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ESTADOS UNIDO

SEÇÃO III
,ANO XXII - N.° 24

DEPARTAMENTO NACIONAL
1A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 30 de janeiro de 1984
Diversos
I
Raul Bachstedr - No pedido de'
reconsideração do despacho de
deferimento no termo 118.545 -1
modêlo de utilidade: Mantenho o:
despacho, em face do parecer do
Dr. Penalva Santos.

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRÁ,

REVISTA DA PROPRIEDADa
INDUSTRIAL-

nas* injetoras de m..terial plástico
e congêneres.
Requerente: Elemér Surányi.
N.° 108.383 - Aperfeiçoamentos
em ou referentes a motores alternativos a gás quente.
Requerente: N. V. Philip'Gloeilampenfabrieken.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
N.° 108.649 - Amortecedor de
PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
porta, instalado na parte superior
da mesma.
Rio, 30 de janeiro de 1984
Requerente: Dorken & Mankel
Notificagdo
- KG.
109.570 - Válvula mistura dora
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da para instalações de água quente
Lei n.° 4.048, de 29-12-61, è mais e fria.
Requerente: Danfoss Ved In;
dez dias para eventuais juntadas genior
Mads Ciausen.
de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado,' N.° 109.630 - Unidades de man
ficam notificados os requerentes dril para banco de estender pneus.
Requerente: Super Mold CorPoabalo mencionados a comparecerem a êste Departamento, a fira ration of Califórnia.
de efetuarem o pagamento da
N.° 109.713 - Dispositivo para
taxa final .concernente à expedi- vedar pressões.
ção dos respectivos certificados, ,Requerente: Monsanto Chemidentro do prazo de sessenta dias, cal Company.
na forma do parágrafo Único do
N o 109.936 - Elemento de atraart. 134 do Código da Propriedl- vessamento de janela, para tubos,
d eIndustriaI.
cabos e peças semelhantes.
Requerente: Italo Pellizzetti.
. Privilégios de Invenção Deferidos
N.o 111.527 - Aperfeiçoamentos
Termos:
em capacetes protetores para uso
corri. N.o 92.459 - Aperfeiçoamentos de condutores de carros de e
seintroduzidos em fuzis submarinos da, motocicletas, lambretas
melhantes.
de propulsão pneumática.
Requerente: Agenor Giltone de
Requerentes: Juan Vilarrubis
Ferrando e Pedro Vilerrubis Fer- Lima. "
N.0 112.556 - Aperfeiçoamentos
rando.
em peças do vestuário feminino.
N.o 99.591 - Pulverizador de
Requerente: Malhas e ConfecProdutos Líquidos e Gazozos.
ções - Gabriela Ltda .
Requerente: Georges Auguste
N. 112.104 - Aperfeiçoamentos em
Pierre Simon.
aparelhos de filtração. - Requerente:
Filter Corporation.
N.o 107.738 - Dispositivo para Permanent
N. 112.483 - Processo para proautomóveis.
Requerente: Eaton - Manufa- duzir pregas em tecidos de fibras ter•
moplásticas. - Requerente. Monsanto
turing Company.
N.° 108.233 - Aperfeiçoamentos Chernical Co.
em ou com relação a Fornalhas N. 113.183 - Um registro aperfeiçoado de comando hidráulico. - Rede altl freqüência.
querente: Prendi 5 Fialkosk Limitada.
Requerente: N. V. Philips'Gio- N. 113.247 - Processo e aparelho
ellampenfabrieken.
para fazer grampos de mola para disN.o 108.277 - Servo - Válvula positivos para segurar trilhos em dor- de Luelfer 8. A.
mentes. - Requerente: Lesjofors AlcN.o 108.300 - Eixo Engatador tiebolag.
de núcleo.
N. 113.301 - Aperfeiçoamentos ao
Requerente: United &ates Shaft conjunto de maçneta para fechadura
do porta malas de carros de passeio e
Company.
N.o 108.318 - Aperfeiçoamentos outros veículos. - Requerente: j.E.
no comando de moldes em máqui- Teixeira e Filho Ltda.

N. 113.352 - Original dispositivo
protetor para visão, aplicável em veículos em geral. - Requerente: Rodolpho Sir Cilli.
N. 119.764 - Aperfeiçoamentos em
tampas de panelas e similares. - Xequerente: Alumínio Couraça, Sociedade
Anónima.
Desenhos e Modelos Industrals
Deferidos
•
N. 107.810 - Nevo e orginal modelo de garrafa. - Requerente: Cia.
Cervejaria São Domingos.
N. l09. 70 - um conjunto para
jogos atléticos. - Requerente: Nelson
Mucury Grado.
N. 114.940 - Casa de bonecas de

madeira ou compensado, desmontá,e1.
- Requerente: Ingo Ebert.
N. 115.592 - New° dispositivo para dosar líquidos em geral. - Reguerente: Bernard Weinstein.
N. 138.020 - Um nóvo e origin
desenho aplicável em assento de motonetas, motoci'cletas, bicicletas e ydCoppa.
culos similares. - Requerente: João
Modélo de Utilidade Deferido
N. 103.619 - Um Uivo mixklo
de cinta plástica, para a cintagem e
transporte de livros. - Requerente:
Filex Sociedade Anónima - União
Sul Americana de Produtos Elásticos.
N. 104.996 - Nõvo modelo de cabide. - Requerente: Jakob Bartmann.
N. 113.426 -- Abridor de caías
para botões em tecidos. - Requerente:
Seirtsu Nakamoto.
N. 112.867. - Ralador de queijo
associado a ralador para legumes. Requerente: Abilio Batista Alves e Miguel Coatti Filho.
N. 113.546 - Pasta para transporte de documentos e outros. Abraham Krislavin.
N. 116.711 - Nóvo tipo de disco
para jogos infantis. - Requerente:
Laura Podesta Ricardo.,
Desenhos e Modeles Industrais
.Deferidos

N. 123.726 - Nova configuração
ornamental aplicadaé à chopeira. Requerente: MetalúrgL Ezilio Ciecelli Ltda. •
N. 136.180 - Caixa Luminosa de
sinalização. - Requerente: Garbel
Máquinas e Publicidade, Ltda.
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N. 136.650 - Original configura.
ção introduzida em bandejas para eco
zinmento de peixe. - Requerente Conservas Coqueiro S. A.
N. 136.788 - Aparelho desumifica.
dor termelétrico. - Requerente: José
Keglevich.
N. 136.873 - Original configura.
ção em felheto envelope. - Regue.
rente: Front-Feed Sociedade Anónima,
Mecanizações Contáveis. •
N. 137.264 - Nova e original coa.
figuração aplicada a saboneteiras. -.
Requerente: Indústrias Bagli de Artefatos de Metais Ltda.
N. 139.774 - Filtro suplementar de
óleo para motores à explosão. - Requerente: Luiz Esteves Ortega e Fernando Carda Gnocchi.
N. 140.006 - Um suporte para bo.
binas ie papel. - Requerente: Abra-.
hão Ramos e Sebastiao ' Vaptits da
Silva.
N. 110.172 - Movo dispositivo
para prender pente no bólso. - Requente: Shigeo Akayama.
• N. 141.031
Um recipiente para
alimentação • liquida infantil. querente: Jacob Nazarian.
N. 141.438 - Nôvo 'modelo caixa
empilhável para conter materiais vários. - Arlindo Ferreira.
N. 152.145 - Nova traesira do teto, de plástico, com sinalização luminosa para ônibus. - Requerente: Ci.
feral - Comércio e Indústria Socieda.
de Anónima.
Siedélo de Utilidade Indeferido
N. 110.292 - Calçado articulado
para senhoras. - Requerente: Mário •
Soares.
Exigéncias
Manufatura de Brinquedos Estrela
Sociedade Anônima - opoente do ter.
mo 87.048 - modelo de utilidade.
- Cumpra a exigência.
Indústrias e Comércio Luiz XV S.
A. - oposição ao termo 112.758. modelo de utilidade. -- Cumpra a exl.
geada.
Mangas Kreutzberg Sociedade Anónima, Indústria e Comércio - opoente do termo 134.615 - modelo Industrie!.
Cumpra a exigência.
Trol, Sociedade Anônima, Indústria
e Comércio --- oposição ao termo:
137.207 - modelo industrial. - Cum.
pra a exigência.

"n,

- As Repartições Públicas'
&verão remate, o sopedientit
peetinado à publieação não
Obrnals, diariamente, até às
115 horas, exceto aos sábados;
o deverão fazi-1e até s
à

fevereiro de 1964
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4IOZt arçaaraira 4

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
^

PIPULTOR ~ai

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

omine arm*natevtao wumesmOlais
frItOdhoraa.
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES

emane na nega* are weeemae

FLORtANO GUIMARÃES

tes é matéria retribuída, no*
DIÁRIO OFICIAL
Naos de erros aa omissões, deamege to
verão ser formuladas per orre
mmanneore
de empaillard. al• OmeartmewantO
mito, à Seção de Redação, dai
bhuNeemo da ProgorGemlalle
111011n1•
9 às 17,30 horas, no máximo
da Iniba" lierniveas
ahl 72 horas após a salda dos
imane. nes dlointleno Departamento ele ifikprensa Nacional
órgãos oficiais.
•
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenUcados,
rUNCIONÁMOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PkwricuutaEs
reito, rasuras e emendas.
CaptÉal e Interior:
Capitai e Interior:
- Excetuadas as para e
Semestre
. . Cr$ 450,00
. . Cr$ 1100,00
exterior, que serão sempre Semestre
'
1.200100 Ano . . . . . Cr$ 900.00
Cr*
Ano
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
es-ao tomar em qualquer époisa, por sais Meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano ...... Cr$ 1100,00
- As assinaturas vencidas
podengo ser suspensas sem partá superics do enderéço sio continuidade no recebimento
impressos a número do talão dos jornais, devem os ~an010i80 prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, • mis e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade de suas assinaturas. na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
N.o 112.082 - ¡deo Repartka
Nelson Evangelista - opoente do
tê.nno 138.419 - tnodêlo industrial. de Televisão Limitada. - Cumpra
a exigência.
- Cumpra a exigência.
NP 118.948 - Arbralaaa CamarAncora, Indústria e Comércio Limitada - oposição ao têrmo! 138.518. go, Rinaldo Segalia, Mervadente
▪ Cumpra a exigência.
da rama, Alexandre Igna,tz
- Cumpram a exige:mia.
Térmos:
N.o 123.704 - Frederico MarN. 85.028 - Torrefação e Moagem
de Café Tiradentes Sociedade Andai. condes dcs Santos Filha. - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.o 123.739 - American MachiN. 90.406 - David Alberto Ajooa.
ne & Fotuadry Company. - Cum- Cumpra a exigência.
pra a exigência.
'
93.857 - Arnaldo Oswaldo
N.o 139.757 7- Nilo Santa PinCatini - Cumpra a exigência-to. - Cumpra a exigência.
NP 107.683 - Sternorizer do 1
Brasil Limitada. - Cumpra a exi- • N.o 131.827 - Publisan Limitada. - Cumpra a P xigência.
gência.
N.° 139.885 - Masi CorapaNP 113.940 - Evalisa: rernart- nhia Limitada. - Ctunpra a exides. - Cumpra a exigencia.
gência.
NP 114.034 - Luiz Cláudio ArauNP 141.351
Antõnio Cesccm
ke de /Cato.. - Cumpra a exi- rabo. - Cumpra a exigência.
gência.
- Árlindo Ferreira.
N.° 115.837
Tarsia
Meado - Cumpra a exgéiacia
da Costa. - Cumpra a ew;gêncie.
N.0. 147.812 - Jorge Correia de
N.° 116.557 - José Caetano Fer- Cumpra a exigência.
raz, e Fabor Peçanha Cautinho. • N.o 111.0845 - Oscar Jalnes
• Cumpra a exigência.
Geme e Bernard Joseph Brown.
Curapram a axigêncla.
NP 116.851 - Flávio Valle PerNP 116413 Ene-any Mabil Oil
noxides. - Cumpra a exigência.
NP 116.881 - Leone Mara- - •Company, Inc. - Cumpra a e.xlgência.
Cumpra a exigência.
N.° 116.945 - Shoichl gato. Farid Chamou.
NP 121.379
Cumpra eaxigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 117.722 - Zeno Marques de
NP 123.000 - William Frederick
rama Zielinsky. - Cumpra a exi- Stremke - William Frederick Tr.
gência.
- Rornan , Ray Pazderski. CumNP 117.844 - Armando Sairaon pra a exigência..
Campbell. - Cumpra a exigência.
NP 123.154 - Kalle AktiengselleNP 118.054 - Helcio Humpheys chaft. Cumpra a exigência.
de Barros. Cumpra a
NP 123.189 - WPstinghouse
tenda.
Electric .çosporata.n, - Cumpra
N.° 118.068 - Emitia:to Triguel- a exigência.
Zabala. - Cumpra a exigência. N.o 123.171 - Santiago G.ariga
Nao 118.069 -- Valnir.da Silva. - Cacurull. - Cumpra a elagência.
o- Cumpra a ailigência.
•

As Repartições Públicas
eingtr-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano à*
iniciadas, eia qualquer épica,
pelos árgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re:nessa de valores acompanhados de esclarecimentos gume
é sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ei vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
08 suplementos às adições dos órgãos oficiais sd se
fornecei* aos assincurtes que
as soliCitarent RO ate da esitt
*aturei.
- O funcionário publica /e.
deral, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O Casto de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00,. por • ano
decorrido.

N.o 123.213 - Compagnie de
N.o 122.070.- Th a Raleich Cucle
Saint Gobain. - Cumpra a cai- Co. Limited. - Cumpra a exigangenci.a.
cia.
N.o 123.281 - Vereinigte - OsN.o 122.293 - Maltas Tez:si:13d
terreichische Elsen Und StahlWer- S.A. - Cumpra a exigência.
ke Aktiengeelischart. - Cumpra a
NP 122.369 - Eduardo Sabia°
exigência.
de O liVr, 1111, - Cumpra a calNP 123.517 - May And Baker gência.
NP 122.395 - Prerorike Strolion
Limited. - Cumpra a exigência.
NP 123.517 - May And Baker ny Narodni Podnik. - Cumpra a
:mited. - Cumpra a exigência.
N. 0109.540 - Daimler Bens Ak-i "N
ig.otne1ia..428
22
- Eduardo SabttX)
tiengsellschait. - Cumpra-se a de (mar fara. - Cumpra a ezi,
exigencia.
gerida.
NP 122.766 - Hajime Ota.
NP 11.490 - André lirieciawax.
Cumpra a exigência.
- cumpra a exigência.
N.o 122.800 - 122.801 - Paulo
NP 114.118 - Celomar Baptista
Kenemar, - Cumpra a exigência.
Orei. - Cumpra a exigência.
N.o 132.134 - Oswaldo Colomb0.
NP 115.951 - Dunlop Itabber - Cumpra a exigência.
COmpany, Liraited. - Cumpra a
NP 147.872 - Mário Earabbi.
exigência.
- Cumpra a exigência.
N.o 113.132 - BrasmaC
N.° 116.739 - Ia.ternationale
Catimasettinentabrik AktiengetielLs- Iria Comércio 8.A. - Cumpra &
~gentia.
dhatt. - Cumpra a exigência.
No. -18.318 - Fico Ferragem In- N.o 122.343 - Spumar ESpunka.
&latria e • Comércio Limitada. - de Nylon 8.A. Indústria e Comér.
Cumpra a exigência.
oio. - Cumpra a exigência.
NP 122.431 - Wepaco E.A. lu(
NP 117.786 - João Glarinink.
dústria e Comércio. - Cumpra
Cumpra a exigência.
exigência.
N.° 118.863 - NOve sistema para
NP 122.713 - Fábrica IteItana
trançar tiras plásticos. ou. equiva.. Magneti Mareai E. P. AL
lente - Requerente -- Indústria Cumpra á exigência.
Univerton Limitada.
NP 122.920 - Aimbixé Oberiaen•
NP 119.016 - Indústrias Brasi- der. - Cumpra a exigência.
leiras de Matérias Plásticas S.A.
'EXPEDIENTE DA DIVISA() DE
--- Cumpra a exigência.
PRIVILE GIO E mvENÇA0
NP 121.934 - Indústrias amber do Braa S.A. - Cumpra á
Republcado por ter saído
exigência.
•
-Corn incorreções
N.o 122.006 - Deerin gMilliken
Rosearch Corporation. - Cumpra • Rio, 30 de janeiro de 1964
faigência..
Notif imolo
N.o 122.060 - Companhia Mecanica e Importadora de São Uma vez decorrido a prazo Ga
recurso previsto 1:01 oarago 14 da
Cumpra a exigência.
Paula.
.11.n

Térea-fe;ra 4
nP 4.048 de 29 d.e dezembro
de 1961 e mais dez dias - para
eventuais Juntadas de recursos, e
do mesmo n.o se tendo valido noabem Interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Deparlamento a fim, de efetuarem o pa..
sarnento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de
sessenta. dias - na forma d, opant.
grafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
.
!doai() industriai Moldo
XeI

OtARIO OFICIAL. (Seção 111)

ao uso exclusivo da letra CP Nolaitaraente) .

FRASE DE PROPAGANDA
INDEFERIDO

NP 433.778 - Seu oarnet vale
1. milhão - litithra Lar Feliz S.A.
NP 378.202 - Edifício Comercial - classe 36.
nuca Dawld Sztern e Benjamin Zimelewicz - classe 33.
EXIGANCIAS •
RESTAURAÇA0 DE TITULD

FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA

N.° 417.245 - Warner Lambari
Pharnutoeutical Co. - Satisfaça
exige/sela.
11.0 497.399 - Trio Nagô - End.
- Perteco S.A. Addo Gouveia de Oliveira e Epaini- NP 436.341
e Fomento Industrial
nondas Rutin° de Souza - alasses -ministração
Satisfaça oxigenais.
82 - 30 (artigo 121) .

fevereiro 81964 363

NP 87.350 - Deelon Limited.
NP 90.855 - Equipamentos par*
Gás Limitada.
NP 103,250'- Isac Jacob Slwak.
1.06.507 gpeneer Chemical
Company.
24. 0108.880 - The Dow
laical Ca.
11. 0109.820 - N. V. Philipa
Glocitampenfabrieken.
NP 111.311 - WhIrlpool Corp.
14.0 111.721 - Metalúrgica Paulista Sociedade Anónima.
14P 112.418 - Robertashaw Fui.
tola Controla Co.
NP 112.419 - Robertrhaw .;
ton Ocautols 00.
N.° 112.689 - José Lenzi.
NP 114.119- Companhia United
Shoe Macitillery do Brasil.
NP 115.049 - ftertaa,nn Golden.
NP 116.746 - salteai Roscar"
Development Corp.
NP 116.747 - Nationa1 gaseara hDevelopment Corp.
NP 116.743 - Idoira Indústria •
Comércio Importação a Exportação
Limitada.
14,0 121.215 - E. I. Du Pont da
Nemours And Co.
NP 131.304 - Lastrentino Corroa
Alves. Arquevem-se da Froco,"

•
DIVERSOS
No. 128.046 - Um nevo medeio NOME COLLEROLIL DEEZEJDO
de frasco para produtos químico
NP 487.641 - Eueatex is.a.
farina ~ticos - Requerente NP 318.983 - Construtora Veta dústria e Comércio - Aguarde-se.
S.A. - Construtora Exa S.A. LarAbbott Laboratoires.
lago 109 Mimar eálj.
EXPEDIENTE DA 810QA0 DE
Exigências:
TRANSFERENCIA E LICENÇA
MARCA DEFERIDA
NP 123.394 - The National Cash
Rio, 30 de Janeiro de 1904
Registar Company. - Cumpra a N.° 444.681 - A Noticia - Partido
Social
De
mocrático
exigência.
Uso autorizado de marooj
classe 32,
NP 131.1309 - Testa, Narodni.
jiodnik. - Cumpra a exigência. .TrruLo DE ESTABELECIMENTO Artigo 147 parágrafos 1.0 e 3P
do Cledigo da Propriedade InDEFERIDO
dustrial.
Diversos:
NP 08.140 - Pinecher Clube Por despacho do Senhor Chefe
Kuniswa Jeremio Aktiebolag
do ara/dl - Pinscher do Brasil
Seção foi . mandado averbar o
isto pedido d.e apostila na patente - classe 3 (artigo 117 ~mero 1. cia
contrate
de exploração da Marca
05.647 - privilégio de invenção.
Raupina, registrada sob número
- Faça-se apostila.
MARCAS DEFERIDAS
178.333 - abastante do clichê
abaixo,
de propriedade de C. F.
Notificateo:
N.° 204. 1r12 - Jornal do Radio . Boebringer
& Boatale - G.113.1f.
.- Alberto Ornviano de Carvalho eatabelecido na Alemanha. e em EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
E convidado: Contecçoes fone - classe $2.
RECEPÇAO rNFORMAÇA0
favor de Boehringer do Brasil S.A.
Limitada - a comparecer a oste
E EXPEDIÇAO
Departamento, a fim de efetuar o N.° 434.440 - Campin.eznes - Produtos Químicos e FarmacêutiJacos
estabelecido
no
Rio
de
Representações
Campeneases
Lipagazaento da taxa final do térmo
Dia 30 de Janeiro de 1964
neiro - Brasil. - Averbe-se o
mitada - classe 50.
184.423 -.modelo industrial.
contrato
de
e
a
r
dora
ç
ão
N.o 435.8787 - aerneteavros
ARQuivANLENTO DE PROCESSOS
'EXPEDIENTE DO DIRETOR DA Imprsensa Batista Regular do
DE MARCAS
EXPEDIDINTE
DO
SERVIÇO
DE
DIVLSAO DE MARCAS
Brasa S.A. Limitada - classe 32.
RECEPÇAO INFORMAÇAO
(Ficam os processos abano mien.
E eas.espójA0
N.o 436.299 - Salvagado
M* 3$ de Janeir ode 1964
cionados arquivados):
Irineu Moura Conrado classe 2.
Rio. 30 de Janeiro de 1984
NP 12$. 733 - Labortório Roa&
• Notificaçdo
N.o 436.656 - Bontrini.- - Ind.
Limitada.
de Plásticos e Artefatos
Exigêncist&
Uma vez "decorrido o prazo de edeComercio
14.0 157.623 - Moacyr Rello
Metais
Decurso previsto pelo artigo 14 da classe
28. Bonitinho Limitada - Alcides F. Uicaretta (Junto a pa- Araujo.
Lei n.o 4.048 de 29 de dezembro de
inodeide de utilidade 2.637) .
N.0 177.838 - Laboratório Brasieventuais Juntadas de recursos, e NP 437.471 - Música para crian- teteiti
leiro de Medicamentos Limitada.
do mesmo não se tendo valido ;e- ta - Som Indústria e Comércio - Satisfaça exigencia.
alasse 8.
uh= interessado, ficam notificaCarlos Henrique Vez Guimarães NP 189.904 - Laboratório Fardos os requerentes abaixo meneio-, NP 438.219 - Grátis - José (no pedido ele .restauração na pa- macêutico; Internacional B.A.
nados a comparecer a éste papar-, Soares de Castro - classe 41.
ten 59.459). - Satisfaça ext..
NP 190.252 - Jose
temente a run ,de efetuarem o paElêne441gamento da taxa final concernen.1 E.° 438.269 - Encialopedia NP 199.121 - Elbewi Comércio
tes a expedição dos respectivos cer- Editara Enciclpedia Limitada DIVERSOS
Indastria Participações Limitada.
tificados dentro do prazo de ses- atinge 32.
senta dias - na forma do para-' N.0 438.323 - Bon Regime
James Michel Blanchet mo pe- NP 343.995 - Fábrica de MICOS
grafo •tmlco do artigo 134 do Códi- Companhia Harkson Indústria e dido de apostila na patente Mime. e Carpint.tria Cacique Limitada.
go da Propriedade Industrial.
Faça-se a apostila. NP 271.400 - isentam Comercial
ro 84.064) .
Comercio Kibon clame 43.
Montecatini Societa Generale Importadora Limitada.
MARCAS DEFERIDAS
NP 438.441 Jahuense - Car- Per L'Industria Mineraria e Chi. NP 388.854 - Xangó Lanches
tonagem Jahuense Limitada - mica hm pedido de apostla na Limitada.
NP 407.490 Trio Nagô - Em& Nesse 38.
patente número 64.099) - Faça- NP 34.= - E. L. Vaia Caedo Gamela de Oliveira a Epami..
rondas Eterno de Souza - EXPRESSÃO DE PROPAGANDA se a apostla.
wenberg.
classe 32.
INDEFERIDO
Minne3ota Mining .And Manu- NP 394.444 - Fabrica de CamiNP 436.277 L. Lione Internafacturing Co. (no pedido de apOs- sas
•NP
Mac Rae Limitada.
^783
Seu
acticar
vale
tional - 1 International Ametlla na patente nP 64.423) . clation Of Lions Clube -Cesse 13. / milhão - Editora Lar Feliz S.A. 'nade a apostila.
NP 394.979 - Laboratórios Pag•
NP 4433.318 - Emblemática - - alasse 33.
maceutioos Exactus 8.A.
ciasLimitada
Lioca Reetarae
N.° 437.784 - Sua 13011010 vale ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS NP $99.373 - Elio Pinto Tase 48 (considerando-se como cante- 1 milhão - Editora Lar Feliz S.A.
DE PATENTES
Vara.
teristica a forma de representação - classe 33.
da marca).
(Ficam os processos abaixo men. NP. 400.226 - Instalãçõee Indulle
cionados arquivados):
SINAL DE 13130PAGANDA
triale talmena Limitada.
N.o 436.382 - D Ten - Finan.
INDEFERIDO
dera de Perfumaria S.A. N.o 44.820 - Metalúrgica Paula- t4.0 400.294 - Agência da Pl.
classe 3.
sagens Britol Limitada.
NP 417.813 - Teste por teste ta Scciedade Anônima.
strarierdee Nicola NP 400.344 - Elontoe- mi:~ • ...ia
N.° 437.240 - CP - Com Pro- o melhor - Esso Brasileira de i jeo 65.898
,~ e.
.nrpnzo.
ducts Co. - classe 3 (sem (limite
Valho Limitada.
elaSSe. 47'

•-
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NP 490.379 - Grello & OinaN.o 400.406 Con.
Guará
pitaria e Bar Mundial
Limitada.
NA 400.526-- Atazanai Mizuno.
310 400.998 -- Bar Cafelandia
1/imitada.
NP 401.781 - Papelaria Dizia
Limitada.
310 401.877 __ Mineração e Coentrei() Argilux Limitada .
N.o 401.889 - Angelo Raphae!le
151ceardi.
N.0 407.308 - Tapete Mágico
ibteursões Limitada.
NP 412.715 - I'aciecco Tittarelli
3.A. Vitavinicola y pliveira.
N.0 412.843 - Rodopampa Liminada.
NP 413.077 - Daniel Baptista
le Barros.
NP 413.095 - Indústria e Cogerei° de Roupas Feitas e Malhas Canatex Limitada.
NP 413.140 - Beteme Beneficiahora Técnica de Metais Linütada.
NP 413.626 - Ind. Metalúrgica
tea!engo Limitada.
NP 413.847 - Oswaldo Mário
tagnoli.
NP 413.889 - Almec Exportatora de Produtos Agrícolas LiNP 413.935 - Stylos Lancehs
bimitada.
NP 414.216 - Indústria de Moseis Vernemar Limitada.
NP 414.240 - Fazenda Santa
Gisabetta S.A._
NP 414.276 - Vai Ver Quem E
Antonio Cordeiro da Silva
N.o 414.289 - Contic Companhia
tacianal de Terras Incorporações
) Corretagens.
• NP 414.315 - Ambrõsio Alves
ante.
N.o 414.318 - Ambriísio Alves
Pinto.
N.o 414.438 - Mecânica Roce Lila-içada.
N. o 414.440 - Ind. Metalúrgica
Veste Man Limitada.
NP 414.603 - Dr. Admir Ramos.
NP 414.731 - Cinderela Indúsrias Quimicas S.A.
Kobe S.A. InNP 414.770
Kistria Farmacêutica.
NP 414.932 - Fran:Mira Auto
Peças Limitada.
N.o 414.936 - croraeação Antineta Limitada.
NP -414.962 - Bar e Café VerteGeia Limitada.
NP 415.196 - Totem Ind. e Coaércio Limitada.
NP 415.199 - Sala Kleiman.
NP 415.285 - Confecções Lousa Limitada.
NP 415.325 - Lacyr F. Landell.
NP 415.3787 - Meira & NasciCento Limitada.
NP 415.475 - Edite" ~tine-uh! Limitada.
11{.0 418.580 - Calino Botelho.
g.o 4111.9P2 Jayzae Jorge.
• IP 415.1i7 - João Alfredo de
.
310 415.887 - Omitido BisquoSo.
NP mem -- ~a Edell
tintiita0.
)1.0 414 %8 - Akala Jea4 Gutlimalbes Bulas.

•
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N.° 415.900 - Imperial Films
EXPEDIENTE
ao Brasil Internacional 8.A.
DAS DIVISÕES E DAS SEÇÕES
NP 415.982 -- Synesio Moinai°
Furtado.
REPUBLICADO POR TEREM
NP 416.936 - Mesta mMetalárSAIDO COM INCORREÇÕES
81ea Estamparia Mecânica Limitada.
Rio, 30 de janeiro de .1964
N.o 41,6.05Q -- Editbra Engenheiros Associados -Limitada,
Notificação:
NP 416.054 - Edit6ra Musica;
Unia vez decorrido o prazo de reBuck Rara Limitada.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
NP 416.074 - Nery Martins,
NP 416.086 - Indústria e Co- número 4.048. de 29 de dezembro de
cala spara Calçados - Gothalin 1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesLimitada.
mo não se tendo valido nenhum int N.o 416.120 Acofema Impor- teressado, ficam notificados os requetaça° Indústria e Comércio Li- rentes abaixo mencionados a compamitada.
recer a êste Departamento a fim, de
N.o 416.137 Provendas UnivGr- efetuarem o pagamento da taxa final
sal S.A. Exportaçao e Importação. concernentes a expedição dos respecNP 416.138 - Promovendas Uni- tivos certificados dentro do prazo de
versal S.A. Exportação e Impor. sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
tação.
Nos. 418.139 - 416.140 - 416.141 da Propriedade Industrial.
- 416.143 - 416,145 - 416.146
MARCAS DEFERIDAS
- Proniovendas Universal S.A.
Exportação e Importação.
N9 359.130 - Porkert - classe
X° 416.294 - Manoel Ballian. 8 -1 Orlicke Strojirny Narodni
NP 418.294 - 416.298 - Fer- Podnik.
nando Garber.
N°: 422.804 - Marvel - classe
/.10 416.329
Editiira Apogeu
1 - Condoroil Tintas Sociedade
Limitada.
NP 416.387 - Poços Artezianos Anônima - Com exclusão de massas
para pensar.
Comer S.A.
•
N° 431.890 - Nautiplas - classe
NP 416.391 - Cloriolano Rodii21 - Nautip/as Ind. e Com. Lixaigues de Oliveira.
NP 416.403 - Coagrin Comissá- tada. - Com exclusão de ancoras,
bolas e aparelhos para mergulhadoria Agro Industrial Limitada.
N.° 416.416 - Fernando Alves. res.
N9 428.591 - Bondyne - classe
NP 416.815 - Sete Mares Viagens Transportes e Turismo S.A. 23 - Bondyne Associate& Inc.
N.o 432.205 - Curvex Indústria
N9 435.022 - jodiga - classe
e Comércio Limitada - Arquivem. 11 - jodiga Indústria e Comércio
(a o sprocessos.
Sociedade Annôima - Com exdsão

de alfanges, ferros comuns e posd
ras.
N• 437.184 - Martenaite - elas
se 5 - Aços Vilares Sociedad
Anônima - Com exclusão de ceie
dros para lamineçao.
N9 437.390 -- Pyren
49 - Pyren Indústria • Coméreit
Limitada.
&um
N° 413.994 -- Sumare
43 -- Uniac de Bebidas Indústria
Comércio Limitada. •
N° 423.849 - Seguro - deus(
31 - Artefatos de Alumi io e Ernba
lagens Ardea Sociedade Anônima Na classe 31.
N" 432.842 - Informatuds classe 43 - Orcy Lane - Coa
exclusão de clichê.
Informaturis 842
N° 4à2.
Coa
classe 50 - Orcy Larre
exclusão de clichés.
N° 433.600, - Tração Solta Be.
rym classe 21 - Metalurgia
Berlym Limitada.
N• 434.643 - Esmabras - classe 11 - Esmabras Estampo& e Me.
quinas Brasileiras Limitada - Com
exclusão de calibradores.
N° 435.144 - Impar - classe 38
- César Maspero e jacob Gottlieb
- Com exclusão de fichas, guardanapos, mata-bõrrão, pasta para
documentos e arquivos.

•COLECÃO DAS LEIS
DO
ESTADO DA GUANABARA

Is/ 9 433.925 - Sodiprel - classe
50 - Sodiprel Expansão -Associada.

1963

22 - Renil Sociedade Anónima Indústria Textil.

•

•

VOL. II
Leis e Decretos de maio a agosto

DIVULGAÇAO N 9 900,
Preço : Cr$ 800,00
A VENDA:
Seçrto de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Aknde-se

a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal

N9 435.221 - West - classe 20
- West do Brasil , Sociedade Anônima Comércio e Indústria- - Com
exclusão de adesivos curativos e
conta-gotas.
N° 435.361 - Espumanil - classe 23 -Espumanil Indústria de Artefatos de Boracha Limitada.
N• 424.523 - Hinterland classe 48 - Hinterland Representações
Limitada.
N• 424.626 - Cesycla - classe
36 - Meregalli Companhia Limitada.

Limitada.
N° 435.358 - Espumanil - classe 39 - Esmupanil Indústria de Artefatos de Borracha Limitada - Com
exclusão de laminas de borracha para degraus e listas de borracha para
janelas e portas.
N• 435.832 - Derbinil - classe .-

N° 435.797 - Milcos. - classe
32 - Mucos Difusora de Livros Li-

mitada.
N• 435.969 -- Classificação
classe 32 - Editeora Civilização Brasileira Sociedade Anônima.
N° 436.376 - Rica - classe 10
- Rica Representações Indústria e
Comércio Americano Limitada.
N• 436.960 - Saião - classe 41
- Comércio • Indústria Natal.
N' 437.058 - Ginete - classe 5
- IVIarien Sociedade Anônima Indústria e Comércio.
N9 437.320 - Yvel - classe 1
Marietta do Brasil Indústria e
Comércio Limitada.
N9 437.957 - O Cabeleireiro classe 32 - Arte e Penteados Pu.
blicidade Limitada.

NOME CIVIL DEFERIDO
N° 435.609 - Associação do
Empregados no Comércio do Rio dr
janeiro - Associarão dai

Terça-feira

4

gados no Comércio Clo Rio de janeiro - De acórdo com o artigo
109 - número 4.
INSIGNIA COMERCIAL
DEFERIDA
N9 115.506 - Kaznel - classe I,
2, 3, 4, 8, 10. .14, 15, 39, 48 /kik! Kassab Sociedade Anónima
Indústria c Comércio - Atrigo 114.
N9 434.064 - A inbreque elasse 6. 8, 11. 21. 39 -j•• Hiago
Reis Leite - Nas classes: 6, 8, 11,
21, 39 - Artigo 114.
N9 436.811 - O Cobe - classe
33 - Comp. Brasileira de Estruturas
Cobe - Artigo 114.
FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA
N9 421.926 - Longe ou Perto
Liquigás vai sempre no dia certo classe 33, 48 - Liquigás do Brasil
S. A.
Arts. 121.
N9 430.207 - Cheque da Pontualidade
classe 8 -- 9 -- 11 -13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21
-- 25 -- 31 -- 34 -- 315 37 -38 - 40. - 49 - Eletro Radiobrliz
S. A. -Artigo 121.
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Mãos S.A. Itschiatria Mecánica Transferência para se unosne das
marcas Mios n.° 196.530 2- Mios
n.° 290.322 - Anotem-se as transferências.
Listas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amarelas - Transferência
para seu nome das marcas: City Guide n.° 398.027 - Guia da Cidade
n.* 398.039 - Anotem-se as transferências,
Notificação
São convidados os requerentes abai.
SP mencionados a comparecerem a
este Departamento afim de • efetua.
rem o pagamento da taxa final dos
seguintes processos:
N.° 128.479 - Marca: Cologne
Extra Dry Financiara de Perfumeria S.A.
N.° 163.034 - -Marca: Lipofil
Alfredo de Magalhães Queiroz,
N.° 169.968 - Produtos Acco
Anderson Clayton 5 Cia. Ltda.
N.° 268.463 - Marca: Juno
Lady Modas Ltda.
RECURSOS

Bril S.A. Indústria e Comercio Recorrendo do despacho que reconNOME COMERCIAL DEFERIDO siderou para conceder o registro da
marca: Bril Loid n.° 380.948.
N9 435.248 - Seges Sociedade
Exigências
Anónima Organização de Empresas
Helbra S.A. Indústria Farmacêue Mobilização de Capitais Seges
Sociedade Anónima Organização de tica - -Junto ao termo 148.249 Empresas e Mobilização de Capitais Cumpra a exigência.
- Artigo 109. número 2.
I Química Farmacêutica .Lema Ltda.
Titulo de eatabelecimento deferido I -Junto no termo 203.232 -.Cum-

N.° 429.606 - Setrisa - Classe
33 Francisco Backa Van Buggenhout - Art. 117.
N. 0 432.313 - Bar e Restaurante Brahma
Classes 41 - 42 e 43
- Companhia Cervejaria Brahraa Art. 117 n. 0 1.
N.° 436 368 - Radiovitran atasse 8 - Enrico Trifiletti - Artigo 117 n.° 1.
• N.* 423.463 - Churrascaria darte - Classes 41 - 42 e 43 Churrascaria Carta Ltda. - Art. 117
n . 0 1.
N.° 434.375 - Pinto-O-7 Classe 33 - Waldemir Carneiro de
Albuquerque.
Marcas indeferidas

pra a exigência.
Thiele E/ Co, Laborat6rio Cbiraico
•Farmacêutico S.R.L. Junto ao
termo 277 176 - Cumpra a exigên-
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N.° 431.136 - Ind. • Com. de
Extintores de Incêndio Ltda. Extinsuper - Arquive-se o processo.
N. 0 464 195 - Piat Societa P.

Muni - Prossiga-se com indicação felta pela Seção.
N.° 445.987 - Indústria Químicas Reunidas "IQR" Ltda. - Arquive-se o processo.
Retificação de contrato de exploração
Companhia Industrial e Comercial
Brasileira de Produtos Alimentares (Pede para ser anotada na marca
Maggi a.° 201.446 o contrato de
sua exploração) - Averbe-se 0 contrato de exploração.
n•••n••••• n•n•

Privil‘gio de Invenção
TERMO N° 105.801

na qual RI até R4 podem sIgn1War
um átomo de h:drogénio ou de halo-

De 10 de outubro Cie 1958
F. Hoffmann-La Roche 5 Cie. So, .
ciété Anonyme.
(F. Hoftmann-La Ronle & Co. Aktien s •esellschaft) - Su:ça.
1 Titulo: Processo, para a preparação
de diaminas bisquaternárias. - Privilég'o de Invenção.
1 0 - Processo para preparação dej
diaminas bisquaternárias, caracterizado,'
pelo fatode que se faz reagir um composto de amina mono-terciár:a da fórmula ge--/

genio ou uni grupo hidroxi. alcoilo,
alcoxi, alcoil-mercapto, aralcoxi, além
disso, Rs e Ra um grupo metileno
e Ri, R5, R7 e R. representam um átomo de hidrogênio ou . um grupo aicolo inferior, rara.t.r adi pelo fato
que hidroxi-éstares substi tu:dos da
fórmula geral II

RB-C82 -4:7121540Ext 41-4(2.
diR3

\R
Cif

cia.
• N.° 464.326 - Dr. Amaro Tay- na qual m representa uni número inteiro inteiro de 0a, 1, R representa ralor - Cumpra a exigência.
alcoilo idênticos e R. representa
N.° 463.865 - Antônio Gurgel dicais
um
radical
2.6,6-trimetilcicio-hexil ou
Holanda - Cumpra a exigência.
sua forma 1.2 deidro, com um alfa,
ómega-dihaloalcano. ou de que se çonDIVERSOS
densa por redução um composto car- I
N.° 384.007 - Hermenegildo Ro- bonilo tendo a fórmula geral

cha das Dores - Prossiga-se com a
i indicação feita pela Seção.
N. 0 431.965 - Nelson Amaro de
Britto e Desire Dick - Arquive - se
Io processo.

N. 0 432.148 - J. G. Biduella
N. 0 402.942 - Buri - Classe 37
Cia. Ltda. - Arquive-se o pro- Tecidos Buri S.A.
cesso.
N.° 430.757 - Tradegaucha N.° 432.261 - Leocar Comercial
Classe 5 - Tradegaucha Ltda.
Importadora Ltda. - Arquive-se o
Titulo do estabelecimento indeferido processo.
N.° 432.994 - Fábrica das LouN. o 432.553 - Distribuidora Taprocesso.
ças - Classes 14 • 15 - J. B. Pi- pei Ltda. - Arquive-se
menta 5 Cia. Ltda.
N.° 432.641 - Brasão 5 Caseis
Transferência • &afetação de nome de - Arquive-se o processo.
Ceron
N. 0 432.640 - Brasão
titular de processo
- Arquive-se o processo.
Neva Lindoia Hotéis e Turismo
N. o 432.671 - Levy Franck S.A.
S.A. - Transferência para seu no- I`•Joalheiros Importadores - Arquiveme de titulo Hotel Nove Lindoia - se o processo.
a.° 282.308 - Anote-se a transfeN.° 451.484 - Delso Mendes da
rência.
- Arquive - se o processo.
Indústrias York S.A. Produtos Ci- •Fouseca
.003 - Alvorada Socie452
N.
'
rúrgicos - Transferência para o seu dade Tácnica de Agronomia e Contanome da mrrca Creme Vital Smart bil Ltda: - Arquive-se o processo.
- n.° 435 035 - An ,..tc-se a trensN . 0 452.013 Stapsa Standard
ferêncie.
Stcnor;zer do Brasil Ltdo. - Ano. Auto Parta S.A. Ind. e Com. te -se a transferência da marca Weld- Arquive-te ' o processo.
Mester n.° 153.696 - Anote-se a 14. 0 452.316 - H. S. Campos & L
processo.
Cia. - Arquive-se
transferência.

reserpina, até agora desconhecido*. da
fóratula geral I

onde Ri até Re tém o sigeificado acima.
Nlo reagidos coai um derivado reativo
do acido pivalin'co segundo métodos
em si conhecidos.
Um total de 2 pontos.
TERMO N° 111.601

"

e

na qual a dupla ligação C-C pode ser
hidrogenada e R2 representa um radial 2,6,6-trimetilciclobexil uosua forma
1.2-deldro, com um alfa. eimega-diaminoalcano, de que se submete à alquilação o composto de amua disecundária resultante e de que se ouaterniza
o composto de amima diterciária obtido.
Seguem-se os pontos de números
2 a 5.
TER1/10 N9 108.249
De 30 de janeiro de 1959 •
Requerente:
Sandoz Sociedade Anó•
Suiça,
nima
Titulo: Processo de Produzir Esteres do Acido Pivalinico Semelhanies
a Reserpina até agora Desconhecidos
- Privilégio de Invenção.
1 9Processo de produzir ésteres
tio ácido pivalinico, semelhantes

De 8 de julho de 1959
Merck Co., Inc. - Estados Unidos da América.
Titulo: Processo QuimiZos
Privilégio de invenção.
1° - Um processo para a prepara..
ção de um composto da sér.e 16-prognon-20 ema 3-oxigenado, selecionado da
grupo consistindo da formula:

368
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nado, selecionado do grupo conaistindo ou carba/coximetilo, ou forma juntade co =postos das fórmulas:
mente com Ra um substituinte espiro.
ciclito, que pode ser substituldo com
CR
halogênio
e/ou alquilo inferior, ou car3
balcoxi inferior e/o-a contém uma ligação dupla de carbono a carbono, caracterizado peO faro de se fazer reagir unia 2. 4 -aiesulfamalanilina da fórmula aeral:

"

ao

2 °2
r4

8

•

3o2Ra2

com uma emana da •fórmula geral
Rs-CO-Rs ou com um derivado funcional reativo de uma tal caiona, ou
com uma sub stsaria que sob condições de reação em cmeolo é coavertida numa tal cetona, tendo Ri, Its e
R8 nestas duas fórmulas os signifihdos
De 12 de agõsto de 1951i
Já acima definidos, e de depois, cale
Lovens Kemiske Fabrik Ved A. seja desejado transformar um grupo
Kongsteci e- Dinamarca.
nitro num grupo ensino, reduzir o comTitulo: Processo para a Produção posto nitro até ao composto metno
Ga()
dei Nrivados 3,3-DIssubstituidos de 1.1- correspondente.
Dióxicio de 7-Sulfani1-3,4-Dihidro-1,2,4Benzotiadiazina — Privilégio de Invenção.
TERMO N° 115.506
Processo para a preflaração de deriDe 1 de dezembro de 1959
vados 3,3-casubstituidos de 1,1,alióxido
do 7-sulfam114,4-dihidro-1,2,4-benzotiaShell 1:acroma/rale Research Moamdiazina da fórmula geral:
chappij N. V. -- Holanda.
do
Titulo: t Processo para preparar um
aôvo éster fosfato orgânico insenticida,
composições insenticidas a base de dito
ester e processo de tratamento de seem que R tem a significação acima,
mentes com o dito ester ou Com as
como bromo suficiente para formar um
ditas composiçõess. — Privilégio de
Composto 17-bromo 3-oxigenado, tendo
Invenção.
no anel D a fórmula parcial:
PP/Momsen, Leonardos Cia.
— Um processo para preparar o
2 (di-metil-earbamoill 1-metil-vinilfosfato dimetilico. caracterizado pelo
fato de que um composto compreendendo o grupo
em que R é selecionado do grupo con- em que R tem a significação acusa.
Segue-se o ponto 2.
sistindo de hidrogénio e acila, caracte
deado por compreender o contato de
um composto da fórmula:
TERMO N° 112.488

Br

em que Y é um substituinte selecionado do grupo consistindo de hidrodito composto 17-bromo 3-oxigenado
com um iodeto de metal alcalino para
substituir qualquer substitninte 21-bromo por todo, assim formado o composto 17-bromo-21-lodo. correpeodente.
submetendo dito composto 17-bromo21-Iodo a amdições de . ração eficazes
para substituir lodo por hidrogenio,,
assim formado o composto 17-monobromo, tendo no anel 13 a' fõrmuhr
parcial:

na quei Ri é hidrogénio, %Dr, cloro
ou Iwomo, ou um grupo trifluorometilo,
mei go, metoxi, nitro ou arcano; Ra é
metilo ou parte de um rabstituinte espirocidico; e Ri é um alquilo inferior é reagido com um éster de um ácido
ou halogenalquilo inferior, carbakoxi derivado de fósforo, cone:sedo pelo
menos dois grupos de éster neetanso.
Seguem os pontos de 2 a it

Estatuto do
Trabalhador Rural
4.214 — de Z de
março de 1963
Divulgação n' 897

Let n9

Preço Cr$ 100,0Q
A VENDAe

•

e levando ao contato ia° composto
17-mono-bromo com um agente desidrohelogenante para produzir um Composto
da séria 16-ore g nadieno-20-mia-

Seção de Vendas:
Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: -- Ministério
da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de Reerabólso
Postal

•••••••n••n•••~

TERMO INT° 113.583
De 28 de setembro de 1939
SumMer Omemex>it Cowapaay

alifáticos, radicai alquilem, radicais
alua substituídos, radicais alquila subas
atuídos ou abrangem, em Conjunto, um
radical hidrocarboneto linear cujos atomos de carbono terminais estão ligados
ao átomo de nitrogênio de maneira a
; constituir um anel heterociclico, juntamente com um agente transportador só' lido OU Um dilitente liqtado e/ou um
agente tensio-ativo.
1 Seguem-se os ponto& de 2 a 7.
l

TERMO N9 114.487
De 4 de novembro de 1959
Requerente: J. R. Geigy S. A.
Sulca.
Titulo: Processo de Produzir Novos
Derivados Trlazinicos e o Processo
doa mesmos como Ervicidas. — Privilégio de Invenção. .
1 1 Processo de produzir novos derivados triazinicos caracterizado peia
pela preparação de compostoe'da fórmula crera!

11 %IR3

R

"

NI .
4

/

e

na qual representam X Claro, bromo
ou um resto álcoilico ou alquendico de
baixo molecular, ligado atrevas de O
ou Se Ri um resto alcollico, akquenilico ou ale-oxi-alcollico, de baixo peso
molecular: Re e R8 hidrogênio ou restos akoilicos ou alquenilicos de baixo
peso molecular: e Ri um resto akoixi
alcoilico de baixo peso molecular,
podendo pelo menos um dos símbolos
X e R: representar um resto altollico
um resto alcoilico ou alquenilico ligado
no caso de X através de O ou 3, fazendrase reagir 2M derivado triazinico
da fórmula geral x

•

iti‘t
N N • Bal
2

onde Hal é claro ou bromo, com 1
mel de uma amina da fórmula geral

eR3
Es-

R • X

tados Unidos da América.

'424
Titulo: Tiocarbamatos — Privilégio
de lavam:ao.
ou um derivado triazinco da fórmula
10 — Composição fitocida P ara o geral
combate a vegetais Indesejáveis a qual
contém, como Ingrediente ativo essencial, um composto de fórmula geral
•

t

O

"t3
4
com 1 moi de :1 , -1.4 ¡mina da fórmula
na qual X é selecionado entre: . 0 ra- geral;
&ficai RiSRii, o radical kW:, um • raditai Mano-alquile, um :aditai bromoalqiMia um radical ciclo-alquila, aos
quais Ri significa um radical a/gufla
Inferior e Re um radical alqualmao Inferior, pomaindo, pulo measm um dm'
tre os radicais lb e Ra pelo meioidois em presença de. um .agente retentor de
átomos de carbono, e Re e Ri aigni- ácido.
ficam radicais alquila. tadicais ciclo- Total de 9 pontos,
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MARCAS DEPOSITADAS
bagetSu
ai tático ota igt, 1te I» ~e ee ~Meã Waeleitiat. Da dibtA da puerentio asam!~ a
meu a opatia0
Fr/ 0~n-~b gola. 0*», eto teu* podem. weallendar
~11 lee ~Amime.
Wpairtatif Ia 9~10 211aBirstrialeu se jatadelnd praltidicattoa cota a amesaM ~Ma ~01
dores para a agricultura, escarrificadra arreios, de metal Para catou:aveia, es- Maks, porta-rodas, parabriaria, pararia, enchovadeiras, facas para máqui- tribos, formões, esptanadeiras, foice& choques, pistões, rodas, reboques, tara.
nas agrícolas, ferraduras, gadanhos, ferros para cortar capim, ferrolhos. fa- bares de freios, vantes de veiculas.
garras para arado grades de discos cas, facões, frigideiras, cilindros pare bicicletas, motocicletas, retentores, arou
oudentes, máquinas, batedeiras para 'assinação, ganchos, guarnições de me- para bicicletas, aviões, braços para vaiagricultura, máquinas insettfugas, má- tal, garfos, ganchos para quadros, colos, carros tratores, carros de ten.
quinas vaporizadoras, máquinas de gramas para emendas de correias, limas, mies irrigadores. dias, circulares para
mungir, maquinas niveladoras de terra, lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarra', veiculo& cubos d evelculos, dmiligadida
máquinas perfuradoras para a agricul- machadinhas, molas para portas de cor- roa fronteiras para veiados, lanchas,
tura, mquinas de plantar, =tachar- rer, martelos, marretas, matrizes, mar- motociclo, manivelas, para-lamas, varas
lis de controle do afogador a.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de mitas, navalhas, puas, atm, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parafusos,
roçar,
de
semear
para
sulfatar
de
acelerador
INDÚSTRIA BRASILEIR6
tosquir, de triturar, de esfarelar terra, porcas, pratos, Porta-aelo, porta-pio,
Classe 22
para irrigaçáo, para matar formigas e porta-Jóias, paliteiros, panelas. rasteias Pios pari tecer, fios para costurar. tel.
lasse 1
outros insétos para borrifar e pulveri- roldanas, ralos para pias, regadores.
cotar e bordar
Azul da prérsia, azul ultramar shintl- zar desinfetantes, para adubar, para serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tenio em pó para pintura, ácido nítrico. agitar e espalhar palha, para couber souras. talhadeiras, torquezas. trilho"
'armo n.° 612.668, de 15-10-63
alumen, água oxigenada, água raz, ál- algodão, para colher cereais, máquinas trilhos para elevadores, tenazes, trava- Aparelhos
Elétricos Super Vieses Laia
cool para fins Industriais, alvaiade,
S5t, Patao
par fins agrícolas de dores, telas de arame, tubos para macaanti-corrosivos, ácido arsênico brilhan- amassadoras
trincos, trilb4s para Porta*
tes a óleo, bromo:reto da macio, bicro- cortar,,,árvores, para espalhar, para ca- momentos,
de correr, taças, molas para portas.
(natos, cloreto de sódio, cloreto de pinar, máquinas combinadas para seLrdneMiefra
1,9908, vasilhames e verrumas
mear
e
culturar,
de
desbastar,
para
emi.
amónia, cloreto de potássio, carbonato
Classe
17
CI:tsse
suar
máquinas
e
moinhos
para
forrade sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, carbo- gens, máquinas toscadoras, ordenado- Para disanguir máquinas e instalações
Abaixa
luzes
de Movia°, aba jours,
nato de magnésia, cloreto de zinco, rei mecânicos, raladores mecânicos, ro- para escritórios e desenhos CID geral: acumuladores, actinennetros, amparam.
Arquivos
para
correspondência,
almocloreto de cálcio. asma/tes. goma-laca los compressores para a agricultura.
troa, amortecedores de rádio e fraguam
preparada, glicerina para oso na in- saciradeiras, semeaderas segadaras so- fadas para carimbos e para Untas, abri- cia, anemómetros, aparelhos dc tarai.
dústria, hiposolfiba de sódio iodareto cadores de sana, toaadores de grama. dores de cartas. arquivo& apontadores.
para fluminaçao, inclua
berços para mata-borrao. borrachas. tive osapiughos
de amónia, idrosolfito. Iam moam á
tratores agricolas, válvulas para
considerados acessórios 'de vala
brochas,
canetas
para
desenhos.
cortabase de óleo para correção * pinturas,
máqunas agricolas
' dores de papel, colchetes. catnrabadores, colos, aparêlros para anúncios media)»
nitrato, óleos, potássio de sódio, poClasse 8
cestos para papéis e correspaidencia, coa, aparelhos aquecedores • medidores,
tássio para uso na indústria, secantes
aparêlbos cromográficos, aparalhos cts
para tintas, sais de arsênico usados Aparelhos de ar refrigerado e condi- classificadores, clara coladores. canetas, barbear
elétricos, aparelhos registradona indústria, sulfatos, tintas tintas a ciados, aparelhos fotográficos, acende- ~passos. cofres, canetas tinteiros, ca- res e medidores
de distancias, apara.
dores automáticos, aparelhos dataral. netas esferográficas desenhadores, dataÁlcool, vendam a álcool
*adores, alto falantes e amplificadores dores cem minas, descansos para lápis lhos para purificar água, aparélhos de
Classe 2
de soas, bebedouros de égua refrigera- e canetas, esquadros. espátulas, ft:rada- sinala lampejantes, aparelhos regulado»
Formicida, fungicida e inseticida
dos. balcões frigcríficos, balanças, bar- res, fusina fichários, fitas para máqui- res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e pre- beadores elétricos, coadiekmadores de nas de escrever, fichas para arquivos, aparalhos didáticos, aparelhar cinemar
parados para serem usados na medicina ou automáticos de voltagem, exausto- máquinas para escrever, calcular, e fiar toara/1cm, aparelho* automaticoa para
e farmácia, vacinas e biocultura para rés, extintores de incendi°, estufas, fo- mar, fitas gomadas, máquinas para acender e regular gás. aparelhos para
serem usados as medicina e na frmácia gões à lenha, it gás, elétricos ou a grampear, goma arábica 'amadores, separar café, aparelhos para aquecer
Classe 5
querosene. gravadores de som e de ima- grampeadores, grampos e ganchos para edinclos, aparelhos para eaperimentar
Aça em bruto aço preparado, aço gens, isqueiros, irradiadores de Srio ou escritórios. gis, godets, instrumentos de dínamos, aparelhos para destruir ima
doce. aço para tipos, aço fundido, aço calor, lavadoras de pratos e talheres escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras. toa, aparam* DftItttrtog cientifico', apua
pardahnente trabalhado, aço palio, aço lavadoras de roupas, maquinas de la- malhadores, mata-borrão. máquinas e relhos de ótica, aparelhos pulverizadorefinado, bronze, bronze em bruto ou var roupas, máquinas de secar e pagam apetrechos para apontar lápis. mapa- res, apartlros para aquecimento de
parcialmente tralsahado, bronze de roupas. microfones, refrigeradores do- tecas, metros para escritórios e para água, aparelhos geradores eletroquinda
~ganis, bronze em pd, bronze em mésticos, comerciain industriais reais- desenhos. papel 'carbono. perfuradores, cos. aparelhos para recapdio, reprodup
berra, em fio, chumbo em beato
tências elétricas, resfriadores, remas pastas para escritórios, com fechos de çao de som e ataiicoa. 'Parelhos auto.
~mente preparado, chama° me- (ralés), reguladores de voltagem, refri- metal. 'pastas para escritórios. cora fe- máticos Métricos de passar, aparelhos
t:noa, cobalto, bruto ou parcialmente geradores a compressão e abtorção, dica de metal. porta-tinteiros, porta. para espremer trutas e legumes, apara/
arabalhado couraças, estanho bruto ou sorveteiras elétricas, transformadores de lápis, porta-canetas. porta-carimbos, lhos de alta tenda amealhas de proa
parcialmente trabalhado, ferro em bruto voltagem, termostatos, torneiras de porta-cartas, porta-blocos, penas, prep teção contra acidente de operários.
-aro.pincésed paéis,r- aparelhos *Dadores d eferramentas,
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro compressão, ventiladores elétricos docevejos. réguas. atenda, separadores aparelhos distribuidores t.'e abiot da
em barra, ferro manganês, ferro velho, mésticos, comerciais e indasnias
para arquivos, sinetes, tintas para es- dmiterustantes para Instalações ~tia
gusa em bruto ou parda/mente trabaClasse 11
trema &alinha, tintas para carimbos, rias, aparelhos esterilizadores, aparelha
lhado. gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em falha. latia Paragem e terramentas ir raida enre- tintas para duplicadores, datas para im- e instrumentos usados na engenharia.
tintas para descabes. aparelhos agrimensura geodézia, aparelhos gaseai
em fdlha, lati° em chapas, latim em de. cutelaria em geral e outros artigos pressão
para
tirar
cópias. pastéis de Untas para findares. ~os de Uns"
de
metal
abo
iaduidos
em
outras
dasvergalhe**. liga metálica, 'igualhas.
&Par&
escrever
e
desenhos, atásatinas de en- aos ozonizadores, aparelhos pancada
bites,
argolas,
armações
de
metal,
abrimagnésio, manganês, metais não trabadereçar.
&Imanas
registradoras
dores
de
latas,
arrames
lisos
ou
farpa.
sadores, aparelhos -reguladores e estabia
lhados ou parcialmente trabalhado, meClasse 2/
lindares da pressão e do fluxo de gsa
tais em massa, metais estampados. ses: Arreates :marravas. arruelas, arremetais para solda, niquel, ouro zinca das. aparelhos de chã e caft• assadd- Prelo (parte integarnte do veiculo), ase e liquidas Opaca:lhos para salva.
rm, açucareiro" brocas,, bigornas, bal- calos ferroviários, orelha de parada pa- mento e para sinalizacio, apare/roa
corrugado e zinco liso em %lhas
neia., bandejas, bacias, baldes, bombo- ra aparelhagem de tração, amortecedca para escafandristas, aparelhos para
Classe?
afere& bales, colheres para pedreiros. mi de choques, para choques, carro Par victros. aparelhos para combater
Máquinas e utensiLos para serem r,tsa- camisas para cilindros e trilhos. catas- ónibus, automóvel, anteparos, auto-ca- formigas e outras pragas, aparelhos alta
doa exclusivamente t agricultura e do,s.,),eorrentes, cabides, caixas de metal mialsões, alavancas, alavancas de cam- tomáticos acionados pela introdução de
horticultura a sabe,r hi,rados, abridores Pa0%.,' Grites, colunas. chaves, cremones, bio, arraiana de freios, breques, bar- molas, aparelhos para picar, cortar ou
de sulcos, adubadfirhs, ancinhos mecâ- ch:jvt's de araaisos, conexões para es- ras de freio, braçadeiras de mola, lila reduzir coasestivelia aparelhos espargia
nicos e empilhadores combinados cmirtos. canos de metal. chaves de chia, barcos, barras de traçao, barras dores, aparelhos e instrumentos de tida
arrancadores ince:mio: 1.S par agriculta- feri ,chaves Inglesas, cabeções, carac- de direção, cabos de veiculas. carroce- calo, aparelhos para observações airada
• ra, batedeiras para - cereaia, bombas ol& coroa, cachepots, centro de mesa. rias chassis, carcassas, coroas, capotas, tas, aparelhos teamostatos, aparelho.
para adubar, ceifadeiras, carpideiras, coquem eiras, caixas para acondiciona- engates para veículos, engrenagens, em- Para aabaao, aritonómetros, aspirados
ceifados para afloz, charruas para agia- mento de alimentos, caldeirões, caçaro- breagem, feixes de molas, baliu& mo- rua de pó. scremetroa, acendedores Ma
cultura, cultivadores, debulhadores, las, czaleiras, cafeteiras, dobradiças, la& motociclos, aialcals de veludo& iriso& alto-falantes, amblicadores
destocadorcs, desentegradores, esmaga- enxadas, esferas, engates, enfeites para pedais, paralanula porta fatuais, pi- iriam aameeedeiras, antenas, batedei.
Termos as. 612.644 a 612.663, de
15-10-63
Herm Siaria de Nb Paulo S. A.
Comércio e Indústria
São Paulo
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amplificadores elétricos, satassadeira&
antenas, batedeiras, balança cantas a
elétrica, Jaren:tecos bateria . de acuam..
lat,o •.. Linóculos br• L. bentaas bo.
binas de indução et :et.. pua fias cuila
.tivos. botões de caa iiir.bas elétricas
bombas medidoras b tinas, t assolas. na.
terias e..étricas, bules ei4tt,com. caixas *e
aesca- os. caniaris trigoe' t Cie e Soe ?gráficas, cafpatnhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas. cinematógrafo&
cronógrafos, cronómetro& cembustores
de gás, cideimetros. cristais de rádio,
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
máticas, capacitores de bloqueio, capaeltores eletroliticos, calibra& res. discos•
para teletones, discos gravados. diais,
despertadores. enceradeiras elttricas,
ganho de assar canse. espe:hos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de plás_
ticos para eletricidade. esterdizadores,
ctintores de incêndio, terras elétricos de
soldar, filtros e aparelhos feirantes. tilterferéacia. fonógrafos. garrafas ~ficas.
fotómetros, fios elétricos, ti cos. de tatroa para óleo, filmes falados, togam
fogareiro', fusiveis, faróis .:Jetio acessó_
rios de veículos para sinalização e para
iluminaçâo em geral. filmes -revelados.
Ramas ektricas, fervedores trigorificos,
res, indicadores de vácuo. t-strumentos
geladeiras, globos para limpadas, globos
Para lanternas, globos te restres para
casino, gravadores, holofotes incubado.
de alarme. Interruptores, támpadas tacandescentes. lâmpadas cotruns, lentes,
liquidificadores. maçaricos para soldar,
caldear e corta:, máquinas de fazer
café. mostradores para rádio, moinhos
de cafés transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para rã..
dias, válvulas de descarga, válvulas de
redução, vacueintetros, velas elétricas.
válvulas de vácuo e veatiladores
Termo n.° 612.659, de 15-10-63
Veram2 — Comercial e Representações
Ltda.
São Paulo

Injelleira
Classe 50
Impressos
Termo n.9 612.660, de 15-10-63
Oliveira 8 Pinto Ltda
São Paulo
nom
EDITOU a

LIVRBIROP
Classe 32
Titulo

•

Termo n.•

612.662, de 15-10-63

Pinturaria "Auto Brasil' Ltda.
São Po

TINTURARIA.
LUTO BRASIL
Classe 33
Titulo

'luram n.9 612.666, 'de 15-10-63
Rantert
Iengo
São Paulo
- AMAM

Ind. Sragileir,

Classe 4
Subitâncias e produtos de caiu... ani-

mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Termo n.9 612.663, de 15-10-63
"Vemauto" Comércio de Auto Veículos parcialmente 'preparados: Abrasivos em
Ltda.
bruto,' argila refratária, asfáltico em
São Paulo
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
~DTO
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
Ind. Brasileiro
vegetais de carnauba e aricuri, crina
Liase 5
de cavalo crina em geral, cortiça em
Aço em bruto, aço preparado. aço bruto, cascas vegetais, espato, ervas
doce, aço para tipos, aço fundido, aço medicinais, extratos oleosos, estopas.
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço enxofre, Rilhas, febras vegetais, tiores
refinado, bronze, bronze em bruto, ou secas. grafites, goma em bruto, granito
parcialmente trabalhado, bronze de em bruto, ideselghur, liquido& de planmanganês, brohze em pó, bronze em tas, late: em bruto ou parcialmente
barra, em fio, chumbo em bruto ou preparados, minérios metálicos madeiparcialmente preparado, cimentè, me- ras em bruto ou parcialmente trabatálico, cobalto, bruto ou parcialmente lhadas, em toras, serradas e aplainadas
trabalhado, couraças, estanho bruto ou mica, mármores em bruto, óxido de
parcialmente trabalhado, ferro Pai bruto manganes, óleos de cascas vegetais,
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro óleos em bruto ou parciatmente . prepaem barra, ferro e-,anganês, ferro velho, rados, plumbagina em bruto, pó de
gusa em bruto ou parcialmente &aba. moldagem para fundições, pedras bei.
lhado, gusa temperado, gusa maleável, tadas, piche em bruto, pedra calcária.
lâminas de metal, lata em Riba, latão plantas medicinais, pedras em bruto.
em Rilha, latão em chapas, latão cai quebracho raizes vegetais. resinas, revergalhões, liga metálica, limalha& sinas naturais, residuos.- texteis, alheio
magnésio, manganês, metais não traba- seivas, talco em bruto, cisto, :isto
lhados ou parcialmente trabalhado, me
Termo n.° 612.667, de 15:10-63
tais em massa, metais' estampados.
José Paulo Abrantes do Amaral
metais para solda, níquel, ouro, zinco
São Paulo
a5rrugad0 e zinco 119,) em •lhas
Têrmo n.° 612.664, de 15-10-63
Ant.-nio de Figueiredo Maimeleiro e
Homero Xisto Vaezea
São Paulo

ROLIDAY CD
Ind.. Brasil eira
Solventes e dissolventes minerais para
tintas, vernizes, esmaltes, preparação
para o aperfeiçoamento do aço, absorventes, preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
preparações para colorir, tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, matérias corantes e descorantes, preparados para vulcanizar e soluções tituladas. tintas e vernizes para couros, rira.
manchas, hiposolfito de sódio, cloreto
de sódio, soluções para reveladores tohictio para fixador, nitrato de cloreto
de amônio, cloreto de potássio, bromureto de amônia, potássio e sódio, lodu-

• BDIFICIO
'MACAS
Classe 33
Titulo
Teimo n.° 612.668, de 15-10-63
Almofadas Stadium Ltda
São Paulo

ragileir•
oPralt
Indgr
Classe 21
Almofadas para carros

Termo n.9 612.669, de 15-10-63
Modas "Xanger" Ltda.
São Paulo

reto de amônia acido nitrico, alumen.
Classe 36
Têrcio 11.° 612.661, de 15-10-63
carbonato
de
sódio,
idrosofito,
idr0c1111Comercio e Indústria de Cera 3 Poderes
Para distinguir: Artigos de vestuarios
nina, água oxigenada, água raz, álcool e roupas feitas em geral: Agasalhos.
. Ltda.
para fins industriais, alvaiade, anti-cor- aventais, alpercatas. anáguas, blusas
' São Paulo
rosivos, sais de arsênico usados na in- botas, botinas, blusões, boinas babadústria, corantes para uso na indústria douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
POwv.
mineral creosoto para indústria, coran- puças, casacão, coletes, capas, ehales,
Bra !eira'
tes para uso na indústria mineral dis- cachecol& calçados, chaeups, cintos,
solventes, glicerina para uso na indúsClasse 36
tria, carbonato de raagnésla, oxigênio. cintas. combinaçõea corpinhos, calças
Para distinguir: Aventais, blusas. bita. potassa para uso na Indústria,' cloreto de senhoras e de crianças. calçam cala5es, boinas, botas, babadouros, casa- de zinco, cloreto de cálcio, ácidos, ar- ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas,'colarinhos, cueiros,
sentem blcromatos, carbonatos,
COS. coletes, capas, chales, cachecol',
saias, casacos, chinelos, dominós, echar.
calçados, chapéus, cintas, combleriçõea,
cloreto& e -sulfatos
pes, fantasias, fardas para militares, cocorpinhos, calças, calções, camisas, oalegiais, fraldas, galochas, gravatas, gornano n.o 612.665, de 15-10-63
mintas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ros, jogos de lingerie, jaqueta& leqltes.
Pinturaria "Auto Brasil" Ude
pis de senhoras e de crianças. colarinhos,
luvas, ligas, lenços, mant6s, meias,
São Paulo
giteiroa. • casacão, dominós. echarpea
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pafraldas, galochas, gravatas, gorro& jad
LOTO BRASIL
letós. palas, penhoar. pulover, pelerinas
guete& luvas, ligas, lenços, leques,
Ind. Brasileirp
peugas, ponches, polaina*, pijamas, pumantem, meias, maillots, mantas, mana
Classe 50
nhos, perneiras, quimanos, regalos.
driáo, malhas. paletós, palas, penhoar
:n pres sos
robe de chambre, roupão sobretudos
peugas, puloveres, ponches, pelaria"
polainas, Manias, punhos, robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, 93e0
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 2,00
tiene, balnearei toucam e vestidos

.-evereiro de .964
suspensórios, saldas de banho, sandália'
sweaters, shorts sungas, atolas, toa
tiens. slacks, tater, toucas, turbantes
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 612 670, de 15-10-63
12—,resentações Guanabara Ltda.

GUANABARA.
'na. Brasileira
Classe 50
Impressas

Termo n.° 612.672, de 15-10-63
viportadora Induscrina Ltds,
10
São Paulo
Itouscani

Ind., brasileira
Classe 4

Crina vegetal ou animal e produto
similares
Termo n.9 612.673, de 15-10.63
"Incobloco" Indústria e Comércio d
Artefatos de Cimento T¼15.
São Paulo
19COBLOÇP

indo bragueira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para coas
truções e decorações: Argamassas, argila, areia. azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos rara pavimentação, calhas,. cimento, cal. cré,
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água. caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas estuque. emul.
são de base astáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas psra constru. •
ções. lamelas de metal, ladrilhei, iam.
bris, luvas de junção. !ages, lageotas
,material isolante contra frio e calor
manilhas, massas para revestmentoe di
paredes, madeiras para construções mo
&alc•s produtos de base asfáltico, pro.
dutos para totrnar ira,•ermeabilizaate
•a 'argamassas de cimento e cal hidrftu
Uca. pedregulho. produtos betuminoso
unnermeabilizantes %toldos ou zoh ou.
trai formas para revestimento e t.butrol
usos nas construções, peruanas. Placai
para pavimentação, peças ornamentai
de cimento ou gesso para tetos e pare. •
des, papel para forrar casas massa
anti-ruidos para uso nas ,onstruções

parquetes portas, portões pisos, ao
leiras para portas, tijolos, tubos de coei
ereto. telhas, tacos, tubos de ventilação
tanques de cimento, vigas, vigamento'
vitrós, venezianas
Temo n.° 612.675, de 15-10-63
Organização Arthur Vieira S/C

Classes 32 e 50
Para distinguir: Jornais, revistas e publicações em geral. peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e de
televisão, órgãos de ptiblicidade de Oda
espécie, been como o timbre de todos
os seus impressos comerciais

