasília
Classe 36
Título de estabelecimento
rrêrmo n•° 616.625, de 12-11-63
Humberto Fortes
Brasília
Classes: 41, 42, 43, 44, 46 e 50
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 616.626, de 12-11.63
Ernani Guerra de Andrade Lima
Brasília
Classes: 41 e 42
Título de estabelecimento
Termo n.o 616.627, de 12-11-63
Furtado el Gobal Ltda.
Brasília
Classes: 13, 36. 48 e 50
_ - Título de estabelecimento
Teimo n.° 616 . 628, de 12-11-63
Irmãos Koressawa Ltda.
Brasília
Classes: 41, 42. 43 e 46
Título de estabelecimento
Termo n.° 616 . 629, de 12-11-63
Barbosa 6 Carvalho Ltda.
Brasília
Classes: 1, 3, 16, 28, 46 e 47
_ Título de estabelecimento
Termo n.° 616 630. de 12-11-63
Edegar Garcia Ribeiro
Brasília
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados
Termo n.o 616.631, de 12-11-63
Eliya Kalaora
Brasília
Classes: 23, 30, 36, 37, 38, 39. 43,
49 e 50
_ Título de estabelecimento
Termo n.° 616.632 de 12-11-63
Edegar Garcia Ribeiro
Brasília •
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados
Termo n•° 616.633, de 12-11-63
João Francisco de Oliveira
Brasília
Classes: 41, 42, 43, 44 e 46
_ _ Titulo de estabelecimento
Teto
n n.9 616.634, de 12-11-63Ernani Guerra de Andrade Lima
Brasília
Classes: 41 e 42
Título de estabelecimento
Termo n.o 616.635. de 12-11-63
Moacyr Silva
grasilia
MOFRANN
INDUSTRIA COMERCIO

E
RkPRESENTAÇUES LTDA.,
Classes: 4, 36, 41 e 49
Titulo de estabelecimento

Março de 164
Termo n.° 616.648, de 12-11-63
Donald Alves dos Santos
Rio Grande do Sul

CAFÉ
TREVI-SA
INDOSTRIA BRASILEIRA

Insígnia
Termo n.o 616.643, de 12-11-63
S. I. A. R. - Sociedade de Investigações em Assuntos Reservados Ltda.
Paraná

Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n.° 616.637, de 12-11-63
Pedro Nloacir Loureiro Gallotti
Brasília
•
Classes: 14, 15, 48 e 49
Título de estabelecimento
Termo n.° 616.638, de 12-11-63
Carlos Henrique Balmant
Minas Gerais

CAF E

MANTENA
Mem..

Nome comercial
Termo n.o 616.639, de 12-11-63
Móveis Vitória Ltda.
Santa Catarina

S..

A. R.

ociedad.e de
Investigações em
Assuntos Reservados.

LTDA .

Classes: 34, 39 e 40
Móveis em geral
Termo n.° 616. 640, de 12-1 r-63
Malharia Santa Catarina Ltda.
Santa Catarina

•

:Malharia
Catarina Ltda

CAFÉ
CASSINO

LT DA.

Nome comercial
Termo ri.' 616.644, de 12-11-63
Felix Metlsche 6 Filhos Ltda.
Paraná

tAVATEC-.
: IND. BRASILEIRA
Classe 46
Agua sanitár`:a

MÓVEIS VITÓRIA

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 616.649, de 12-11-63
Donald Alves dos Santos
Rio Grande do Sul

INOCiSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Café torrado e moído
Termo-n.° 616.650, de 12-11-63
Conquista Madeireira Ltda.
Rio Grande do Sul
CONQUISTA MADEINEISA LTDAis

Classe 16
Termo n.° 616.645, de 12-11-63
Sociedadee Industrial de Bebidas Ltda, Madeiras e materiais de construções
22,..aná
Termo ti.0 616.651, de 12-11-63
Agrícola e Pastoril Santa Bárbara
São jeranimo Ltda.
CAFÉ VILA VELHA
Rio Grande do 'Sul
SANTA BáRBARà- SÃO JUNO:
Classe 41
•
Café em grão, torrado e moído
Classes: 19 e 50
Termo n.° 616.646, de 12-11-63
Cereais, tubérculos, frutas cítricas, gado
Soc. Paulista Serviços de Seguros Ltda, bovino, sumo, cavalar, muar, anigero
Rio Grande do Sul
e lenha
Agricultura, fruticultura, silvicultura e
pecuária

PAULISTA

Terrno n.° 616.652, de 12-11-63
Marcos Rubim Irmão
Rio Grande do Sul

Classe 50
Serviços técnicos de seguros
Nome comercial
Termo n.° 616.641, de 12-11-63
Comissária Linnco Ltda.
" Santa Catarina

Termo n.o 616.647. de 12-11-63
Orgatec - Organização Técnica Econômico-Contábil Ltda.
Rio Grande do Sul

COMISSÁRIK

NC1.

LTDA.
Nome comercial

SEPTRE PRONTA
PARA USAR
Classe 36
Mamarias, confecções, armarinhos, roupas brancas, e vendas por atacado
Termo n.° 616.653, de 12-11-63
Marcos Ruhim t"/ Irmão
Rio Grande do Sul

•

ORGATEC

Classe 50
Prestação de serviços econetnico-financeiros, fiscais, adrninistrat1vos e con-

TURISTA
PERSONAL MEN
Industria Brasileira

tábeis

PREÇO DO NÚMERO DE -HOJE: CR$ 5,00

Classe 36
Armarinhos, confecções, roupas brancas,
malharias e vendas por atacado

