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Frigorifico Serrano Sociedade Andai- pedido de revogação de "ato"
concessivo do registro da marca: prejuntada — registro numero 290.732 —
do requerente: Companhia Swift do
Brasil.
O SrR Ministro exarou o seguinte
despacho:
Reexaminando cuidadosamente o
processo, s6 encontramos razões para
:onfirmar, corno confirmamos, o despacho de fls. 122. Os servidores que.
intervieram neste expediente agiram
tom critério e alto espirito público.
Não há divergência entre os pareceres
,écnicos e jurídicos, cujas conclusões'
Aprovamos. Proceda-se, portanto, nua
4rmos das conclusões finais da Consulioda Jurídica.
Em, 14 de fevereiro de 1964. Ass.
agygio Michaelsen, Ministro da In.
dústria e Comércio.
EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA
RIO, 21 DE FEVEREIRO DE 1964
Martinez 6 Iglezias — recorrendo do
despacho que deferiu o termo: 33.006
privilégio de invenção para Aperfekoamentos na fabricação de alpargaas — do requerente :São Paulo Alpargatas Company.
Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único 'do artigo 50, da lei
4.048, de 29 de dezembro de 1961, e
da Portaria Ministerial número 216, de
27 de setembro de 1963, e lhe nego
provimento para manter °despacho recorrido de fis. 42, que observou os
aareceres técnicos na sucessão da patente, requerida com aplicação do artigo 79 e seus parágrafos do Código
da rropriedade Industrial.
Rio. 14 de fevereiro de 1964. Asas.
Tosé I. C. Versiani, Secretário da Indústria.
Sanura, Indústria e Comércio Soem.
dade Anônima — recorrendo do des.
pacho que deferiu o termo: 40.792 —
p rivilégio de invenção para: Varetas
dobruflças para guarda chuvas deformáveis -- requerente: Enrico Faini.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Conheço da recurso nos termos do
parágrafo único do artigo 50, da Lei
4.048, de 29 de dezembro de '1961 e
Portaria Ministterial 216, • de 27 de
setembro de 1963, e lhe nego provimenta para manter o despacho recorrido de fls, que observando os laudos
técnicos, também de fls. aplicou o artigo 79 do Código da Propriedade Industrial por falta de anterioridade impeditivias que comprovasse a falta de
novidade.
Rio de Janeiro, 17 de tevereiro
1964. Ass. José I. C. Verciani —
Secretário da Indústria.
Georges Jenny — recorrendo do despacho que indeferiu o pedido de privi-.
légio de invenção para: 1nsyrumento
de ,nusica eletrônico.
O Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos 'termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro de
Mi, e da Portaria Ministerial 216
de 27 de setembro de 1963, e lhe nege,
provimento para manter o despacho.
para de fls, que aplicou ao indeferi,
o pedido de patente de fls. 2, com
aplicação do artigo 79 parágrafo 19 do
Códigd ao Propriedade Industrial (f al.
ta de novidade).
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de
1964. Asa. José I. C. Vercian1, Se.
cretário da Indústria.
The Dayton Rubber Company —
recorrendo do despacho que, indeferiu
o termo: 41.377 — privilégio de invenção para: Um elemento para fazer contato com as fibras, utilizável em má.
quinas texteis.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso nos termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro • de
1961 e da Portaria Ministerial 216 de
27 de setembro de 1963, e lhe nego
provimento para manter o despacho
recorrido de fls. 2 que aplicou o artigo
79 § 1° do Código da Propriedade Industrial (falta de novidade do invento).
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de
1964 Ass. José I. C. Verciani, SeIndústria.
cretár'o
Argetniro de Vasconcellos ()Voeira
— recorrendo do despacho que Indeferiu o pedido de privilégio de in-

venção — Um novo tipo de eangraclado destinado à guarda e transporte
de ovos — termo: 43.304.
O Sr. Secretário da Indstria exarou
o seguinte despacho. — Conheço do
recurso, nos têrmos do parágrafo único, do artigo 50, da Lei 4.048 de 29
de dezembro de 1961 e da Portaria
Ministerial 216, de 2'7 de setembro cie
1963, e lhe r.ego provimento para manter o artigo 70 parágrafo 10 do Código da Propriedade Industrial ao indeferir o pedido de fls. 2 (falta de
novidade).
Rio de Janeiro, 17 de feveriro ae
1964. — José 1. C. Verciani Secretário" da Indústria.
Jacques Fondal — E — Hirsch: Louvenstezn — recorrendo do despacho
que — Indeferiu o termo: 45.339 —
privilégio de invenção para — Processo de fabricação de aliuninio. — Conheço do recurso, nos termos do parágrafo único, do artigo 50 da Lei
n9 4.048 de 29-12-1961, e da Portaria
Ministerial 216, de 27-9-1963, e lhe
dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls, para conceder
ta patente de invenção, observado o
purecer Técnico de fls. do Instituto
Nacional de Tecnologia.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro ae
1964. — José I. C. Verciania — Sec:etai".io da Indústria,
Republic Steel Corporation — recorrendo do despacho que indeferiu o
termo: 47.113 — privilégio de invençao
pára aperfeiçoamentos no processo para o funcionamento de altos fornos ou
relativos a esse processo.
O Sr. Secretário da Indústria exaram o seguinte despacho Conheço
do recurso, nos tênnos do parágrafo
único do artigo 50, da Lei 4.048, cie
29-12-1961, e da Portaria Ministerial
n9 216 de 27-9-63, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls. que bem aplicou ao caso
em apreço o artigo 79 do parágrafo
1 0 do Código da Propriedade Industrial (falta de requisito de novidade).
Rio de Janeiro, 17 de feveriro de
1964. — José 1. C. Verciani — Secretário da Indústria.
Natal Bottini — recorrendo cle
despacho que indeferiu o termo número 53.935: modélo industrial para:
Na5vo modêlo de mosaico de corte
ale
transversal.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho — Conheço
do recurso, nos termos do parágrafo'
único, do artigo 50, da Lei 4.048, de
29-12-1961, e da Portaria Ministerial
nO 216 de 27-9-1963, e lhe negar provimento para manter o despacho re-

corrido de fia, que aplicou o artig
7° Parágrafo 1 9 do Código da Proprie,
dade Industrial, artigo 11
10 (16
mesmo Código.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro cie
1964 — José . 1. C. Verciarsi — Secre•tário da Indústria.
Direção das Minas do Estado. em
Limburg, em nome em beneficio do
Govêrno da Holanda — recorrido do
despacho que: indeferiu o pedido ae
privilégio de invenção — Um procejso
para preparar ácido intrico concentrado — termo: 47.238.
O Sr. Secretário da Indústria exaroa o seguinte despacho. — Conheço
do recurso interposto a fls., nos termos do Parágrafo 1:Tnico do artigo 50.
,da Lei n° 4.048, de 29-12-1961, e da
Portaria Ministerial n9 216 de 27 em
setembro de 1963, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls, com observância dos laudos técnicos, de fls. do processo, aplicando inclusive ao caso em apreço O
artIg0 V 1 2 9 do Código da Propriedade Industrial.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de
1964. — José 1, C. Verciani —
tárin da Indústria.
Alberto Rabello da Silva — recur.
rendo do despacho que indeferiu a
rermo — 55.911 — modelo de utilidade para — Dispositivo portatil pnrt
rftrl yerar bebidas.
O Sr. Secretário exarou o seguinte,
despacho --. Conheço do recurso nos
tarmw do parágrafo único do artigo
50 da Lei 4.048. de 29-12-1961, e da
Portaria M inIsterial n o 27-9-1963. e
lhe nego provimento para manter e
despacho recorrido cr... ris. Que indeferiu o pedido de fls. com aplicação
do art. 11 porã qrafn 1° do Código da „.
Propriedade, Industrial.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro do
1964. — José 1. C. Verciani. — Secretário da Indústria.
Uno Ivan Samuel Edlund — recorrendo do despacho que indeferiu e
Minn — 56.823 — privilégio de in.
vencão para — Painel de Madeira.
O Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho — Conheço ele
recurso, nos tétanos do Parágrafo ú ni
-codartig50.dLein94.08de
29-12-1961, e da Portaria Mlniatnrial
no 216. de a7-9-198a. e lhe nem o-ovimento usrti manter o des pacho recorrido de fls. que bem aplicou o arfigo 7c parágrafo le do Código de
Propriedade Industrial, ao indeferir o
pedido de fls. 1 (falta de novidade".
Rio de Janeiro. 17 de fevereiro de
ioe4, — José 1. C. Verciani — Secretário da Indfistria,
Saturnia S. A. licumuladores Elétricos recorrendo do despacho qw
deeriu o termo — 61.068: - privilégio
de invenção — Proces .p para abricacão de sep aradores microporoso g
p artir de caucho — requerente — Aecurnulatorem Pabrik Aktiengsellachaft
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— As Repartições Púái:cas
deverão remeter. o expediente
destinado à. , publiCação nos
jornais, diáriamente, até -às.
15 horas, exceto aos ,sóbados,
quà ndo deverão fazê-lo ecié àt
11,30 horas.

As reclamações pertinentes à matéria retribuída,' nos
'casos de erros ou ornissõei, deverão ser formuladas pbr escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída 'dos
órgãos oficiais.
— Os originais 'deverá() ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por. quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que --serão st,..npre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em 'qualquer época, por seis meses ou um .ano.
— As assinaturas vencidas
poderão • ser suspensas -Sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de. suas assinaturas, na
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARE:S

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior: -Capital e Interior,:
600;00 Semestre . . . Cr$ -450,00
Semestre . . . Cr$
Cr$ 1.200,00 Ano .
Cr$
900.00
Ano
Exterior:
. Exterior:
Cr$ 1.300,00 !Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
•

parte superict do enderéço vão
impressos o número. do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar . solução de

•

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinan(es providenciar a respectiva
renovação com antecedência
minima; de trinta (-30) dias.

O Sr. Secretário da Licinstria exe- Ata \ da 363.a reunião da C.C.A.P., 1 ver que servem como exemplos a
rcia o seguinte despacho — Conneço
instituída pela Portaria número 52, serem seguidos, além da sua finura
do recurso, nos têrmos do parágrafo
de 24-6-1954.
de três com os colegas e todos aquel
único do artigo 50, da Lei 4.048. de,
les que militam no Departamento.
Aos ' vinte e dois dias do mês de
29-12-1961, e da Portaria Ministerial
nc 216, de 27 - 9 - 63, e lhe nego Arov;- janeiro de 1964, às quatorze horas, 1 Ainda com a Palavra o Senhor Anmento para manter o despacho re- -sob a presidência do Sr. Antero Go- I taro Gomes dos Santos comunica a
I seus pares que o seu Secretário e
corrido 1e fls, que decidiu com obser-!
vancia com o do Instituto Nacional i mes dos Santos, atual Diretor da Di- colega, examinador de marcas, Dovisão de Marcas e com a presença
Técnologia. .
dos membros Eunice Candida Mun3z mingos Angelo de Quadros Sé, haRio de Janeiro, 17 de feveriro
Pinto.
Nelly Velloso dos Santos e , fvia sido designado pelo Senhor Di'1964. —José .1. C. Vereiani. — SecreObvia Marques dos Santos, represen- ator-Geral para ch fiar a Seção de
tário da Indústria.,
tanta da A. B. A. P. I., realizou- Arquivo de Marcas, unia das mais
DIRETOREXPEDIENTE DO '
se na sala da Divisão de Marcas, do importantes da sua Divisão, e que,
GERAL
D. N. P. I., a 363.a reunião da Co- se por Una lado, lamentava se ver
missão de Classificação de Artigos e privado da sua imediata colaboração
Rio. 21 de fevereiro de 1964
Produtos. Aberta a- sessão foi lida como Secretário e pessoa de sua
e aprovada a ata da sessão anterior. confiança, por outro se regosijava e
Diversos
A seguir a senhora Olivie Marques congratulava por ver e sentir que o
Laboratórios Andromsco S. A. — dos Santos usou da palavra, propon- colega Domingos Quadros já .alcanno pedido de reconsideração do ' des- do constasse era ata um- voto de cosi- çava. merecidamente, mais um depacho que deferiu o termo 393.353 gratulações pela nomeação e posse grau em sua carreira de funcionário,
— mana ^CatOlial — do requeren- do Sr. Antero Gomes dos Santos no constatando-se, com essa designação
te: Farbenfabrieken Bayer Aktieng- cargo de Diretor da D. M. e Pre- o seu interesse. capacidade, zelo e
seliscjaft. — Mantenho o despacho sidente da C, C. A. P., no qua foi eficiência no desempenho de quaisconcessivo do registro. urna vez que rroilida unanimemente por seus cole- quer serviços que lhe eram cometise tratam de - marcas incluídas em
dos. Todavia, continua o presidenclasses diferentes, o que tossia difí- g as da Comissão. O Presidente agra- te,' o funcionário que se afastava do
decendo aquele voto, disse da sua
cil a possibilidade de engano.
satisfação em presidir a C.C.A.P. cargo de seu Secretário, permaneceSociedade de Moagens do Recife que tantos e inestimáveis serviços ria por , seus méritos----zempre demonsLtda. — recorrendo do despacho que vem prestando . à indústria e ao co- trados, a secretariar .as reuniões da
• deferiu o termo 400.356 — insígnia
mércio, o àqueles que laboram no C: C. A. P. e que, no 'exercício de
— Moinho Recife — do requerente: D, N. P. I., funcionários, agentes suas novas atribuições, como Chefe
Grandes Moinhos do Brasil S. A.
de uma das Seções da Sua Divisão.
— Mantenho ,o despacho concessivo e advogados, no sentido de orientar
do registro, em "face da /improcedên- e dirimir dúvidas quanto à classifi- continuava, também, assim o esperacia das razões expostas no pedido de cação de artigos e produtos, nos pe- va, a conter com aquela sempre efireconsideração: A requerente usa o didos de registro `-de marcas, disci. ciente colaboração. , A ' seguir, por
nome de Moinho Recife, pelo me- plinando tão complexo assunto, con- proposta da senhora Eunice Condida
nos, desde 1919, corno certifica o do- tinuando. o Presidente teceu pala- Munõz Pinto. a C. C. A. P. resolcumento de flak, 23. E, além disso, vras de .elogio . ao seu antecessor, Se- veu suspender as suas reuniões até
tem a sua denominação comercial nhor Geraldo Thonaé de Saboya
12 de fevereirio p. vindouro, • fim
registrada na Junta Comercial desde Silva, dizendo' que esse seu ilustre de poder esquematizar, até lá, suges1938. Tem, portanto, em direito ad- colega, como examinador de - marcas tões para o prosseguimento dos seus
quirido incontestável que não será que é, em sua gestão como diretor trabalhos. Nada mais havendo a trapossível desprezar, e menos que a lei da Divisão de Marcas e Presidente
tar, são encerrados os trabalhos pre• de marcas já não se apresente como da C. C. A. P., deixou traços mar- cisamente - às 16 horas, voltando a
3nstrumento de ordem moral para cantes e ensinamentos dignos de louC. C.A.P. a se reunir no dia 19 de
harmonia . doo intertmes comerciais.
•

— As - PúbUcaS
cingir-se-ão às\ assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e àsi,
iniciadas, em qualquer épocas
pelos órg ão:: competentes.
— A fim de possibilitar a rernása de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamog,
usem os interessados prefe.
rencialniente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro dà Departamento
de imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos órgãos ,oficiais" só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assie.
natura.
— O funcionário público fe.
deral, para fazer jus ao des..
conto 'indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura,
,— O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficiaig
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e - de Cr$ :1,00, por ano
decorrido. -

fevereiro de 1964, lavrando, eu, Domingos Angelo de Quadros-' Sá, Secretário da Comissão, esta , ata que
vai por todos os presentes assinada.
asa.) Antero Gomea dos Santos
Euaice Candida Muniir Pinto — Ofid
via Marques dos Santos — Neli)!
Venoso dos Santos.
.913fPEDIEN712 DA SEÇÃO DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
Rio., 21 de fevereiro de 1964

Desistência de processo
Standard Electriee Sociedade Anônima declara a desistência do pedido
de privilégio de invenção para: Sistema telefónico auto-falante — Termo
no 147.534. -- Anote-se a desistência
e arquive-se o processo.

Zaiatncias -- 'Timos
N9 114.004 — Fontes S. A. Induz..
'
tria de Móveis Artísticos — Cumpra
a exigência.
N° 123.294 — Ernest Klein — Ourar
pra a exigência.
Intermatãoneld
Nu 124.571 —
Itcoearch Masstscheppil — N.V. *MN
Cumpra a exigência.
134.519 — Imperiai Chenainal ler
dustries Limited e The Midland TA!
Distillers Limited — Cumpram a extOncia. •
'N9 124.652 — Boum= — QS,s
Cia 13~letra de Equipamentos
Cump:a a exigência.
DI° 124.711 — Patrick Joseph Amo.
deo — Cumpra a exigência,
No 156.072 — Industrie e ComerCie
de Protetores Luminosos Chock Light '
Ltda. — Cumpra a exigência. .

zhe

ARQUIVAM=
DÉ PROCESSOS
•
Ficam os processos anaixo mencici
nades arquivados por ordem do Senhor Diretor da Divisão de Privilégios.
- Termos: *
N9 . 72.201 - Produtos Wilimices auw
rani S. A. — privilégio de invenção N9 87.750 — Cie, Carioca de Indústrias Plásticas — Modelo de utilidade
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N9 89.223 - Seymour Norman Biackman - Privilégio de invenção.
No 91.6..11 - Angelo Mangleri •
Modelo de utilidade.
No 92.587 - A. Oliva & Filho Modelo de utilidade.
N9 92.541 - Fritz (Wwulkahn) - Prlprivilégio de invenção.
No 92.809 - Daniel Arioato Portela - Modelo de utilidade.
No 97.640 - Susumu Kaneko* Modelo de utilidade.
No 99.451 - roi-indo Perlai - PriVilégio de invenção.
No 99.866 - Frederico Wagner Modelo de utilidade.
No 11.438 - Jesus Alves Magalhães
-- Privilégio de invenção.
N9 114.754 - António de Gaseia
-Reina - Modelo de utilidade.
No 114.859 - Wilton dee Santos Modelo de utilidade.
No 115.414 - Camilo Pigeard Privilégio de invenção.
No 115.443 - Moacyr Martins da
Silva e Mario Pedro Forni - Modelo
de utilidade.
N9 115.616 - Jorge Halker lo de utilidade.
N9 -116.678 - Cell° Camargo Leorteini - Modelo de Utilidade.
N° 116.880 - • Altino Gomes de Araújo e João Simião de Lima
No 116.748 - Aeoplast Kunststoff
Verarbeitung - Privilégio
de invenção.
.N9 116.749 - AL:opinai. Kunststofi
Verarbeitung G.M.B.H. Privilégio
de invenção.
No 116.887 - Y031210 Kodama Modelo de utilidade.
N9 116.892 - Maximo Moreno Modelo de utilidade.
No 116.893 . - Franz Focik e Antoon
Joseph Maes - Modelo'de utilidade.
No 114.477 - Mantana S. A. - Engenharia e comércio - Privilégio de
invenção.
• No 118.172 - Mecânica e Fundição
Irmãos Gazzola S. A. - Modelo de
utilidade.
N9 118.178 - Fernando Geraldo
•
- Prestes - Privilégio de invenção.
No 118.351 - Roque Bonal Rublo
- Modelo de utilidade.
No 118.363 - Alex Marten - Privilégio de invenção.
NO 118.395 - Alex Marten - Mo•
delo de utilidade.
N9 118.438 - Gildo Besehl - Mo:
delo de utilidade.
MoN9 118.436 - Gildo Boschi
delo de utilidade.
'N° 118:484 - Daniel Maria Ferreira - Privilégio de invenção.
N9 118.887- Nicelino Guimarães
Moreira - Privilégio de invenção.
N9 118.718 - Maurice Lebenthal Modelo de utilidade.
No 118.776 - Waldevino Treviáan •
Privilégio de invenção. No U8.931 - Indústrias Brasileiras
de Matérias Plásticas S. A. - Privilégio de invenção.
No 118.937 - Remoi° Melzer Pritilégio de invenção.
No 118.951- Clovis Pereira Sampaio - Modélo de utilidade.
No 118.957 - João Emenesio Pinto-- Modelo de utilidade.
. N. o 118:962 - André ICiss -

Modêlo de utilidade.
N. o 118.993 - Arpad Juhasz Privilégio de invenção.
N. o 119.041 - Agência Cinelândia- de . Publicidade e Decoração Ltda. - ModêIo dr. utilidade.
N. o 119.056 - Mario Whitaker
- Modélio ,de utilidade.
N. o 119.108 - !solina Conceição Lopes da \Silveira - Modêlo
de utilidade.
N. o 119.113 - Manoel de Matos - Modê10 de utilidade.
N. o 119.150 - Carlos Atallah
- Privilégio de invenção.

DIARIO OF/CIAL ' (Seção 111)- \

N. o 119.166 - Salvador Salmeron - Privilégio de invenção.
N.° 119.348 Engenharia e
Cindusria de Pre-Moldados Três
'B".Limitada - Privilégio de invençã,o.
N.° 119.357 - Antonio Lidenbergh Regino - Privilégio de invenção.
N. o 119.484 - Seneamento S.
A. - Engenharia. Sanitária e Civil - Modêlo de utilidade.
N. o 119.514 - Ayrton Fernande Rolim - Modêlo de utilidade.
N.° 119.577 - Antonio ePssoa
de Campos Sobrinho - Privilé
gb de invenção. •
N.° 119.609 - Breno Martins
de Albuquerque - Privilégio de
Invenção.
N.°- 119.625 - Padrão latiu
tria Metalúrgica e Comércio
A.- - Privilégio de invenção.
N.° 119.640 - Saunders Valve
Co. Ltd. - Privilégio de invenção.
`N. 0 119.681 - Chuzó Shirata
- Privilégio de invenção.
N.° 119.803 - Gama Bruno S.
A. - Privilégio de invenção.
N.° 119.806 - Gama Bruno S.
A. - Privilégio de invenção.
N.° 119.807 - Cem, Bruno S.
A. - Privilégio de invenção.
N. o 119.828 - S. A. Industrial
Irmãos Lever - Modêlo de utilidade.
N.° 119.836 - Cama Bruno S.
A. - Privilégio , de invenção.
N. o 119.918 - Oswaldo Ferreti
- Privilégio de invenção.
N. o 119.928 - Manoel Vieira
Ventura - Privilégio de invenção
N.° 119.932 - Humberto Bran
co - Modélo de utilidade.
N.° 119.945 .- Zeno M. S.
Zielinsky Privilégio de invenção.
N.° 119.987 - Glaxo Laboratories Limited - Privilégio de invenção.
N.° 120.122 - Alberto Malett.
- Prviilégio de invenção.
N.° 120.198 - Elio Menegnz Privilégio do invenção.
N. o 120.244 - Miguel oPstiglioni - Modêlo de utilidade.
• N. o 120.473 - Labib Karan Modêlo de utilidade.
N.° 120,706 - Theoph ilo Fara
- IVIOdêlo de utilidade.
N. o 121.031 - Camilo Rulli
Modêlo de utilidade. N.° 121.065 - Karel CTVRTNTE.
rivilégiu de invenção.
N.° 121.071 - Diluo sKlausberger - rivilégio de invenção.
N. o 121.088 - 'Untar° Taka-

hashi - Privilégio de invenção.
N. o 125.437 - Wilson Farina
- Modêlo de utilidade.
N. o 129.931 - :Toei Miranda Privilégio de Invenção..
N.° 127.457 - Protoplástica
Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda. - Modêlo de
utilidade
N.o 127.579 - Kurt R. Baumann - Privilégio de invenção.
N.O 137.477 - Guilherme
Bauer Cotrina - Privilégio: d.
Invenção.
N. o 134.736 - José Rodolph
Amorim - Modêlo industrial.
N. o 138.185 - Jorge de Cama.
g u Filho --- Modêlo industrial.
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N.° 399.834 - Deco Kix - Com-.
N.° 138.394 - Cerâmica Sanitária oPrcelite S. A. - Modê- panhia Química Industrial de !mini.
lo industrial - Arquivem-se os nados - Classe 16.1001 - Andetsou
N.° 404.417 processos.
Clayton & Cia. Ltda. - Classe II.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILAGIO DE INVENÇÃO
Republicado por ter saldo com incorreções:
Rio, 21 de fevereiro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
u.° 4.048, de 29-12-61, e mais Dez
Dias - para ventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tende
valido nenhum interessado, ficam notificados Os requerentes abaixo mencionados'• a comparecer a éste Departamento a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro • do prazo de Sessenta Dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da
Propriedade iddustrial.
Desarquivamento de Processo:
Térmos:
N.° 115.286 - Nõs-o tipo de- reator instantâneo - priv. - Requerente: Karsakellan & Cia. - Concedo o desarquivamento.
N.o 132.736 - Modèlo industrial
- Original padrão de tecido de malha - Requerente: Malharia Mascote Ltda. - Concedo- o desarquivamento.
tilidade Indeferido:
Modèlo
N.° 125.526 - Novas disposições
em ou relativas a fogões. - Requerente: Ferinando Benueci.
Exigências:
Luigi Papa - No processo da pa
tente de número 28.927 - privilégio do invenção - Tome conhecimento do parecer técnico.
Inc. - Mantenho o despacho.
N.° 103.348 - Nathaniel da Silva
Mendonça - Tome' conhecimentodo
parecer técnico.
N°. 120.821 - F. M. C. Corporation - Cumpra a exigência.
Diversos:
Anton Pfaf - No pedido de pagamento do triênio da patente n.°
3.07 modèlo industrial - Aguarde-se.
N.° 99.476 •- N. V. de Bataafsche
Petroleum Maatschappij - Concedi
-o desarquivamento.
N.° 121.302 - Les Usines dc Mello - Privilégio de invenção- - Arquive-se

N.° 406.352 - Oftrol - Pedro
Breves & Cia. - Classe 3.
N.° 409.647 - Aspicran - lobomiúdos Moura Brasil Orlando Itangel S. A. - Cl :Me 3.
•
N.° 439.668
derson Claytou &
Lide. Classe 41 (com exclusão de doces,
biscoitos is tortas .:
cha s e pastéis).
N.° 439.975 - Cara:libo:a
Ind.
e Com. de Doces Santa Fé
- Classe 41.
Frase de Proodganda Deferida,.
N.° • 406.386 - tnacit a prova do
café puro' ou 'com :ene Paraventi
o que é só café - Cate Paravrott
Sociedade Anônima
Classe
Nome Comercial Deferido:
•
N.° 383.287 - Gr:Alija 4 irmãos
S. A. Agro-Peettárta indústria e Comércio - Granjas À irmãos S. A.
Agro-Pecuária, Ind e Comércio Art. 109. •
Titulo
do:de 'Estabelecimento. DcN.° _362.959 - Colortéen ¡Ca
Kurt Werner Schulze
Classes 25,
33 - Art. 117, n.o 1.N.° 402.488 . = Alvorada Antonio Bernardes Baptista e Wanderley Bernardes - Classe 33 - Ari.
117, n.° 1.
MARCA8 INDEFERIDAS

NO 362.924 - Lavam - Aguas Sanitárias Super Golao -de Ribeirão
Preto Ltda. -• cla2e 46
NO 363.569 - STE - Soe Técnica
de Equipamentos STE SA - ciasse 31.
N9 401.1a0 -• Rheingo,c1 - Adega
Suisso Brasileira S. A. - Classe 42.
Na 401.121 - RheingoId - Adega
SU1SSO BrasPeira S_ A. - Classe 43.
N9 -403.404 - Rhapsodia Ind. e Comércio Catarinense S.. A.
- Classe 48.
N° 414.774 - Fartutai - Soe. Formaceutici Italie - CAsse 3.
.1\79 422.728 - Stay Coo' - S. A.
Cotonificio Gavea - alasse. 23.
N O 422.729 - Stay C001 - S. A.
Cotonificio Gavea - Classe 36.
NO 436.494 - Pindamonhangaba
Distribuidora Brasileira de Gás Pindamonhangaba Ltda. - Classe 47.
No 436.536 - Térmico - Primeira
Indústria Brasileira Feltros Llobera
Si. A. - Classe 37.
No 436.551 - Campos do Jordão Termas de Campos do Jordão 5. A.
- Glasse-50.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N? 436.633
Daratampa - Lineit
DIVISO DE MARCAS
p asseia - Classe 27.
No 436.645 - laterestadual Sode 1064
. Dia' 21 de.
ledade Intereatadual de Vasilhames
Ltda. - Classe Il.
Notificação:
No 436.707 - Ricomalte - ProUma vez decorrido .ri prazo de reQuímicos Fa rmacêuticos e
curso previsto pelo artigo 14 da Lei dutos
Dietéticos tortura - Claan.° 4.048, de 29-12-61, e mais Dez ¡e
41.
Dias - para ventilais juntadas dre
recursos, e do mesmo não se tendo
Na 437 09e - Orquestra Brasileira
valido nenhum interessado, ficam, no- de Dana - Cia. Brasileira de Discos
tificados os requerentes abaixo men- - Classe 8.
cionados a comparecer a Ente DeNo 438.240 - Graylz
-Toé Soapartamento a fim de efetuarem o res de Castro - Classe 42.
pagamento da taxa' final concennenN o 438.730.... Dormentes - Distrites a expedição dos respectivos cer.- buidora e Técnica Exp. de Madeiras
tificados dentro do prazo,
prazo de Ses- e Dorme ntes Ltda. - Classe 4.
senta Dias - na forma do
NO 438.844 - Rio preto MPrfo único do artigo 134 do Código da
cantil Rio Preto de Petróleo Ltda. Propriedade Industrial.'
Classe 47.
Marcas Deferidas:
No 438.878 - Brasil - Auto CarroN.°364.504 - Príncipe" da Voz - certas Brasil Ltda. - Classe 21.
NO
Rei da Voz Aparelhos Eiétro-Sono438.905 - Comercial de Máquiros S. A. - Classe 8.
nas - Comercial de Máquinas Ltda.
Classe
6.
N.° 393.726 - Jabaquara -;InNO 439.481 - rpsdap est Casa
dústria e Comé cio . Jahaquara 'Li- Budapest
Artigos .para presentes
mitada - Classe 50.
mitada
C'asse 15.
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N9 439.004 - Sobras - Sociedade N9 440.967 - Café Frederico - An- N. o 443.017 - Tic Tac - José
SINAL DE PROPAGANDA . •
Brasileira, de AsCstência, Médica e. tenho Frederico 1g Filhos Ltda. _ Zaparolla Júnior - classe 17 (com
INDEI'ratIDO
Hospitalar Sobras Ltda. - Classe 50 classe 41.
éxclusão de armações de escritõN9 41'7.819 - Continuamente Aper- (sem direito ao uso da côr vermelha • No 442.253 - Matic - lbesa In- rio armário para serviços de escridustrial
Brasileira
de
Embalagens
Sona
cruz
constante
do
clichê).
feiçoado - Esso Brasileira de PetrótOri0 e sanitários objetos de papaN9 439.387 - Macdel - Adminis- ciedade Anônima - classe 26.
leo S. A. - Classe 47.
lana e papel comum) .
N9 437.093 - Orquestra Brasileira tradora e Incorporadora Mudei So(Com
exclusão
de
chapas
fôlhase
de Dança -Cia. Brasileira de Dis- ciedade Anônima - classe 50.
pranchas
de
fibras
de
madeira
prenN.° 443.019 Antron - E I Du.
N9 439.437 - Casa - Gráfica As- sada de polpa e fibra paensada isocos - Classe 833.
pont de Nemours 'Ond Co. -bahr S.A - Classe 50.
lantes têrmo acústico para constru- classe 22.
• FRASE DE PROPAGANDA
N9 439.938 - Etegil Edithra Téc- ções fenos assoalhos tabiques paineis
INDeeraatIDA
nico Gráfica Industrial Ltda. -' portas e tacos). •
N.o 443.020 - Antron - E I DuNo 442.254 - MATIC
classe 50 .
Ibesa In- pont de Nemours And Co.
No 438.838 - O Are° da Familia N9 ,440.202 - Klydont
Klydont dustria Brasileira de Eintalagens So- classe 28.
Panamericana - Rutas Aérea de Industrial e Comércio Ltda. - classe ciedade Anônima - classe 27.
Colômbia Ltda. Ras - Classe a.).
N9 442.255 - - Ilsesa In3.
SINAL DE PROPAGANDA
..N9 438.836 W - De Porto Alegre para N9 440.304 - ePças Bis pelo Tele- dústria Brasileira de Embalagens Sodeliciarem os lares gaúchos - Ces- fone - Rádio Bandeirante S.A -- ciedade Anônima - classe 29.
DEFERIDO ,
tari S. A. Indústria Sulina de Pro- Classe a2.
N9 442.257 -- Amam
Ibesa Indutos Alimentícios - Ciasse 41.
Union Oarbide dia Brasileira de Embalagens SoN.o 437.525 - Rádios sob medida
N
o 440.351
ciedade Anônima - classe 30.
Feigenson S.A.-Indústira e CoClasse
28.
Corp.
Viaolyte
--L•
MULO DE ESTABELECIMENTO
N9 442• 258 - MATIC - Ibesa InPoppy - Laboratório dústria
mércio - clase 8 (artigo 121 e sem
N 440.402
INDEFERIDO •
Brasileira
de
Embalagens
SoNeomed Ltda. - Classe 3.Texaco Inc. ciedade Anónima - classe 31.
exclusiridade da expressão Rádio
N9 440.444 - Hytex
sob medida) .
No 391.060 - Fábrica de Moias CaN
o
442.260
MATIC
Ibesa
Inrnaragibe - J. A. Pimenta]. - Class - Classe 47.
-Brasileira de Embalagens SoN9 440.445 - Meropa - Texaco dústria
tas 21 - 6 - 8 - 11 e 39.
ciedade Anônima - classe 34.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
•
Inc.
classe
47.
No 439.650 - Indústria Roupas
(Com exclusão de congoleo).
profissionais -' Roupas AB S. A.
No 440.446 - Miltex - Tema> • N9 442.261 - MATIC - Ibesa InN.o 439.662 - Casa Martins Cos.*
Roupas Profissionais - Ceasse 36.
classe 47.
ichistria Brasileira de Embalagens So- ta S.A. T aairios e Armarinhos 439.651
Indústria
de
Roupas
• • No
440.447
Low
_Temp
Texaco
ciedade
Anônima
classe
35.
N9
Profissionais - Roupas AB S. • A. Inc. -- Claese 4.
Caca Martins CCSta S.A. Tecidos
(Com exclusão de porta blocos).
Indústria ' Roupas Profissionais 440.450 - Texayce - Texaco -N9 442.263 - MATIC - Ibesa In- e Armarinho - (artigo 109 n.° 2).
No
Glease 36. •
N.o 442.102 - M. D. Melo - classe 47.
, dústria Brasileira de Embalagens SoN9 439.652 • - Indústria Roupas
ciedade Anônima - Classe 37.
M. D. Melo
(artigo 109 n.° 1).
Profissionais - Roupas AB S. A. N9 440.451 - Thermatex - Texaco
N9 442.265 - MATIC
Ibesa InIndústria Roupas Profissionais - Inc. - Classe 47. '
diestria Brasileira de Embalagens no- TITULO DE ESTABELECIMENTO
N9 440.452 - Telemotor - Texaco ,ciedade
Classe 36.
Anônima - classe 39.
Inc. - Classe 47.
DEFERIDOS
(Com exclusão de esteiras punhos
Texaco
N9 440.454 - Spindura
EXIGÊNCIAS .
lenços
e
bcrracha
plugs
e
tomadas).
Classe 47.
Inc.
N.o 440.201 - Edificio Aliuirante •
No 406.396 - Ballantyne Stewart, N 9 440.455 - Stazon
Texacol N9 442.268 - MATIC - Ibesa, In- - Construtora Nervo Horizonte Li& Co. Ltda. - Satisfaça exigência.' Inc.
Classe
47.
dústral
Brasileira
de
Embalagens
Somitadd - c).asse 33 (artigo 117
N9 439.088 - Derocy bouza - saNo 440.459 - Novatex - Texaco ciedade Anônima - classe 42.
tisfaça exigência.
numero 4);
Inc.
classe
47.
I. No 442,269
•
Ibesa
InN9 423.641 - Robertshaw Fulton
,Texaco dustria
Baasileira de Embalagens SoN.o 440.368 - Walpe OrganizaControls Co: - Satisfaça exigência.
N9 440.460 - cepheus
ciedade Anônima - classe 43.
47.
classe
' . Inc.
dora
Administradora ' e Revisora
Floatcoat - Texaco N9 442.270 - MATIC - Ibesa In- Contábil
N 9 440.4e0A
DIVERSOS
Walpe Organizadora
dústraa Brasileira de Embalagens SoInc. Classe 47.
Administradora e Revisora ContáN9 410.461 - Canopus - Tex 'aeo ciedade Anónima - classe 44.
N9 464.948 - H. G. SLark G. M.
, N9 442.271 - MATIC
Ibesa In- bit Limitada - classe 33 (artigo
B.H. CO. - Prossiga-se cora os no- Inc. - Classe 47.
N9 440.462 - Cavis - Texaco Inc. dústria Brasileira de Embalagens So- 117 número 1) .
vos exemp:ares e aguardando-se
ciedade Anônima - classe 45.
- Classe 47.
nôvo prazo de oposição.
' N9 442.273 -- MATIC
Ibesa InEXIGÊNCIAS
N9 448.757 - a.crau Filmes Ltda.
No 440.464 - Anser - Texaco Inc. diestria Brasileira de Embalagens So- Prossiga-se ficando sem efeito o _ Classe 47.
dedada
Anônima
Classe
47
despacho de arquivamento e satisfa• geN.o 437.033 - Juan Gallego MeNo 440.466 A - Emblemática -(Com exclusão de óleos para
ça a exigência.
Treibacher - Chemiache Werke Ak- ração de fôrça) .
dina
- Satisfaça exigência.
•
Números 449.134 449.135 - tiengesellschar.- Classe 44.
I . N9 442.275 - 1CATIC - Ibesa InN.o
441.475 - Impeco Bras Li449.136 - Moinho -comerciai cao PaNO 440.467 - Traxamatic --Texaco dústria Brasileira de Embalagens So- mitada Impermeabilizantes Engeraná S. A. Importação Inciústria e Inc.
dedada
Anónima
classe
49.
- Classe. 47.
Comércio. - Prossiga-se ficando N9 440.470
(Com exclusão de partes compo- nharia e Comérciq - Satisfaça
- Kage - Papelaria e
sem efeito o •despacho s de arquiva- Tipografia
Kage Limitada. - Classe nentes para esportes e bexigas de exigência.
mento e satisfaça exigência.
bo•rrach'a).
50.
N.o 441.575 - Esquadrias Santa
Palitur ' No 442.279 - Nitro - Cia. Nitro
Politur
440.513
N
o
Cruz S.A. - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
F'éalas e Viagens Ltda. - Classe 33, Química Brasileira - classe 31.
PESQUISAS
N.o 442.034 Kommando EngeNo 442.31 - Fczzati - Malharia
7
N o 440.538 -- ICaribe S.A. Indús- , Fozzati S.A- classe 37.
riharia Limitada - Satisfaça exitria
e
Comerei°
classe
36.
I N.° 442,320 - Fozzati - Malha- géncia.
Dia- 21 de fevereiro de 1984
NO 440.545 - Wonderlon - Karibe
Nott /cação
•
SaA. Ind. e Comércio - Classe 23. i ria Fozzati S.A. - classe 24.
- Bozzano B - BOZ
,Uma vez decoaaao o prazo de re- N9 440.560 - Unib th - Cormac • N.? 442379
N.o 442.407 - Casa Santiago de
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Chemical Corp. - Classe 1.
sano S.-A. Comercial Industrial e Pneus S.A. - Satisfaça exigência.
d 29 - 12 - 61e mais dez dias ! N9 440.579 - Aprenda Sozinho
:Importadora - classe 2.
no 4.048evenemais
N.o 442.769 - Irmãos Mendonça •
juntadas
de
recur-- para
Enio Matheu.s Guazzeill & Cia Unir- I N.o 442.382 '- Bozzano B - Boz- Indústria e Comércio Limitada aos, e do mesmo n.o se tendo valido'•
tada - Classe 32,
.
, -' !zano S.A. Cômercial Industrial e Satisfaça exigência.
interessacioai,caul nocificados
J
•
Maatini & ¡ Importadora - Classe 2.
os requerentes aaaixo raeucionados a ; No 440.688 - Lolita
comparecer a este Departamento a 'Rossi S.A. Indústria e Comércio de N.o 442.474 ----thakmak RETIFICAÇA0 DE CLICHE
Irum, cle efetuarem J ti - gamem.° da ¡Bebidas - cla,sse 42. -- _ .
mãos
Tchakmakian
classe 36.
taxa final .concernentes a expedição N 9 40.800 -- Decalco - Fab. GunN.o 440.305 - marca Campeões
dos respectivos certincados dentro dd tner Kagner Ltda. -• Cladse 17 (sem N.o 443.016 - Pullman - S.A. do ano
de Rádio Bandeirantes
prazo de Sessenta dias - - na forma !direito ao uso exclusivo . da expressão Brasileira de Tabacos IndustrialiS.A. - classe 32 - clichê publido parágrafo único do artigo 131 do Decalco).
zados
Sabrati
classe
44.
cado em 16 d ejaneiro de 1960, ar.
Código da- Propriedade industrial. 1 N9 440.945 - C C - França &
. •Cia. Ltda. - Classe 41.
tigos n aclase.
França
&
I N9 440.94e - C C MARCAS DEFERIDAS
AVISO' ÀS REPARTIÇÕES
N.° 440.297 - marca CAF Cia. Ltda. - Classe 41.
PÚB7•.ICAS
classe
4 de Companhia Argentina
435.968
Lacip
Lacip
Lab
França
&
N4 440.947 - C ea N9
de Quebracho Marca Formosa S.A.
Cientifico de Produtos Farmaceuticos Cia. Ltda. - Classe 41.
O Departamento de Im- clichê publicado em 16 de feveLtda. - classe 3.
N9 440.948 - C C - França &
prensa Nacional avisa às
a Cia. Ltd . - Classe 41.
reiro de 1960, artigos na classe.
N9 359.876 - B - Cia. Industrial
Repartições
Públicas
em
ge-'
C C - França &
e Comercial Brasmotor - Classe 6. I N9 440.949
ral que deverão proxiden(Sem direito ao "uso exclusivo da ,Cia. Ltda. -- Classe 41.
EXPEDIENTE DA DIVIsar)
ciar a reforma, das assinaC
França
&:
440.950
,-C
letra Z excluindo-se bascula). •
1 No
JUR/DICA
-turas dos órgãos oficiais
N9 436.644 .- Urlosil - Urbano Lo- Cia Ltda. - Class e 41.
até o dia 29 de fevereiro
pes da Silva - classe 50 (consideNotificações
No 440.951 - C C - França &
•
corrente, a fim de evitar o
rando todas os artigos reivindicados ,Cia
.Ltda.
Classe
41.
cancelamento
da
remessa
a
Wanuei •
_E'
convidado,
Laboratório
como impressos). .
5E,-vv
partir daquela data.
do Brasil S.A., a 'comparecer a êsta
N- - Revista Elegancia
440.952
O
C
França
te
I
N9
Departamento, a fim de tomar coPaulista - Yolanda Camargo de ¡Cia. Ltda. - Classe 41.
nhecimento do pedido de caducloade
tergueiro - classe 32
636 Quarta-feira 26

•

*mu

Quarta-feira 26
Lia marca: Zymopan, n. o 169,746, requerido por • Instituto Medicamenta
Fontoura , S.A., dentro do prazo de
•
60 dias.
E' convidado Mead Johnson Endochimita Indústria Farmacêutica S.A.,
a comparecer a éste Departamento,
a fim do tomar conhecimento do pedido de caducidade da marca Endo
narin, n. o 74.247; requerido por-Insti
tuto Químico Campinas S. A., dentro
do prazo de 60 dias.
E' convidado Tavaro S:A., a comparecer a êste Departamento, a fim
de tomar conhecimento do pedido de
caducidade da marca Supermatic,
n.o 175,815, requerido por Elgin, Fábrica de Máquinas de Costura S.A.,
dentro do prazo de 60 dias.
Badische Anilin & Soda Famrik
Aktiengsellschaft, no pedido de arquivamento do têm:, n. o 301.872. Cumpra a exigência. •
. ,
Sobérial Sociedade Brasileira de
Engenharia Industrial Ltda. -- No
pedido de desistência do têrmo
mero 461.299 - Cumpra o exigência.
Mousseline Indústria e Comércio
S.A., no pedido de desistência do
têrrno 427.309 - Cumpra a exigência.
Urino 418.894 - Sebastião Anunclato - Diga sabre o parecer.
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clusão de massas Anil-Ruído, que Fibrasbestos S. A. Indústria e Indústrias Elétricas e .Mie:icais
não foi publicado para conhecimento Comércio)
Fabriea Odeon S.A. - opasiçao ao
•
dos Interessados, não cabendo, pois,
Confecetes Fanny Ltda, topo- termo n. 0 608.423 - marca Disco
o de arquivamento.
sição ao (eemo 606.347 marca: de Ouro - e- classe 8.

Vani, • classe 36).
Armações de Aço PrOnel S. A.
Almino, Comércio e Indúsir ia
opcsiçao ao termo n.o 60e e23
Si A. (oposição ao termo 603.03 8 - marca Astrobel - s'a ,Fe 40.
marca Crato, class-e 41) .
Cervejaria D. Amelia Limada
Promovendas Promo-e5o de Ver
oposiçao ao termo re° 610.051
das Ltda. (oposição ao termo número -007.33 marca Promovenclas -e- titulo Panificadora Piloto.
Jotal Roupas Lknetada
opr•ee.
classe 50).
4
Indústria de Plásticos Roal Li_ cào ao termo n» 609.400 -- marta
mitada. (oposição ao termo nú- JOwal - classe 36.
mero 637.363 marca Ronl, clase
Incosul S.A. Comerem eArini6) .
•
zens Gerais' 2-- opoaleee ao terrno
• N. 611.904 - Vira do Minho Agrossoiar Agricultura e Primá - -n.0 608.783 - insígnia Imensui
classe 42, de Sociedade dos Vinhos
do Pôrto Constantino, S.A.R.L. ria S. A. (oposição ao termo ru: 1- !para ae contas de papai - einee,a
mero 600.334, marca Agroseol - ' 8 - 77 - 50.
Prorrcgue-se o registro.
classe 1).
Retificação:
Revista Viso Ltda. (oposição . Olear Utimidades • do 1.,:a• InFica sem efeito o despacho de ao termo 604.020 marra Vision Lux !clusrotria e Comércio Len M13
loposiçao ao termo n.o 607.828 apresente clichê publicado em 13 classe 50) .
Revista Visão Ltda. (oposição merca Uti'ar - ce“ses 8 - 40.
de fevereiro de 1964, no termo
Indústria de Camas Éneos L
441.673, de Elizabeth Ebergened - ao termo 604;059 nome comercial
que por um lapso saiu publicado. • São Paulo Alpargatas S. A. - )tada - cposição ao termo non ee1 ro 604,505 - marca Intels.
O referido clichê lá etinha eido (oposição ao termo
423 - c.!iisse 16.
•
publicado na relação dos termos marca Cometa, cl 6essa13
anteriores de 28-9-1960.
marca Cometa, clasee "Ui .
Proccn . Engenharia Ineeetrea
Retificacão do Despacho Publi_
Sociedade Administradora Pre. Colnércio Limitada- oleeieue ao
cada em 18 de fevereiro de419e4. dial CaPmva Ltda. (opbsieão ao termo
EXPEDIENTE DA SEÇÃO T32601.268 - marca Prece' TR.ANSFE1,ENCIA E LICENÇA
têrmo n. (307.571' nome comercial nisso 11.
e- .1-ermos:
a aras Administração 'te T3,11s
Companhia Brasileira de Va:eree
Rio, 21 de fevereiro de 1964.
S. A.) .
' N. 431.266 - marca Clarex
BRASVAL
- cposiçâo ao tã'irto
classe 46 - Requerente Quimica
Exigência
Olooluz Ltda. (oposição ao ter- numero 604.28. - marca B'r'ial
Industrial Medicinalis S. A. - nio 604.582
marca Luz, classe 4) • - classe 16.
Organização Ruf S.A. Equipamen- Torno sem efeito o despacho con;
to Para Escritórios - No pedido de • cessivo de fls., eis que o _mesmo termo 606.531 ---• nome comerciai
EsFaca S.A. - Maqu!na.
• Casa Maia S. A. (oposieão ao critorie
averbação de contrato do patente nú- oposiçáo ao termo
mero 35.117, privilégio de invenção. foi extrado por engano, visto tra- Casa Maia S. A.).
numero 603:237 --e marca Facn tar-se cie um pedido _de prorrogaMantenho a exigência.
União Fabril Exportielora S. A. classe 2.
ção. (Foi publicado, erradamente
corno sendo - Re gistre-se. em (U.F.E.) (oposição ao termo núEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Elnatee Organizaçao Comercia' e
18 . 2_1964). - Em seguira a snão mero 607.193 marca Super Motel
MARCAS
Técnica de Maquinas do CO;tlita
Rio, classe 46).
xle prorroga.4.0.,
Th,s W o kkcome Fouclation Ltd. Limitada. - o pos 1 ção ao têrmo
-Rio: 21 _de fevereiro. de 19G4.
Oposições
- oposição ao termo n.° 604.519 - ~eu' 603.296 -marca Eirne.c
•
Notificação: - classe 8.
clasee 3.
Sociedade Técnica de Materiais marca Bempirin
• ..Uma vez decorrido o prazo de reSinco Administraçao de San- , SoS. A. (oposiçãO ao tèrmo
N. V. Philips Gloeampenfabrie
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Sotema
n. 605.442 marca: Fonema, classe ken .
cidade Anônima - ()poeira.) ao
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
oposição
ao
termo
nemori
• 604.548 -- ma r ca Bom Felip
para eventuais- juntadas de recur- 50) .
termo 605.014 - marca misia Smsos, e do mesmo não se tendo alido
&ou - classe 8.
Saturnia S. A. Acumuladores classe 8.
nenhum interessado, ficam notifica- Elétricos (oposição ao termo núAchnolistração de Ben..1
N. V. Philips G:oeilarupenta
dos os requerentes abaixo memionados a comparecer a . êste Departa- mero 605.233 marca: Fig. de Sa- brieken - oposição ao termo ntune S.A. - opOsiçáo ao termo numero
ro 604.549 ..- marca Felipe • - 605.013 . - marca Sineren mento, a fim de efetuarem o paga- turno. classe: 21) .
casse 8.
mento da taxa final conceine,ites a
classe
8.,
Socima.g Sociedade Distribuidora
expedição dos respectivos certificados e Administradora de Valores LiPrCer Comere:o Adminis;ração
Lever
Bruthers
Port
Sunlight
dentro do prazo de Sessenta Dias, - mitada (oposição ao termo • nú- Limited - oposição ao têrmó Participaçoes S.A. - oposiçuc
na forma do parágrafo Único rio ar= mero 605.610, marca: SOcima, clas- numero 608.325 604.495 - marca
marca Adrieol termo'.
tigo 134 do Código da ProprieCade
Porvir - casse 40.
-. classe 46.
se: 16) .
Industrial.
Porvir Comércio Administraçã.o
Indústrias de Chocolate Lacta
Levar Brothers Port Sunlight
MARCA DEFERIDA
S. A. (oposição ao termo 606.111 Limited - oposição ao termo e Participações S.A: - opos çau
marca: Irbis. classe: 41) .
número 610.063 - titulo Lavandel ao Verme ,número 604.494 - marca Porvir - classe 26.
Duracour S. A. Indústria e Co- ria Lux - classe 33.
Oro-y-Sol Termo 429 452
mrécio (op osição ao termo 605.593
41 -- Reverente Lizaur S.A.
Leão Júnior & Companhia S.A.. • Porvir Comércio Administração e
marca: Crusmare, classe 36) .
- oposição ao termo n.° 609.600 Participações S.A. - oposiçao
RESTAURAÇÃO DE PROCESSO
Industrial de Calcarios Judiai - marca Popular - classe 41.
termo número 604.493 - marca
Ltda. (oposição ao têrrno 605 523
Indústria Praisport S.A. - opo- Porvir - classe 16.
Termo 3;.9 656 - Novos Rumos - marca Jundial, classe 16) .
•
Cl. 32 - Jaycier Rosa Comes Porvir Comércio e Participações
inicieis/ ria de Cabos Elétricos sição ao têrmo n.° 610.622 - marConcedo a restauraçtto reciuerida.
Den esr;ii Ltda. (oposicão ao termo ca Mis s Tabú --- classe 36.
á. A. - oposição ao têrmo nú•
n.
593 marca. Dcnsen Pedro Werner & Filhos - opo- mero 60;4.492 marca Porvir EXIGf;NCIA
classe 8). • •
sição ao termo 609.090 - marca classe 4.
Champagne Pommery Greno
Têrmo 4 . :3.233 - • 13. Farias
Prinnall i S. A. Indústria e Co- P-Pancostura - classe 11.
Cumpro a exigência.
Banco Independência S.A.
mércio (oposileão ao têrmo 609.365
- oposição ao têrmo número ...
fre , e de propaganda Fez o Pri- oposição ao termo re° 604.333 - 604.669 - marca Pomares D1VETZSOS
m e iro Faz o Melhor - classe 1 nome comercial Independência classe 42.
a 50) •
S.A. Finaciamento Crédito e In- ' Metalúrgica Matarazzo S.A. JacoL:.- Bender, Inc.. - Marca em
AMP Tncorporated (oposição ao vestimentos - Banco Independên- oposição ao termo número 602.095
prorto2,cef. o - - Re:r..o.ro
cia Sociedade Anônima.
- marca "MM" - classe 7.
ii 277.N49 Cl. 13 - Faça-se a se- têrmo 60.975 marca Ampla).
Banco Independência S. A. guinte ep.;stila: Prorrogado com ex-. Dl:ferral Distribuidora de Ferro
Mecãnlea Jaraguá S.A. - oposie
alusão de pregadores de marfim e Ltda. (oposição ao termo 607 164 oposição ao teimei n.o 604:334 inadrecercia.
titulo , Indenpendência Financia- vão ao termo número 604.88- marca:
Mera,
classe
50)
.
Cia,
Mecanica Jaraguá S.A. -- oposiTérreo Q3.333 - R. Diez
Crédito o Investimentos Arquive-se o processo.
• Diferal. Distribuidora de Ferro mento
Ltda.
ção ao temo número 604.881 classe
33.
Ltda. (oposição ao têrmo 607.165
Termo 323.572 - Minnesota
Indústrias Elétricas e Musicais marca Jaragua - classe 41.
ning And manufacturing company - nome comercial Difera Distribui- Fábrica Odeon S.A. - oposição
Cayetano Maria Angel Antônio
Torno sem efeito o 'despacho de ar- dora de Ferro e Aço Ltda.).
quivamento para o fim de ser publi-, Autos Asbestos S. A. (oposição ao termo n.0 608.422 - marca Metida - oposição ao termo niune,..
ro 604.725 - nome • comercial Páeaclo o inicial do 'registro.", com ex- ao termo 606.835 nome comercial Disco de Ouro - classe 32. .
Prorrogação de Registros
Termos:
N. 274.387 - Revigon --- classe
3, de Indústria Farmacêutica Ergovlta Ltda. - Prorrogue-se o
registro. •
N. 407.953 - Titan, classe 41,
de Frigorifico Nacionais Sul Brasileiras S. A. -• Prorrogue-se o
•
registro.
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. Alimentos Selecionados "Ama- 604.408 - marca •Panfort
ral" 2.A. - oposição oo tOrmo
classe 36.
605.405 - marca Amarai Sodima /Sociedade Distribuidora
classe 36.
de Madeixas S.A. - oposição ao
Caro 100% Limitada - oposição termo. número 608.771-- marco'
ao termo número 606.430 - marca Sodima-classe
Boa Sorte - classe 50.
•
Sodima 'Sociedade Distribuidora
•
"Drastosa S.A. Comércio e In- de Macieiras S.A. - oposição ao
têrmo número 6138.770 - nome Sodústria de Meias ,- oposição ao dima
. Sociedade Distribuidora de
tênrio número 606.691 - marca Máquinas
Agrícolas Limitada.
Madrigal - ciou 36.
Almeida Axnaxal Limitada :SociOna Sociedade Distribuidora;
oposição ao termo número 605.587 de Macieiras 'S.A. - oposição ao
_ marca Bralmoida - classe 36. têrino número .608.776 - Exp. de '
Sodiraa - classes S.Max Lowestem S.A. Fábrica Propaganda
7 11 21 32 33 50..
Aliança de Artefatos de Metais
Dionda Lopes & Companhia Li-o
cspasição ao termo número motada
- oposição ao termo.
606.403 - marca Aliança - namoro 605.005
- nofe Frigorífico
classe 11.
Guanabara.
Caros Seleto Indústria e ComérDianda Lopez & COmpaiihia Licio Limitada - oposição ao têr- mitada - oposição ao termo númemo numero 606.471 - título - ro 605.654 - marca Manha Haiti - classe 33 - 50.
classe 41.
Panfoto Impotadora Limitada --a
• Santa Francisca S.A. Comercial
e Importadora - oposição ao têr- ciposOção ao têrmo número 608.3'70
2210 niunero 606.215 L- marca 'SaLananação- Nacional de Metais
fra - classe 2. .
- marca Fotopan - classe o.
Erjo S.A. Indostria e Cum:én:to S.A. - oposição ao têrmo nume,
- oposição ao tOrmo número .. ro 604.896 - marca Imporglass classe 28.
606.485 - Brilliant - classè 8.
•
Caves do Resteis) S.A. o- VitiCharles Adacvirday & Co. LimiVinicultores - oposição ao termo ted - oposição ao ,têrmo número •
número 606.051 - marca Trapi- • 60a
6s43
.:59cl
42 . marca Capa Prêta --,che - classé 41.
Elizabeth Arden S.A. Inc. -o
. Ferragens e Laminaçao Brasil
*S.A. - oposição ao têrmo número oposição ao têxrao número' '608.024
606.069 - marca Ferrobrasil - -- marca Slenderline - classe 48.
classe 50.
Companhia Mirim. Toddy Vene-.
- oposição ao têrmo númesanta: klancioca. S.A. Comerciai zolna
lass
9: 187.8 - marca ToPPY
e4
e Importadora - oposição ao tèr- reo60
mo odimero 606.252 - marca SaLever Brothers Port Sainfigh
fra - classe 41,
- oposição ao têrrao núme•Brasmotor S:A, Empreendimen- raited
ro
610.112
- marca Filterlux
tos e Participações - oposição ao classe 1.
têrmo número 606.605 - titulo
Lever Brothers Port Sontigb.t.
Príncipe - classes 8 e 33.
Limited
- oposiçã oao têrrao
Júlio Corram - oposição ao têr- número 610.114
- marca IniterluX
roo número 604.523 - marca.
- classe 14.
pirin - classe 3.
Lever Broalers Port Sunlight
Mias Universo Inc. - oposição Limi.ted
oposiçã oao têrmo
ao têxino número 604.993 - ex- número 610.115 - marca Filterlux
pressão Universo - classe 4o.,
•
Máss Universo Inc. - oposiçáo - classe 28..
Lever Brothers Port Sunlight
ao termo número 604.994 - marca
Limited - oposiçã oao térrno •
Universo.
número 610.116 - marca FilterluX
Bar e . Restaurante Leão
- classe 50.
tada - oposição ao têrmo númeLever Brothers Port Sunlight
Zplberkan & Irmão - oposição ro 604,847 - marca Coração de
Limited - „„eposiçil oa,o terraCI
ao termo niimer 0607.124 - título ;Leão - classe 41.
número 6103' .J - marca Filterlux
Bambini Modas Infantis classe 4. a
,
M.
Pereira
&
Companhia
Lina.
classe 33.
, Indústria de Móveis e Colchões ' toda - oposição ao têrmo número Lever Brothers Port Sunligtat
inumas 606.482 - marca Colonial 605.663 - título Fábrica do La- Limited - oposiçã oao térnan
"Colonial" - oposição ao têrmo drilhos Santa Terezinha - nolméro 610.117 nome FilterluX
classe H.
- classe 40.
Revestimento .Espec3Ols Limitada
Companhia Brasileira de Rou- - classes 1 - 4 . - 14 - 28 -Arthur Lundgren Tecidos "S.A.
- oposição ao tèrmo número .... pas - oposição ao têrmo número 33 - 50.
607.495 --- marca Bmi5orema
Sanbra S. ;A. Marmores 'Brasiciasse 23.
leiros - oposição ao termo númeAVISO
AS
REPARTIÇÕES
Levinzon Tajtelmaum & Comparo 609.356 marca Sandra S.A.
PÚBLICAS
nhia - oposição ao têrmo número
Mármores Brasileiros - oposição
605.964 - marca Preludio ao têrmo número 809.356 - marO Departamento de Imclasse 37.
prensa Nacional avisa às
ca Sandra -- classe 4.
Polenghi S.A. Indústria BrasiReoartiçoes Públicas em eeCompanhia Eletromecânica Cel.
rol, que deverão providenleira do, Produtos Alimentícios ma
- oposição ao termo número
ciar a reforma das assinaoposição ao têrmo número 606.491
605.047 - marca - Aceno%
turas dos órgãos oficiais
- titulo A. Pizzaiola - classes 41
classe 7.
até o dia 29 de fevereiro
corrente,
a'
fim
de
evitar
o
Companhia Eletromecânica Cela
▪ Magal S. Á. Indústria e Comércancelamento da remessa a
ma - oposição ao têrmo nOunarã
cio cio - oposição ao têrmo núme.
partir
daquela
data.
ro 6$5.882 -- marca Magoo 805.049 - Marca ACema
classe 8
classe 15-

José Augusto da Costa --: opo.ia Companhia Brasileira de Sesição ai têrmo número 605.761 guros Geraie.
Cayetano Maria 'Angel Antônio marca Tic-tac - claas e8.
Confer Confecções e Ferros S.A.
Medda - oposição ao têrnio número 604.726 - insígnia Pátria - - oposição ao têrrim número ..
599.927 - marca Confer Classe 33.
Diplomata Agência...de Turismo classe 8.
Ismael Isaac Ring oposição
• Passagens Limitada - oposição
ao têrmo número 604.644 -. mar- ao Urino 605.773 - nome Expresso
King Limitada.
ca Diplomata - classe 17.
Inema Indústria Eletro MotalúrDiplomata. Agência d eTurismo gica
S.A. - oposição ao fèrrno
e Passagens Limitada - oposição
607.774 - marca loemog
ao têrmo númerb 605.646 - mar- número
classe
11.
ca Diplomata - classe 26.
Terg-Tex Indústriã" Têxtil LimiDiplomata Agência de Turismo
e Passagens Limitada - oposição tada - oposição ao têrmo número
ao têrmo número 605.647 mar- 603.988 - marca TragatOx classe 36. •
ca Diplomata - classe 40.
Antônio Alves dos Santos - Opo, Lumaq S.A. Lubrificantes e Má- sição
ao tênno número 605.335
quinas - OposiçãO ao termo nú- marca
Santo Antônio -'
mero 603.748 o- marca Constru- classe 42.
tora Universal Limitada - clas- ' Antônio Alves dos Santos - opose-33.
Estamparia Goarany Limitada sioão ao têrmo número 605.335 marca Santo Antônio - classe 43.
- oposição ao têrmo número
804.258 - marca Guarany - e Indústria - oposição ao têrmo
número 604.352 - marca Mineiro.
classe 36.
Antônio Alves ' dos. Santos , E. Aranha & Companhia - opo- oposição ao têrmo mimsro 605.333
sição ao termo nOmoro 593.556 - - tiulo Santo Antônio.
marca Bonfim - classe, 8.
Kino
Indústria
e
Comércio
S.A.
,
E. Aranha & Companhia - oposição ao têrmo número 593.558 - oposição ao têrmo número ....
- titulo Auto Peças Bonfim - 605.413 - marca Corôo, Ducal .
classe 6 - 7 - 8 - 11 21 --- classe 13.
Zilco Ribeiro - Oposição ao tèr33 -_. 39 -- 47•
a & Companhia,- opo- mo número 604.394 - titulo Bar
E. Aranh
sição ao têrmo número 593.670 - e Restaurante Barroco,
King Indústria e Comércio S. A.
marca Bonfim - classe 8.
oposição ao têrmo -número ....
E. Aranha & Companhia - opo605.773 - nome civil Expresso
o
a
têrmo
número
593.559
siçã
titulo Oficina Bonfim - classes 6 King Limitada .
Premiar Indústria e Comé r cio de
- 7- 8 - 11 - 21 - 33 - 39
- Brindes Limitada - oposição ao
-- 47.
termo número 605.237 - marca
Auto Posto Pinheiros Limitada Premiei Propaganda - classe 32.
- oposição ao têrmo número ..
Lanifício Kurashiki do Brasil
590.125 - nome comercial Posto
S. A. - oposição ao têrmo númePinheiro Limitada.
Soem.' Sociedade de Empreen- 3 o605.845 - titulo Loka Tóquio
14 -- 15 -dimentos Imobiliários Limitada - -- classe 12 -- 13
.oposição ao têrmo número 605.610 22 - 36 - 37 - 49 - 48.
Zylberkar; - & Irmão - oposimarca Socima -a- classe 16.
Escritórios de Construeões e En- ção ao tèrmo número 607.125 genharia Ecel S. A. - oposição ao nome 'Bambini Modas Infantis
têrmo número 606.490 - marca Limitada.
Indústrias Vilares S.A. - opoEcil - cla.sse 8.
Cristais Prado S.A. - oposição sição) ao tênias número 607.485 ao têrmo número 602.852 - mar- marca Atlas - classe 16.
Z!berkan & Irmão - oposição
ca Prad o- classe 40.
Otica Fotopa.n Limitada - opo- ao térmo número 607.123 - marca
Ba.mbini - classe 36.
sição ao têrmo número 608..371
isnal de propaganda Fotopan

classe 33.
Indústria e Comércio de Tecidos
. o Confecções Anoraax. Limitada oposição ao têrmo nfimero 602-556
- marca Aimomix - classe 8.
Trevoli S.A. Artefatos de couros e Plásticos - oposição ao têx.
mo número 605.824.- titulo Trevoll - classes 1 - 4 -- 8 - 11
- 12 -IS -22 -28- 31 '35 - 39 - 50.
Iznbra S.A. Industrial Mecânica
Brasileira - oposição ao têrrao
número 605.597 -- marca Imbrasa
- classe 47.
Acir S.A. Administração Comércio e Indústria Reyer - oposição
ao têrm uai-meio 600.461 - nome
.A.cir Administração Comérclo Indústria e Ropresentaçõeo Limitada.
Acir S.A.. Administração Comércio o Indústria Rêyer - oposição
ao tOrmo número 600.462 - marca
- irar - classe 16.

levereiro de 1 9oo.
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taluarta-letra Zn
Peru
Reny Limitada —
oposição ao termo 'número 605.471
— titulo Any Produtos do Belesa
— classes 33 — 48 — 50.
Companhia Eletromecânica Celma — oposição ao termo número
6$5.050 — marca Acama —
classe 50.
Companhia Eletromeeânica Celma — oposição ao termo número
605.048 — marca Acema —
classe 8.
Mc Neil Laboratoiries Inc. —
oposição ao termo número 606.791
— marca Dipyrclon — classe 3.
Cilag Cheral.e S.A. — oposição
ao termo número 604.523 — marca Sulpirin — classe 3.
Ortho Pharmaceuticai Corpora.
tion — oposição ao termo fitunero

604.523 — marca Suçpirin
classe 3.
Indústria Resegue de Óleos Vegetais S.A. — oposição ao termo
numero 605.306 — marca Dincol
— classe 6.
Indústria Resegue de Óleos Vegetais S.A. — oposição ao termo
número 605.714 — marca Consoil
— saclse 41.
CFR — Confecções Francesas
Reunidas S.A. Indústria e Comércio — oposiçã oao termo número
604.526 — marca Maks-France —
classe 36.
Aktiebolaget Terra pak — oposição ao termo número 605.355 —
marca Fibrapak — classe 26.

revereiro oe 19o4

Produto sAlimentieloe Relu S.A.
— oposkião ao termo número ..
608.745 — titulo Loja Bali Lar —
classe 40.
Armações do Aço Probel — oposição ao termo número 607.710 —
marca Belacor — classe 16.
Ernst Cvilkl — oposição ao termo número 605.024 — marca Seno
— classe 16.
Ernst Cvikl — oposição ao termo número 605.025 — nome Seno
Serviços do Engenharia e Obras
Limitada.
Speisshofer & Braun — oposição
ao termo numero 604.956 — marca Triunfo — classe 23.
Itel Indústria de Transformadores Elétricos S.A. — opoSição ao

termo
608.677 — marca
Atei — classe 6.
Ittl Industrias de Transformado
res Êlétricos S.A. — oposição aq
termo número 609.085 — marca
Itel — classe 50.
Comsorte Companhia Nacional
de Sorrio de Bens e Hipotecas —
Oposição ao termo naiero 608.399
— insígnia Consorte.
Volkswagen do Brasil Indústria
o Comércio e Automóveis S.A. —
oposição ao tiirmo número 609.758
— marca Frane-Wagen — classe 6
Rio, 21 de fevereiro de 1964.
Assinei encerrei. 44 laudas do
expediente.
Alvim Xavier Diretor do
Serviço do Documentação.
IliklUtti.0

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

1 Tomo

Assunto

Preço

100,00
Diversas Trabalhos
VIII
Reforma do Ensino Primário • • • • 40,00
X
400,00
Trabalhas Diversos
XIII
120,00
Questão Militar
XIV
50,00
Relatório do M. da Fazenda
XVIII
65,00
Relatório do M. da Fazenda
XVIII
80,00
Relatório do M. da Fazenda
XVIII
120,00
Trab. Jurídicos — Est. de Sitio
XIX
120,00
Trab. Jurídicos — Est. de Sitio
XIX
250,00
Trabalhos Jurídicos
XX
200,00
Impostos Interestaduais
XXIII
120,00
XXIV
Trabalhos Jurídicos
120.00
Discursos Parlamentares
XXV
100..00
Discursos Parlamentares
XXVI
170.00
XXVI É
Trabalhos Turldicos
120,00
XXVI
A Imprensa
90.00
Discursos Parlamentares
XXVII

I
•II

XXVIII
XXIX

III

XXIX

XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI --1
XXXI I
XXXII •
XXXIII
X-TV. i
XXXV I
I

XXXIX

XL
XLVI
XLVI

A santo

Torno

Volume

V

1

I
III
IV
V
I
1
I
II
II

II
I

II

Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares

Discursos Parlamentares
Trabalhos Juridicos
_Limites Ceará — Rio G. do Norte
Limites Ceará — Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Parinmentares

Trabalhos Juridleas
fraLuollos J und t cos

Trabalhos juridicos
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial

Preço

120,00
120,00
120,00
130,00

120,00

100,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
250,00
700,00
400,00
400,00
120,00
120.00

A VENDA:
/a Guanabara

oeçao ae vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembálão Postal
- Em Brasília
Na Sede do D.I.N.
Taurina Club do Brasil: 39 Pavimento da Estacão Rodoviária

Guia de Recolhimento do Impôsto do Sélo
Oor Verba Especial
Preço: Cr$ 2,00
A VENDA;

Avenida Rodrigues Alves, 1 - Agência 1- MirlistérIO dts. Fazenda

ATENDE-SE. A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL
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Ma—

MARCAS DEPOSITADAS •
~cago feita de *céreo° oc * a et t. 1)(1 do Códtgo da Propriodado lactaatrial. Da data da pubtioaglo começará a
QL..: 4C è prazo do. €0 ettait para o dela:imenso do redido. Dvrante észe prazo poderfto ',pron.:ar suas opos1
ao Departamesnta
Julgarem praludicados oorn a ocinciaserdo do rnti
le:sciasaal da Propriedade inductrial mraeles çrae
requerido
•
.Termo n.o 614.993, de 30 10-63
Plasba.sa
Plásticos da Bahia S., A.
Bah'

tU
' dútria Brasileira

in

ChiSeS

Para distinguir: Artigos e apareloos elétricos e .eletrônicos . esn geral; aparelhos
• artigos para Instalações elétricas e
brdréulicas; conjuntos de peças óticaa
'éticas barrando diversos aparelhos de
ktica; instalações elétricas e artigos eletricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e , acessórios de rádios; apa3elhos e instrumentos didáticos; rastromentos 'de precisão; instrumentos deu'
tificos; acendedores. acendedores ele
!ricos, acumuladores elétricos. apitos.
aspiradores de pó. aquecedores abai.
Jours, alto-falantes, antenas, acumulado.
rei, amplificadores, anemômetros amper6metros. assadeiras elétricas alaptadoi
rei de microscópioS, agulhas para tonó
orafos, aquecedores de arabieraa. spa
relhos de contrôle e medida aparelhos
de expurgo de contrôle e medida aparelho de expurgo utilizado na limpeza e
"desinfecção de sentinas mictórios e
outros mais. aparehos de igações para
ligações para banheiros, aparelhos de
es refrigerado. - aparehos de ar condicionado, aparehos de ata tensão aparelos automáticos para descarga de água.
relhoa de retrigeração : refrigeradores
réguas de aço. rádios. refletores, reatores, relays, receptores, , regazrores , automáticos, relógios. relógios de ponto e
de vigia. redutores. resistência:, elétricas'
registros para água, registros para caDelis e compori-as, rece ptores de sons.
reatores para luz fluorescente reostatos
registros para vapor, registros paa bid&.
para banheiros. aparelhos hebedouros.
para lavatórios e" para pias, secadores
para cabelos potenciõmetros. sorveteiras. sincronizadores, , sextantes. selecio
nadares, sifões. sereias de alarme apa,
reguladores automáticos ou olu, aparelhos de televisão. teleup1as. relêmetros,
tomadas. telescópios. "teodolitos recaigratos, termômetros. tomadas de cor.
rentes. -aparelhos de telégrafo sem fio
tansformadores, trenas, torradoes de
cereais.. torneiras de compressão, cor.
aleiras de alta preuão, torneiras com
dispositivos para a4ueustiento de água
telefones, telescópios. transmissores, toca-discos automáticos ou no. tubos
relhos para soldar, soquetes, sinaleiros,
coaduites, terminais para baterias, vol.
thnetros, ventiladores c válvules

Tênno n.° 614.995, de 3010-63
José Fernandes Júlio
Minas Gerais

em barra, ferro manganês, ferro velho, los compressores para a agricultura
gusa em bruto ou parcialmente traba. sachadeiras, semeaderas segadei as so.
ihaclo. gusa temperado. gut maleáVel, cadores de terra, tosadores de grama
tratores agricolas, válvulas para
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
01!"
I
máqunas agrícolas
em tôlha. latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalhas,
magnésio, manganês, metais aãn traba- Tèrmos ns. 615.001 à 615.003, de '30-10-63
lhados ou parcialmente trabalhado, meBrasquip (Indústria Brasileira de
1 tais em massa, metais estampados,
Equipamentos) S.A.
Classs: 1, 7, 8', 11, 12, 13. 14: 15; 16:, metais para solda, niquel, ouro, zinco
Bahia
28; 29:35; 36; 38; 41, 44, 46 , 48 e 99
corrugado -e zinco liso em %lhas
Titulo de estabelecimento
_ •
Termo n.° 614.998, de 30-10-63 'rumo n.o 614.996, de 30-10 63
Sderárgica Orion S. A.
Sderárgica Orion S. A.
MinaS Gerais
Minas Gerais
•

Ç. asa

Fer'nandes

Siderúrgica

Orion SIA.
Nome comercial

Indústria Brasileira
Classe 5
Aço em 'aruto, aço preparado. aço
doce. aço. para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze em
barra, em fio. chumbo em- bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro eni bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês, ferre velho,
gusa em bruto ou parcialmeate trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata em fólha latão
em tôlha, latão em chapas, latao em
vergalhões, liga metálica, lirnalhas
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em maisa, metais estampados,
metais para solda, niquel, ouro zinco
corrugado- e zinco liso em 461has

Vamos ns. 614.999 e 615.000, de
30-10-63
SiMprol — Sociedade Importadora
Rolim Ltda .
Ceará

BRASQUIP.
Indústria Brasileira
Classe 7
Máqtrinas' e utensílios para serem usa,
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, adubadeiris, ancinhos maca:
nicos e empilhadores . combinados
arrancadores mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, caapideiras,
ceifados para afloz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificada
res, enchovadeiras, facas para muralnas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para . arado, grades de disto:
cruciantes. . máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, maquinai n1veladoras de tetra
máquinas perfuradoras para a agricul
tura. Inquinas de plantar, motochar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas dr
roçar, de semear para sulfatar
tosquir, de triturar, de esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas I,
outros insetos para burrifar e .pulveri,
zar dasinfetantes, para adubar. par;
agitar e esaialhar palha, para conhei
algodão, para colher cereais, máquinaamassadoras par fins agrrcolas do
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para se
mear e cuiturar, de desbanar, para eis
suar máquinas e moinhos para forra
gens, máquinas toscadoras, ordenada
res mecânicos, raladores mecânicos,' ro
loa compressores para a agricultura
sachadeiras, semeaderas segaderas so
cadores de terra: tosadores de grama
tratores agrícolas, válvulas para
• máqunas agrícolas
Classe 11 a
Perraaens e terramentas le zõda espã
de, cutelaria em. geral. e autros artiga
de metal não incluidos em cutras classes: Ali.cates, aldravas, arruelas arre.
ses:. Alicates, aldravas, arruelas arro
dores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de chá e café, assada.
ras, açucareiros, brocas, bigornas, hal,
•

indústria Brasileira

Classe -6
Para distinguir: Máquinas, motores e
suas partes intecrantes
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e ernpilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bomaas
para . adubar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para afloz,, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocaclores, desentegradores, P sinagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquiTermo ts.' 614.997, de 30-10-63
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhas,
Sderúrgica Orion S. )
garras para arado, grades de ,discos
Minas Gerais
oudentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas vaporizadoras, mtauinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, mquinas de plantar, motocharAchistria Brasileira . _ Tuas,
máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
Classe 5
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
Aço em bruto, aço preparado, aço para irrigação, para matar formigas e
• Termo n.° 614.994, de 3010-63
doce, aço para tipos, aço fundido aço
Plásticos do Brasil S. A. — Plabrasa parcialmente trabalhado, aço pálio, aço outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, " para adubar, para
Bahia
refinado, bronze, bronze em 'bruto ou agitar e espalhar palha, para conher
parcialmente trabalhado, bronze de algodão, para colher- cereais, máquinas
manganês, bronze em pó, bronze em amassadoras par fins agrícolas de
Plásticos do Biad S/A. barra, em fio, chumbo em bruto ou cortar árvores, para espalhar, para caparcialmente preparado, cimento me- pinar, máquinas combinadas para setálico, cobalto, bruto ou parcialmente mear e culturar, de desbanar, para enPLABRASA
trabalhado, couraças, estanho bruto ou silar máquinas e moinhos para forraparcialmente trabalhado, ferro em bruto gens, máquinas toscadoras, ordenado.144bmae. anfammale;
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro reg mecânicos, raladores meeânicos, ro-
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zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- metais para solda, niquel, ouro, zinco
nitres, bules, colheres para pedreiros,
corrugado e zinco liso em %lhas
camisas para cilindros e trilhos, cadeaTèrnso n.o 615M05, de 30-10-63
dos, correntes, cabides, caixas . de metal
AdAson W. Oliveira
par( ortões, colunas, chaves, cremones,
Guanabara
chaves de aréusos, conexaes para en•
canamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções, canecas. copos, cachepots, centro de mesa,
coqueteleiras, caixas para acondiciona.
mento de alimentos, caldeirões, caçarolas, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
Classe io
enxadas esferas. engates, enfeites para
Alvejantes,
amidos,
anil, água de lavaarreios, de metal para automóveis, estribos. formões. espumadeiras. 1 °ices, deira,' agua sanitária, cera para soalhos.
ferros para cortar capim, ferrolhos, fa- detergentes, esponja de aço, fósforos,
cas. tacões, frigideiras, cilindros para lixívia,. lã de aço, pomadas para callaminação, ganchos. guarnições de me- , çados, palha de aço, preparados para
tal garfos, ganchos para quadros, polir e limpar madeiras vidros, metais
gramos para emendas de correias, limas, e objetos, panos para polir e para limlaminas, licoreiros, latas . de lixo, jarras, peza, panos de esmeril e material abramachadinhas, molas para portas de 'eor- ! alvo empregado na limpeza de metais e
rer, martelos, marretas, matrizes, mar- ' objetos, sabões em geral e saponaceos,
mitas; navalhas, puas. pás, picaretas, velas e velas a base de estearias,
pregos, picões, ponteiras, parafusos, sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
porcas, pratos, porta-gelo. porta-pão,
porta-jóias, paliteiros. panelas. rastelos
Termo n.° 615.006, de 30-10-63
roldanas, ralos para pias. . regadores,
Adilson W. Oliveira
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, teGuanabara
souras. talhadeiras, torquezas, trilhos
trilhos para "lavadores, tenazes trava
dores, telas de arame, tubos para. encanamentos, trincos, trilhos para Portas
de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumas
Classe 21
Classe 2
Freio (parte integrante do veiculo), Substancias e preparaçoes qunnicaa
veimecanismo para acoplamento de
asadas na agricultura, à saber: adubos,
culos ferroviários, orelhas de parada adubos artificiais para o solo, álcalis
Pa ra aparelhagem de tração, amortece- pata fins agricolas, bactericidas. ceras
dores de choques, paracroques, carro, para enxertos. cianamide de zalcia
ônibus,' aiitomóvel, anteparos, auto-ca- como adubo para o solo, dettimadores.
minhões, alavancas, alavancas de cam- desinfetantes usados na agricultura e
bio, alavancas de • freios, breques, bar- na horticultura, escórias básicas Data
ras de freio, braçadeiras de mola, bu- adubos, essências . para exterminar ana
chas. barcos, barros de traçara barras mais e plantas daninhas, extratos -cit
de direção, cabos de veículos carroce- quassia para fins horticolas,
rias; chassis, carcassas, coroas, capotas, , tes para o solo. formicida, guano, inseengates para veiculos, engrenagens, em- tifugos, massas para enxertos. pastilhas .
breagem. feixes de molas, hélices, mo- para destruir insetos, preparações para
las, motociclos, mancais de veiculos preservar o solo, preparações para despedais, paralamas, porta laterais, pi- truir insetos, hervas e plantas :lana
nhões, porta-rodas. parabrisas, para- abas, sais para fins agricolas. sais para
choques. pistões, rodas, reboques, tam- fins horticola s. substâncias químicas
bores de freios, varetas de veludos, para destruir insetos. hervas e plantas
bicicletas, motocicletas. retentores, aras daainhas, venenos contra e vermirea.
venenos para insetos e visgos
Têrmo n.° 615.004, de 30-10-63
contra lagartas
Usina Santa Eugenia SÃ.
Guanabara
Têrmo n.° 615.007, de 30-10-63
Granival — Comercial Limitada
Ro de Janeiro

S

SAS

Classe 5
Aço em bruto, aço preparada, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
sarcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze • de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couracas. estanho bruto ou
parcialmente trabalhado ferro em bruto
brato ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês. ferra velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa ,naleável.
tarai:lãs de metal, lata em. falha laaâo
em !Olha, lata° em chapas. latão alem
vergalhbes. Jqa metálica, 'atalhas
magnésio, manganês metais não traba" Lados ou parcialmente trabalhado, metais orn massa, metais estamandos,

GRANVAL -Comercial
Limitada
Nome Comercial

(Seção ' III)
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tonas, banha, bacalhau, batas, balas.'
Tèrmo ta.° 615.012, de 30-10-63
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;' Imunizadora e Conservadora Bons
café em pó e ,em grão, camarão, canela
Amigos S.A. (ICOBA'
em pau e em pó, cacau, carnes, chá;
Guanabara
caramelos chocolates. confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, can- t
gim, coalhadas, castanha-, ceola, condi /)
alentos para alimentos, colorantes. •s?
chouriços. dendê,' dóces. Jóa ..es de frutas, espinafre, essências alimentares, em
INDUSTRIA BRASILEIRA
padas, ervilhas, enxovas, extrato de ro•
mate, farinhas alimentícias. favas, temias, flocos, farelo, itermentos teaão.
Classe 50
figos, frios, frutas sêcas. naturais e na sImuniaadora e conservadora
talizadas, glicose, goma de nuca!, pau- duras. grânulos, grão de bico geladna
Têrmo n.° 615.013, de 30-10-63
goiabada.. geléias, herva -lace herva
Imun:zadora e Conservadora Bota .
ma,e hortaliças, lagostas ínguas, leite,
Amigos S .A ( ICOBA S . A . )
et:adensado, leite em pó. aigiunes em
-' Guanabara
ccnserva. lentilhas, linguiça, ouro; massas alimenticias, mariscos mantelea
margarina. marmelada, maaarrau massa de tomate, mel e melado, mate. masas Pa
ra mingaus. molhos. molas. os,
mostarda. mortadela; nós moscada nozi.a óleos comestiveis, astraa oval;
ones. patos, pralinés. pimenta pós para
pudins. pickles, peixes, prasuntosa patês. petit-pois. pastilhas, pizzas pulais,
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal. sag» sardinhas,
sanduiches, salsichas. saimes sopas eulatadas, sorvetes, suaus de omate e ,
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas. taaas paia ali-.
mento de animal,, e aves, torrões, touca'
cinhoa vinagre

'

*

Termo n." 615.009, de 30-10-63
Paulo de Miranda Pinto
São Paulo -

RAINHA DA
INDÚSTRIA NACIONAL
Classe 33
Expressão
Termo n.o 615.010, de 30-10-63
Luiz Fidelis Barreira
São Paulo

FESTIVAL
, UA PESCA
aaasse 33
Expressão
Têrm n.° 615.011, de 30-10-63
Imunizadora e Conservadora Bons
Amigos S A (1C0fiA)
`ananabara

Termo n.9 615.008, de 30-10-63
Produtos Alimentícios 'Carajá Ltda.
Brasil a

Termo n.° 615.019, de 30-10-63
Indústria Cinematográfica Arartbóla
S.A. (INCIARA)
de Janeiro

Rio

« 94hárlia doi

o(,'

a, •
t55

~Cl

Classe 32
' Um filme
nano n.° 615.015, de 31-10-63
Indústria e Comércio de Calçado
Pirassununga Ltda .
R *1 . Paulo

PIRASSUNUNG,
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calçados para homens. senhora%
crianças
Termo n.° 615.016, de 31-10-63
Metalúrgica Agua Santa Lida
Guanabara
ai A. G I) A

eJt'
c,

SANTA

Classe 5 a
Serralheria •

.Termo n.9 615.017, de 31-10-63
Agrícola, Industrial Santo Izidoro S.
.t.'iar Pana

211

aa

'4, 0
aa
'aza

. Classe 41
Alcactiorras, aletria, alho, aspargos,
amendpiin. a oeixas. amêndoa*. araruta,
açúcar, alimentos para animais. amido,
arroz. atum, Ioda, avelãs, zeite, azei-

. Classe 50
linunizadora e conservadora

Mame Comercial

STO. IzzroRo.
Clame 19
Para distinguir: Aves e ovas ert geral
Inclusive do icho da seda, animais vivos,
1 bovinos, cavalar, caprinos, galináceos.
ovinos e sumos

042
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•

Termo a.° 615.018, de 31-10-63
Agrícola. Industrial Santo Isidoro S. A.
aba Paulo

Teimo a.• 615.022, de 31-10-63
gebastig,o Pereira
San Paulo

para animais, aves e- peixes, óleos deTermo n.°. 615.032, de 31-10-63
aleetantes 2 veterinários, raairóleos
Eletro União tLda.
F-aulo
nItários e desinfetantes papel fumegatorto, pos inseticidas. parasiticidas, fun,0RAT3ASSART. gicidas e desinfetantes, • preparações e
produtos inseticidas, germicidas, desin,ÃORICOLA,INIUSTRIAL
Indástria Brasileira fetantes
veterinários, raticidas. remedios
STO. IZIIONO S/A.
para sins veterinários, sahões veterinários e desinfetantes, sais para fins agríClasse 8
colas, borticulas sanitárias e veterinã
Nome comercial
'Pára distinguir Relógios. relomos des- rios, sulfatos superfostaros, vacinas pa-.
IND. BRAS1LE4RA.
pertadores aleiro automáticos
Termos na 615.019 e 615.020, de
ra aves e animais, venenos contra inse31-10-63
tos, animais e hervas daninhas
Tênue, n.° 615.023, de 31-10-63
PAspaldiscos” — Indústria e Comércio Emparo — Indústria e Comércio Ltda.
Termo n.0 615.027. de 31-10-63
de Cortiça Ltda.
sãs Paulo
Classe 8
Editora Gráfica Off-Set Ltda.
Sti) Paulo
•
Para distinguir artigos elétricos: Io
macias, soquetes, pings, espelhos de piásticos para eletricidade, fios elétricos,
•
ASPALDISCOS
ZUPAR()
chaves elétricas, interruptores, chaves de
• tedástria Brasileira
Isdástria Brasileira
tomadas fusíveis, pinos para tomadas e
campainhas elétricas
Classe 13
Classe 4
Termos na. 615.033 a 615.037. de
Para distinguir: Cortiça eia bruto ou Abotoaduras para punhos, aguas ma31-10-63
rinhas
lapidadas
alfinetes
para
adornai
parcialmente trabalhada
Dov Orai
vestuários,
de
metal
precioso.
setni•
Classe 31
Sat. Paulo
Lonas de freio, gacheti, anéis de ve. precioso ou suas imitações, anéis ale
Classe 32
Jornais, livros a revistas
'dação, bujões. carburador, bujões de adoa o. 'adangandans, berloques, 'vinkabeçote, bujões de cárter, bujões de cos, broches, colares, contas de metais
Termo na 615.028. de 31-10-63
diferencial, canaletas, correias de trans' ou pedras reciosas ou semi-reciosas e
Clemente Bernardon 6 Filhos Ltda.
Missa% - mangueiras, tampões, tubula- suas imitações usadas corno aclaram
Rio Grande do Sul
Ções para vedação, vedadores, arraelas. ou na confecção de bijouteriaa correra
tas
de
uso
individual
ara
adorno.
diabuchas, canaletas, correias de filtro,
IND. BRASILEIRA
kordões de porta-mala e das ps.rtes doe mantas >nadados esmeraldas lapaladas.
4
PRORROGAÇÃO
kutom6vels, correias de ventilador. isl.! ate,:alhas com santo, pulseiras, safiras
tro dos vidros das portas, das rodas e lapiadass topázios lapidadas, tor ..alinas
Classe 22
lapidades e turquezas lapidadas
doe cubos, feltro dos viros das portas,
Para distinguir: Fios de algodão, aafeltro para retentores, lonas dso patins
, nhanao, juta, lã, nylon, fios plasticos,
Termo n.o 615.024, de 31-10-63
'doa freios, mangueiras, mangueiras
fios de seda natural e rayon, para te.
Industria Brasileira
Marcilio Hamam
dos freios, do eixo trazeiro, do cárter,.
celagem, para bordar, para costura, triSi.'
Paula
do radiador e do filtro de ar
cotagem e para crochê, fios e I ribas de
Classe 43
toda especle, fios e linhas para pesca,
.
Artigos
da
classe
Teimo .n.0 615.021, de. 31-10-63
ANTIAFTOSA
linhadas de aço para pesca
Cutelaria Solano .Ltda.
Termo n, 615.029, de 31-10-63
Industria Brasileira
Classe 23
g -a Paulo
Ciamente Bernarclon 6 Filhos Lida.
Tecidos em ger4 tecidos para confecRio Grande do Sul .
ções em geral. para tapeçarias e para
SOLANO
artigos de cama e mesa: Algodão, alClasse 2
' Indústria Brasileira Para distinguir: Um preparado veterinápaca. canhant cetim, caroá, casimiPlIORROCAÇ20
ras, fazendas c tecidos de lá em peças.
rio destinado para cura de febre aftosa
Classe II
juta, jersey, aylon, paco-paco, perca•
T ermo na 615.025, de 31-10-63
Una, rama raion, seda naturk.1tecisios
ferragens, ferramentas de tôda espécie,
Augusto Mario Ferreira
plássticos. tecidos . irnpertneilizaaela g
cutelaria em geral e outros artigos de
saalo
tecidos de pano couro -a . veludos
metal, a saber: . alicates. alavancas, arIndustrla Er'ssdeira
s
Classe 21
mações para óculos. arruelas. argolas,
Alarmares, atacadores: para espartilhas
aldravas, armações de metal abridores
Classe
4,3
.
A . B .
e calçados. ataduraasde allgodão,, para
de latas, arame liso ou farpado, assaArtigos da classe.
diversos fins, exceto para fins -medicideiras, açucareiros: broca, bigornas, bainais.. bandeiras, bordados, braçadeiras,
zelas, bandejas. bacias, baldes bomboC24 ,,.e 32
Termo n.° 615.030, de 31-10-63
alares, bules; cadinhos, cadeados, caiborlas, cadeados, capas , para móveis
Angelo Limongi
álbuns Miares
tiçais, colheres para pedreiros, corren- Almanaque.s anuários.
pianos, carapuças para cavalos, corNulo
Si.'
nata e estrangeiros. publicações imprestes, cabides, chaves. crenionea. chaves sas,
dões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
revistas. Propaganda em rádio.
de parafusos. conexões - para encanafestão, feltro, para órgão, fôfos, galar.
televisão,
jornais,
programas
radiofóni
mento, colunas, caixas de metal para
leme lamparinas, mochilas, mosquetea
coa,
peças
teatrais
e
cinematográfaa
portões, canos de metal. chaves de fenos, nesgas, ombreiras e enchimentos
e revistas impressas
da. chave inglesa. cabeções. canecas.
para roupas de homens e senhoras,
copo*, cachepots, centros Je mesa, co..
panos para ensaiam de móveis, nào:7
Tênno n.° 615.026, de 31-10-63
queteleiras. caixas para acondicionafazendo parte dos mesmos, palmilhas,
Tolstoi Teixeira Campos
mento de alimentos. caldeirões, caçaropassamares, pavios, rédeas, rendas, reGuanslasas
las, chaleiras, -cafeteiras, concha*, coades, sacas, sinhaninhas para vestidos,
dores, distintivos, dobradiças: enxadas,
IND. BRASILEIRA
te/as, tampos para almofadas, não faenxadões, esferas, engates, esguichos en.
zendo parte de móveis, artigos êseet
feitas para arreios, estriboa, esferas
Feitos de algodão, cánhamo, linho, lata,
para arreio', espumadelrau formões
Classe 6
a seda, • ralon, lã, pêlo e fibras . são
foices,. ferro para cortar aapim, ferroPara distinguir- compressores de ar
• inchados em outras classes
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro coClasse 2
Classe 36
amen a carvgo, fruteiras, funis, fôrmas
1-ermo na' 615.031, de' 310L63
José Zapparolla Junior.,
para- doces, freios para estradas de Para distinguir: Adubos, acidos sanitaPara • distinguir:- , Artigos de vestuário.
SArl-Paulo
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, 'gar- rios, águas desinfetantes e para Sins sas • e roupaa sfeitai aern . geral: Agasalhos,
•
fos, ganchos para quadros, gonzos para rdrarlos, apanha-moscas e insetos (de
aventais; alpercatas, anáguas, blusas,
carruagens; insígnia" lanas, lambaz,
goma e papel ou papelão), alcalls, bacbotas," botinas, blusões.- boinas, babacareiros. latas de lixo, jarras machadi- tericidas, baraticidas, carrapaticidas, arco
douros. bonés, capacetes. cartolas, caranhas, molaspara portas, molas para sol, creosotalina, creosoto, desodorantes,
puças, casacão, coletes, capas, chatas,
venezianas, martelos, marretas, matri- desinfetantes, defumadores, esterndnadocachecols. calçados, chaéups, cintos,
ses, navalhas; puas, pás, pregos, para- ias de pragas e hervas daninhas, estare.
.
cintas,. combinações. corpinhos, calças
fusos, picões, porta-gelo, goteiras porta- lizadorea. embrocações para animais. ende senhoras e de crianças, calções, calpão, porta-161as, paliteiros, panelas; rol- xertos, farinhas de ossos, fertilizantes
IND. BRASILEIRA
ças, camisas. camisolas, camisetas.
danas, ralos para pias, rebites, regado.. fospatos formicidas, fumigantes. çungi
cuecas, ceroulas, Colarinhos, cueiros,
res, serviços de chá e cajá; serra:, ser- cidas, glicose para fins veterinários. guasaias, casacos, chinelos, dominós. achara
rotes, sachar. sac:arrolhas, tesouras, ta- no, herbicidas, inseticidas, insetifugos,
ries. fantasias fardas para militares. coa
Classe
17
lheres, talhadeires, tormiczes, tenazes, larviclnas. microbicidas, medicamentos
'saiais. fraldas, galochas, gravatas, goro
Para distinguir carimbo.
Cavadeiras. telas de arame, torneira%

UNIÃO
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ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
!uvas, ligas, lenços, mantem, meias,
maiôs, mantas, mandrio mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas. pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quiM0003. regalo.
robe de chambre, roupão. sobretudós.
suspensórios, sairias de banho, sandálias
swenters, shorts sungas, stolas, souslacks. taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Classe 37
Roupas brancu, para cama e mesa;
Acolchoados para camas, ,colchas, cobertores, esfregões tronhas. guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre . pão) •
Termo n.° 615.038, de 31-10-63
Petrópolia Confecções S. A.
'- janeiro

Tênnos as, 615.041 e 615.042, de
31-10-63
Companhia Cervejaria Caracu
São Paulo

çç A F C i)
Indústria 13rasileira
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, paaaaelra,
batidas, branda,, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; 4ernet; genebra gengibirra;
gin, gingen kirsch, kummel: licores;
enaarsquinhos; nectar; pipernatn, ponches: . rum; suco de frutas com alaool;
vinhos. vodka e whisky •
Classe 43
Aguas gazeificadas, guaranás, refrescos,
refrigerantes, sodas e suco de uvas

Indústria Brasileira

fermentado, fernet, genebra, gengibirral,
gin, gingar, . kirsch, kurnmel, licores,1
marasquinbos, pecar, pipermint, posa»
abes, rum, suco de frutas com álcool
vinhos. vodka e whisky
Classe 43
Refrescos, sodas, sucos de frutas e xa topes, águas minerais artificiais, água
tônica, gingerale, guaraná, água minerai natural suco de caju, granadina e
capilé
Termos os. 615.049 e 615.050, de
30-10-63
Companhia Cervejaria Caracu
Paulo

a

dndústria

'PICCARDO.

Indústria Brasileir-a

Classe 12
Aguardente. aniza aperitivoa, bagaceira.:
.
Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigos batidas. branda?. bitter, cachaça, cervapifa fumantes, exceto papel (Classe 38) jas, cidra, conhaque, extrato de malte

..CorracIRS Ltd&
. Nome Comercial
Termo n.9 615.055, de 31-10-63
Transortadora Sueli Ltda
Santa Catarina

Temo 0.0 615.056, de 31-10-63
Depósito de Madeira Boa Vista Ltd
Paraná

2,cea Duca
Classe 42
Aguardente. afiz, aperitivos, bagaceira,
batidas. brandy. bitter. cachaça, cervejas, cidra, conhaque. extrato de malte
fermentado, fernet -genebra, gengibirra
gin, gingar, kirsch, kummei. licores.
marasquinhos. nectar, pipermint ponches, rum. suco de frutas com
vinhos, vodka e whisky
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, canos de frutas; guaraná, refrescos, refrigerantes; soda,
xaropes para. refrescos

*FF(

SFEROGRANITO

•

Madeiras

Nome Comereaal

Classe 42 a‘
Classe 36
Aguardente, aniz, aperitivos.. bagaceira.
Para cusuaguir: Artigos de vcstuarios i batidas, brandy, bitter, cachaça, cervae roupas feitas em geral. Agasalhos, das, cidra, conhaque; èxtrato de malte
aventais. alpercatas, anaguan blusas, I gin, gingen banca. ktunmel; licores;
botas, botinas, blusões, boinas, baba- rnaarsquinhos; nectan pipennitn, pondoures. bonés, capacetes, cartolas, cara- ches; rum; suco de frutas com álcoolpuças, casacão, coletes, capas, chal, fermentado; fernet genebra gennibirra:
cacheco1s, calçados, chapeais. cintos, cinvinhos. voctica e whiskys
tas, combinações. corpinhos, calças de .
"
Classe 43
senhoras e de criaztças, calções, calças, Aguas gazeificadas, guaranás, refrescos,
camisolas, camisetas, ‘ cuecas, ceroulas.
refrigerantes, sodas e suco de uvas
Termos os. 615.051 e 615.052,- de
colarinhos,. cueiros, .,casacos, chinelos.
31-10-63
olominos, echarpes, fantasias, tardas, paTermos na, 615.045 e 615.0-16, de
Companhia Cervejaria Caracu
31-10-63
ri militares e colegiais, fraldas, galoSi,,. Paulo
Companhia Cervejaria Casam
chas, gravatas, gorros. jogos de lingeSão
Paulo
, rir; Jaqueta.., leques, luvas, ligas, len, a ços, mantós, meias, maiôs. mantas man. dna°, mantilhas. paletas, palas. acabo,' . ar, peugas, pnlover, pelerinas. porrhes,
polainas. Mimas, punhos. perneiras,
Indústria Brasileira
quimonos, regalos, robe de chambre.
A roupão, sokretudos, salsa, suspensonos,
Classe 42
Indústria Brasileira
salda de banho, aandalias, sweater. chora
Classe 23"
$ tes, sungas, atolas, soutiens, slacks.
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
taier. toucas, turbantes, ternos, ndorrnes Tecidos em geral. tecidos para confec- ; batidas, brandy, bater, cachaça, cervações em geral para tapeçarias, para ar- das, cidra, conhaque; extrato de malte
e vestidos
tigos de cama e mesa: Algodão, alpaca, Ifermentado; fernet; genebra gengilairra;
aan
xrdaa Termo n.° 615.039. de 31-10-63
cánhamo, cetim; atroa, casimiras, fagiuger; lcirsch. kunimet licores;
Fuluet Dei Fratelli Capoferri
zendas e tecidos de lá em peças, juta, maarsquinhos; aectar: pipernattn, a paItália
jersey, linho, nylon, paco-pacb, perca- che.; rum; suco de frutas com álcool;
lina. rami, raion, seda natural, tecida,
vinhos, vodka e whisky
plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos
Classe 43
de pano pouro e veludos
Aguas artificiais, naturans e minerais,
Classe 43
bebidas espumantes sem ákcaal, easenÁg uas' g azeificad an. tIna ranás, refrescos,
cias para refrigerantes, água tônica,
e ,suco de uvas
rAellgiffiran
soda limonada, guaraná, laranjadas, liClasse' 16
Material ale construção.causabernarevesmonadas, sucos de frutas gazeificadas,
Terthaa' its. 61'5.047"e 615.048,' de
,riAimentos para, paredesaa tetos ,eapisos;
limonadas, sucos de r.rutas gazeifi31-10-63
as:atalhas, placas de cobçaturaa'allajea, e
cadas e xaropes
Com panhia Cervejaria Caracu'
placas de ardósia, mosakoa. ajadrilhos e
SI_ Paulo
Tann° n.° 615.053, de 31-106-3
azulejos para pisos e „paredes.
Cadoriti de Papel e Celulose Ltda.
Termo n.0 615.040, de 31,10-63
Santa Catarina
Sociedad Anonana Manufactura de Tabacos Piccardo Cia.
6
Ltda .
Argentina

BF R )3

Termo n.° 615.054, de' 31 - 10 - 63
Madeiras
Serradas Ltda.
Paraná

Wransportadora
SUELI LTDA,

Térmos os, 615.093 e 615.094, de
31-10-63
Companhia Cervejaria Caracu

ti

• r'evereiro de 1964 643

LÇadoriti_cle_Paoce
çe Celulose
Nome CoMercial

Classe 4
Madeiras
Termo a.° 615 .057, de 31-10-63
Bilclar Máquinas Ltda.
Paraná

2Cece44 ~tad
)1;

Classes: 6, 11 e 33
rani°
Termo n.9 615.058, de 31-10-63
Auto Paraná Importadora S.A.
Paraná

Auto.Paraná.
SportadoraS.
Nome Comercial
Tèrmo n.° 615.059, de 31-10-63
Luzerna Aino Peças Ltda.
Santa Catarina

LUZERNA.
iAuto Peças Ltd£
Nome Comercial
a"

Tirmo n.° 615.060, de 31-10-63
Mecânica Libo Ltd,'
Paraná
'

tn -

oc•

s

Classes: 6, 7, 11 e 21
Titulo

na°

DIÁRIO OFCIAL
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Termo n.° 615.069, de 31-10-63
:kgro-Pecuária e Industrial . Fazenda
Gato Preto Ltd
a.
Mato Grosa

Termo ' n.9 615.061, de 31-10-63
oanif.cadora Sedai Ltda.
Santa Catarina

PaniFicadora',

Têrmo n.° 615.075, de 31-10-63
Fecularia Jaraguá Ltda.
Paraná

BLACK CA T

Ferillarin Jaraguà

WigaBlequet)

Seda1 Ltd'2

Classes: 33 e 41
Título

industria Brasileira.'

Termo n.° 615.076, de 31-10-63
Carsport Ltda.
Paraná

• Nome Comercial
Classe 42
Termos as. 615.062 à 615.064, de Aguardentes. aperiticos. anis, bitter„
31-10-63
krandy, cochaque, cehvejas, essências
"B B" Bairros Bandeiras, Editeéra
para beb das alcoólicas, genebra, ferPublicidade e Imprensa S.A. net, gin, licores,' kumel, nectar, pun1 cn. pipermint, rhum, suco de frutas
São Paulo
• vorn álcool, vinhos quinados, vinhaos
espumantes, vinhos, vermoutes. vodka
B
e whisky .
3r

CARSPORT
Indústria Brasileira

Termo n.0 615.063, de 31-10-63
Gráfica Auriverde, Ltda.'
Guanabara

'

Termo a° 615.070, de 31-10-63
Agro-Pecuária e Industrial Fazenda
Gato Preto Ltda .
Mato Grosso

ibk

Indústria Brasileira .

Nome Comercial

Classe 41
Spbstáncias alimentícias e seus prepara'dos.-5 Ingredientes de alimentas.
'Essências alimentícias

Têfrno n.° 615.071, de 31-10-63
Laboratórios Jorna Ltda.
São Paulo

AURIVERDE

Termos as. 615.065 à 615.066, de
31-10-63
"B B" Bairros Bandesantes, Editóra
Publicidade e Imprensa S.A.
São Paulo

BAIRROS BANDEIRANTES
Classe 32
Para distinguir: Albuns, aiwanaoueS,
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrasi e c.nematográçicaS,
porgramas de rádio e televisão, publicações e revistas
Classe 33
Titulo

615.072, de 31-10-63
reuno
Laboratór -o Terápica Paulista S.A.
São, Paulo
PRORROGACÃO

POPTION

13 B

BAIRROS BANDEIRANTES

44110. n EDITORA DUBLICIDADE E
IMPRENSA SP:.
Nome Comercial

Termo n.9 615.068, de 31-10-63
Henrique Roberto MicheLs
Mato Grosso

05;lyzrã
fiCSZ:Paia4;;11
Classes: 2, 4, 19: 33, 35, 41, 42, 43,
44 e 45
Titulo de Estabelecimento'

. Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, agua sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixivia, lã de- aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
1 polir e limpar madeiras vidros, metais
t e objetos, panos para polir e para linkpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e velas 'a , base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
Termo n.° 615.079, de 31-10-63
M. L. Rabelo
Pernambuco

sz te j11.1.-

Termo n.°' 615.067, de 31-10-63
Classe 3
"B B" Bairros Bandeirantes, Editõra Una prenaração farmacêutica, indicada
Publicidade e Imprensa S.A.
artério-esclerose, nas bronquites
São Paulo
crônicas, reumatismos e nevralgias
Termo n.° 615.073, de 31-10-63
Esther Serruya Azulay
Guanabara

APRENDA INGLÊS
CANTANDO
Classes: 32, 33 e 50
Frase de propaganda
Termo n.9 615.074, de 31-10-63
Foto Ótica Precisão Ltcla
Paraná

Foto utica Precisão
Classes: 8, 14 e 33
Titulo

Termai..0 615.078, de 31-10-63
• Alva Lang
Pernambuco

Indústria Brasileiri'

s:o
js p usTRIA

Tèrmo n.° .615.080, de 31-10-63
M. L. 'tapeio
Pernambuco

Kibeleza Boutique
Classes: 12, 13, 23, 36, 37 e 48
Titulo
Têrmo n.° 615.081, de 31-10-63
Guararapes Viagens e Tur,stuo Ltda.
Pernambuco

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 615.082, de 31-10-63
Lamnior
Laminação do Nordeste
Sociedade Aaônima
Pernambuco
•

CACIQUE'

.ndústria brasileira,.
Classe 41
Como `complemento dietético

suspensórios, saidas de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas, stolas, soutiens. slacks, taier. toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

BOLONHA

FAZENDA GATO PRETO. TDA

-

Classe 513
Impressos' em gera!'

1964 •

Termo n.9 615.077, de 31-10-63
Dano Venturi
Pernambuco

" ILGRO P2CUARIA E INDÚS TRIAL ""
"

'Fevereiro de

Classe 21
Veículos e suas partes aitegrantes

4

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, boletins.
álbuns, anuários, catálogos, folhetos.
Jornais livros impressos, mKsicas impressas, peças teatrais, peças cinematográf.cas, prospectos, pan'letos, publicações em geral, porgramas radiofônicos
e de, televisão, revistas .
Classe 33
Titulo

(Seção III)

Kibeleza Boutique
Indústria Brasileira

I

Classe 5
Metais não trabalhados ou arcialmente
trabalhados, usados nas indústrias
Termo a:9 615.083. de 31-10-63
Sociedade Industr.al Agrícola
Corumbãense Ltda.
Matd,' Grosso

'S I A t.40.
Classe 41—
Insígnia Comercial
Termo - n.° 615.084, de 31-10-63
Química Suisan Ltda.
Guanabara

«Suisan"»
Indústria Brasileira

Classe 36
Para ,distinguir: Artigos de vestuários
Classe 1
e roupas feitas em geral: Agasalhos, Para distinguir: Absorventes acetona,
aventais. alpercatas. anáguas, blusas, ácidos, acetarnento e coloração de Bbotas, botinas, blusões. boinas, baba- bras tecidos. couros e celulose: água
douros, bonés, capacetes, cartolas..cara- I,raz, • alcool, albumina, anilinas, alumen.
puças.. casacão, .coletes, capas. chales, ,alvaiade, alvejantes industriais, aluaicachecols, calçados,'. ,
-cintos. ¡ ale em pó, amoniaco anti-incrustantes,•
cintas, combinnções, "corpinhos. calças anti-oxidarttes, anti-corrosivos, anti- dede senhoras e de crianças, calções, cal- tergentes, az ,tntos, água acidulada para
ças, camisas, camisolas, camisetas, 'acumuladores, água oxigenada ara fias
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros, industriais. *mela; banhos ara galvanisaias, Casacos, chinelos, dominós, echar- zação, bessina, benza betumes, bicarpes, fantasias, fardas para militares. co- bonato de sódio de otássio: cal virgem.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- carvões, carbonatos, catalizadores. celurol, jogos de lingerle, jaquetas, leques. lose, chapas fotográficas, composições
luvas, ligas, lenços, mantós. meias. esentoras de 'incêndios, cloro. corroeimaiôs, mantas. mandrião mantilhas, pa- vos, cromatos, corantes, creosotos: des.
letós, palas, penhoar. pulover, pelerinas, corantes; desincrustantes, dissolvente.;
peugas, pouches, polainas, pijamas. pu- 'emulsões fotográficas, enxofre, éter, esnhos, perneiras, quimonos, regalos, maltes', estearatos; fenol, filmes sensibirobe de chambre, roupão, sobretudos. lizados para fotografias, fixadores, Iltd.
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dos para freios, formol, fos çatos inclus-1
trilos. fluoretos, fundentes para solda;
galvanizadores, gelatina para fotografias
e pintura, giz.• glicerina; hidratos, hidra.
sullitos; impermeabilizantes, toduretos;
lacas; massas para pintara, magnésio,
mercúrio; nitratos, neutralizadores,
trocelulase; óxidos, oxidantes. óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos
imicos para impressão. otassa industrial, papeis emulsionáveis, para a fotografia, papeis de turnesol, papeis bebográficos e reliocopista. películas • sensisieis, papeis para totografias e análises
de laboratórios, pigmentos, potassa.' pós
metálico, para a composição de tintas,
preparações para fotografias, produtos
para niquelar, pratear e cromar; produtos para diluir tintas, prussito; reativos,
teraovedores, reveladores; sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
silicatos, soda. caustica, soluções quimicai de uso industrial, solventes, taifapastosa 'para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, thiner; vernizes; zarcão

net, genebra, gengibirra, , gin. gingar.
kirach, kumel, licores, maranqusalioa.
nectar, piperment, ponches, rum, sucos
de frutas com alcool, vinhos, • vodka,
whisky
Termo as.' 615.089, de 31-10-63
Lopes es Irmãos
Minas Gerais

Off25444 2,10.40
Classes 41; 42 e 43
Título
Termo n.° 615.090, de 31-10-63
A. M. Lima
Bahia

ALVES

MAS

~Zn /71.0

•
Classe -11
Café torrado e moído
Termo n.0 615.091, de 31-10-63
Jaime Muinos Rivas
Bahia

IMMO
11... Voe. W.
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Classe 42
Artigos da classe
Termo a.° 615.086, de 31-10.63
Paul Spadt
Guanabara

2DA e .Wedtacetatite,
%meia Atice
Classes: 41, 42 e 43
Título de estabelecimento
Termo n.° 615.087, de 31-10-63
Casa dos Soutiens Ltda.
Minas Gerais

—lasse 91
, Café torrado e moído
Têrmo n.° 615.092. de 31-10-63
Oklahoma Lanches IMA
Guanabara

Casa dos Soutiens
Ltda.

klahorna

Nome comercial

Classe 41-Termo n.0 615.088, de 31-10-63
Tonga — Comercio e Indústria Repre- Churrasquinhos, empadas, croquetes,
sentações Ltda.
pastéis, pizzas. sanduiches, bolinhos de
Minas Gerais
carne, mortadela 'presunto linguiça paio,
¡ queijos, sorvetes, saladas de frutas e
•
&reei
T to n.° 615.093, de 31-10-63
Hotéis Othon S. A.
Guanabara
•
Indústria Brasileira

.

Classe 42
Para distinguir: _Aguardente. aniz, aperitivos. bagaceira, batidas, brandy,
que, extrato de malte fermentado, kr-

Termo n.° 615.094, de 31-10-63
Hotéis Othon S. A.
Guanabara

Bar Barraco
•

Classes: 41. 42 43 e 44
Titulo

• instrumentos usados na engenhar1

agrimensura geodézia, aparelhos gale
ficadores, aparelhos de análises, apar
lhos ozonlzadores, aparêlhos pasteurt
zadores, aparelhos reguladores e estabá
lizadores da pressão e do fluxo de g&
sei e líquidos aparelhos pare salva
mento e para sinalização, aparelro(
para escafandristas, aparelhos para
;lasses: 33, 41, 42, 43 e 44
par vidros, aparelhos para combatei
Título
formigas e outras pragas, aparelhos au
somáticos acionados pela introduçào (14
Termo a.' 615 . 095, de 31-10-63
,molas, aparelhos para picar, cortar os
Hotéis Othon S. A
reduzir comestíveis . aparelhos espargi.
Guanabara
I dosas. aparelhos e instrumentos de cá!- •
caio, . aparelhos para observações sisng
cai, aparelhos tesmostatos, aparelho(
para .natação, aritonómetros, aspirado.
rea de p6 aerômetros, acendedores cid,
.tricos, alto-falantes, amlificadores
tricos, amassadeiras, antenas, batedel,
Classes: 41, 42, 43 e 41
Titulo
amplificadores elétricos, araassadeira•
winten.s. batedeiras, . balança comum I
Termo n.° 615.096, de 31-10-63
elétrica. Sart:metros baterias de acuma.
Hotéis Othon S. A.
laduret, binóculos • -rabina*, SO,
Guanabara
binas tt. Indução. saceto N. o tini cura..
sivos, botões de ca.n .s.usihi.. elétricas
..ascnbas medidoras, ensinai tússolas,
terias elétricas, nulas eustr:cos caixas de
des.- sa. cansaras fri tal-dicas e tot›
gráficas, catpainhat elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chrma tógratoa,
Classes: 41. 42 e 43
crológrafos. cronómetros combustorea
Título
de gás, ciclômetros, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para fotogra.
Termo n.° 615.097, de 31-10-63
Co:nnanfs'a Brasileira de fias, chaves de alavancas, cbaves
Brasmetal
tnáticas, capacitares. de bloqueio. capa•
Metalurgia
estores eletrolitkos, calibrackres. discos
para telefones, discos gravados, diais,
•nespertadorçs, enceradeiras, elétricas, engenho de assar carne. espelhos óticos,
;esticadores de luvas. espelhos • de plásn
' ticos para eletricidade. esterilizadores,
xtintorea de incêndio, ferros elétricos da
:dar. filtros e aparelhos kdrrantes,
troa para óleo filmes tal:tufos, fogões,
, fogareiros,. tusiveis. faróis >Ano acessó.
I rios de veículos para sinalizajo e para
"Iluminação em geral, filme, revelados,
fôrmas elétricas,- tervedores. rrigorificos,
!fineis/calas tas., elétricos, lahros de in.
tertererwa, tanógratos. garrafas cénicas,
'BRASMETAL
geladeiras globos para lámoadas. globos
INO4sTRIA coutsitmg4
para lanternas, globos terrestres para
de cate. transformadores, sostadeiras, tripas para fotografias. válva,as para ráa.
dios, valvulas de descarga válvulas de
Clasle 8
Abaixa luzes d elanspião. sbalours reduçâo, vacuõinetroa. velas elétricas.
acumuladores actinõmetros. amperóme- candescentes, iampadas essinsms. lentes,
ensino, gravadores, holototes incubado- •
tros, amortecedores de rádio e (sequem res, indicadores de vácuo, 'instrumentos
cia, anemómetros. aparelhos de televi- de alarme tnterruptores. tâtnpadas Ia..
sáo: aparelhos para ilumInaçâo, inclu- liquiditicadores. maçaricos vara
sive os considerados acess'a-los de vet. caldear e cortar -maquinas desoldar,
lazer
culog. aparelros para anúncios rnecAn1- café, mostradores para rasto, moinhos
aparelhos cronsográficos. aparelhos de
válvulas de várub e ventiladores
barbear elétricos, aparelhos registrado.
Termo n.9 615.098. de 31-10-63
'rei e medidores de distancias. aparelhos para purificar água. aparelhos de Indústria Comércio Café Maratá Ltda.
Sergipe
sinais lampejantes. aparelhos reguladores de gás aparelhos de galvanoplastia,
togrãficos. aparelhos automáticos para
acender e regular gás. aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios, • aparelhos para experimentar
dínamos. aparelhos para destruir insetos. aparelhos náuticos cientificos, aparelhos de ótica. aparelhos pulverizadores, aparelros para aquecimento de
água. aparelhos geradores eletroquimicos, aparelhos para, recepção, reprodução de som e sônicos, aparelhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparelhos de alta tensão, aparelhos de proteção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores d eferramentas,
aparelhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações atualtáClasse 41
rias, aparelhos esterillsadores, aparelhos
Café ,rern grão cru, torrado e moída

Bar

°OttteL'O'

Termo n.° 615.085, de 31-10-63
Indústria de Bebidas Alves Ramos Ltda.
Rio de Janela.) •
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latbríos em nquído, pó ou concretas,
pomadas, vernizes, tabletes, iapis. pastas, liquidos e esmaltes paia limpem
das unhas, águas de quina, sacheis sara
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e em pó, prearados iiauidos, em pó e
pear adas para ..vitar o mor. %amotina
perfumada sais para baiano

ma de creme, maquilage (makeup), baTermo n.9 615.103, de 31-10-63
615.099 e 615.100, de
Olinkraft 5. A. — Celulose e Papel se, loção para bronzear, cavala (rou3140-63
ge) "parfet", maquilage (makeup) para
Sto Paulo
Sociedade Importadora e Exportadora.
a perna; preparados para maquilage
S. A. — "Socitmex.
(makeup) dos olhos, tais como lápis
Pernambuco
para os olhos, embelezadores para os
cílios, sombreador Para as olhos; loção
SUPERICRAIT
embelezadora; desodorantes em fórma
liquida e de creme; sais inhalantes, sais
Classe 38
basho, sabão para banho, brilhantinas,
Papel e artefatos de papel
preparados ara tratamento das unhas,
e envólucros contendo um sortimento
Termo n. 6 615.104, de 31-10-63
de preparados de beleza necessários paOlinkraft S. A. — Celulose e Papel ra tratamento específicos da plee e reIndústria Brasileira
Pão Paulo
cipientes de carmin (rouge),
de arLoz
Tê.11110S os.

.

o

Classe 41
SUPER L KRAFT
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais. amido.
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs, :cite. azei-.
tonas. .banha, bacalhau, Datas, balas,:
biscoitos. bombons, bolacha& baunilha;:
Classe 38
café em pó e em grão, camarão. canela
Papel e artefatos de- papel
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
Termo n.° 615.105, de 31-10-63
cereais, cominho. creme de leite.: cremes
Celulose e Papel
Olinkraft
S. A.
alimenticios, croquetes. compotas. canrt
o
kulo
gica. coalhadas, castanha, ceola, condimentos para alimentos. colonantes.•
chouriços, dendê. dõces. dâces de trutas. espinafre. essências alimentares. em
-FT
ULTRAKRA
padas. ervilhas. ensovas. extrato de to-,
mate. farinhas alimentícias, favas. te.;
cuias. flocos, farelo, fermentos faina':
Classe 38
figos, trios, trutas sêcas. naturais e cria
talizadas, glicose, goma de mascar, gorPapel e artefatos de papel
du r as, granulas. grão de bico, gelatiaa,
goiabada, geléias. herva doce, he.va
Termo n. 9 615.106, de 31-10-63
mate, hortaliças, lagostas lingtas
Olinkraft S. .A. — Celulose e Papel
Paulo
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, ¡ouro massa., alimenticias. mariscos, manteiga,
margarina. marmelada. 'maca r rão massa de tomate, mel e melado, mate, masULTRA L KRAFT
sas para mingaus. molhos. molusJ:aa,
mostarda. mortadela; nós ,nuscada no
I
awasi
zes: óleos comestivels, ostras.
,N
pães. patos. praliné& pimenta. pós para
pudins, pickles. peixes. presuntos patês. petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
Classe 38
queijos. rações balanceadas aara aniPapei e artefatos de papel
mais. requeijões, sal. sagu. sardinhas,
sanduiches. salsichas. salines. sopas enTermo .n.° 615 . 113. de 31-10-63
latadas, sorvetes, sucos. de omate e de
Química Valmey S. A.
frutas; torradas. rapioca. tâmaras. talhaGuanabara
rim, tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves. tavões, toucicinho; vinagre
Classe 4
AI-goda°. e aga-s7e, em bruto ou parcialmente preparados

o

1

Vamo n.° 615.101, de 31-10-63
Fábrica de Massas Guarany Ltda.
Guanabara

Termo , n. 9 615.112, de 31-10-63
Química Valmey S. A.
Guanabara

Têrmo n.° 615.110, de 31-10-63
Tetra Engenharia Ltda.
Rio de Janeiro

TETR
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis 'para escritórios: Armários,
anuários para banheiro e para roupas
usadas, abatatadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala d evisitas,
conjuntos para terraços jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosisha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios colchões, colahões de molas,
dispensas, divisões, ivans, discotecas,
de madeira, espreguiçaeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, solas-camas, travesseiros e
vitrines

Classe 45
Para distinguir: Sabonetes sólidos, IIquidos, pó, creme, blocos e bolas, ' sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas • em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhaa extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tina
liquido, concretos e em pasta, sabões
turas para cabelo, dentifrício em pó,
dentifrícios, assumias, talco perfumado,
aguas para emulesamenta da pele,
shampoo liquido pé ou coaweto, temia
jaerlos em 1 inalo. pó un concretos,
pomadas, vernizes, : tabletes. lapis, pastas, liquidos e esnialtes pa:a limpesa
das uabas, água,
qutua sachatf para
perfumar quarto, em pastilhàs,' tabIsteis
e am pó, prearadoi liquidas em Pó' e
pon-adas para avitar
suor, vaselina
pertiunada sais p ara )anho

Têrmo n. o 615 . 111, de 31-10-63
Química Valmey S. A.
Guanabara

Têrmo n.° 615.107, de 31-10-63 ''
Antonio Cardoso Martins
Rio de Janeiro
•,, E STUDIO E

Classe 48

Para distinguir: Creme para barbear
sabão para barbear, dentifrícios, sabões
de toucador, pentes, esponjas para tou
t
x
cador, perfumes, cosméticos, águas de
colónia e de toucador, cremes de touca
Classe 48
dor, loOes, carmin (rouge), bastões
En- dústria Brasileira
para os lábios (batons), pó para o ros- Para distinguir: Sabonetes sólidos, li
to, sachet de talco (talc sachet), pó de quidos, pó, creme, blocos e bolas. saClasse 41
talco, pó para banho, pó para empoar,
Espaguete, macarrão, talharim e massas bases para maquilage e bases para pó.1 bão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba a:ara:cremes parara
allmentitdas
preparados para limpeza de pele em. rosto e barba, pinturas em liquido, pó
Sórma liquida, de creme e de pó, tais ou concretas para coloração-,dos
•Termo n.° 615.102, de 31-10aRa
como creme ara limpeza, cremes lubri- jolhos e sobrancelhas, aextratos;' locaes
Ednuind a Guilherme Hartelastein
ficantes, cremes airaciadores de tecido, 'pomadas fixadoras para bigode..cosme
Guanabara
cremes para bases de maquilage, creme
! para a pele, creme para as mãos, are- ' ticos, brilhantinas' liquidas e concretas.
aguas de colonia e de toilette, pó de
me para os olhos, máscaras de creme arroz, comprimidos e em tabletes, tin• CADEC - Sociedade
'~i•eisepost,_
rosa, adstringentes, refrescador para a turas para cabelo. dentifrício em pó
de Credito e lov
• oi pele, loção para a base de maqudage, liquido, concretos e em pasta. sal-ões
loção para dar firmeza -0 pele prepara- denfitricios, essencias, talco perfumado
dos especiais para cabeças de negro: águas pa ga e uhelesamenro da pele.
máscaras e preparados 'ar;' tingir a stra ra rx ,oé ou cemcrero.
Liasses: 33 e 50
1:toe em fér- cos e vigores rara cabelo e pele depipele, tais corna carmin
estabelecimento
Titulo de

--a rio c a

ED .IWErA MUSICAL
Russo bo PADMIRO
Classes: 8 e 50
Titulo

Têmio n.° 615.108, de 31-10-63
Antonio Cardoso Martins
. Rio de Janeiro L.STUDIO E EDITORA MUSICAI.
P É .1) E I,R O
Classes: 8 e 50
Titulo,
Teimo n. 9 615.109, de 31-10-63
Marcenaria Madureira Ltda.
Guanabara

MADUR F11? A
Classe 26
Instalações comerciais e decoraViert
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para base de pó de arroz cremes para
a , pele, carmins, cheiros em pastilhas,
em tabletes., em lentilhas, em torciscos
e em pilulas, cremes para barbear, cremes dental, depilatorios, desodonuttee,
dissolventes, essências, extratos, estojo para perfumes, ~altas para unhas,
escovas para dentes, cabelo, roupas,
cilhas e unhas, fixadroes para o cabelo.
pestana, dllos e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para aso
de toucador, grampos para o cabelo,
geleia de petroleo perfumada; lapis para maquilagem, lança-perfumes. loções,
liquidos, dentifricios em pasta, em sabão em creme e em elixir e em pó,
liquido. para ondulação permanent&
. lixas para unhas, laque, óleos para o
cabelo, pastas e pos para dentes, perLu 111e3 petro eos para uso e toucador,
dor
Classe 48
Para distinguir: Creme para barbear, pastas e pós par aa unhas pon-pons
sabão para barbear. dentifriclos, sabões para pó de arroz, papeis perfumados,
de toucador, pentes. esponjas ,para tou- carminhos e com pó de arrua, pentes,
cador, perfumes. cosméticos. águas de pomadas ertumadas ara o embelezamencolónia e de toucador, cremes de touca- to da oitis, on-ona, pó de arroz, pastas
dor, loções. carmin (muge), bastões dentifricias, porta-pó d earroz, portatiara os lábios (batons), p,6 para o ros- perfumes, rouges. redes para o cabelo,
to, sachet de talco (tale sachet), pó de sais perfumados para o banho, sabões
talco, pó para banho, pó para empoar, e saboaetes, perfume em massa, em
barra, em bastões
bases para maquilage e bases para pó,
preparados para limpeza de pele em
Termo n.° 615.116, de 31-10-63
%órnia liquida. de creme e de p& tais
Química Valmey S. A.
como creme ara limpeza, cremes lubri•
Guanabara
ficantes, cremes arnaciadores de tecido,
cremes para bases de maquilage, creme
para a pele, creme para as mãos, creme para os olhos, mascaras de creme
tosa, adstringentes, refrescador para a
pele, loção para a base de maquilage,
loção para dar firmeza a pele preparados especiais para cabeças dc negro;
máscaras e preparados para ungir a
pele, tala como carmin (rouge) em fõiraus de creme. maquilage (makeup), baas, loção para bronzear. cartum (rouge) "pado". maquilage (makeup) para
a perna; Preparados para maquilage
tinakeup) , dos olhos, tais como lápis
para os olhos, embelezadores para os
datas, sombreador para os olhos; loção
erabelezadora; desodorantes em firma
liquida e de creme; sais inhalantes, saia
barsho, sabão . para banho, brilhantinas.
Classe 48
preparados ara tratamento das unhas. Para distinguir artigos de 'toucador e
e envólucros contendo um sortimento perfumarias era geral: Aliniscar. água
de preparados de beleza necessários pa- de beleza, água fadai, água de lavanda,
ra tratamento especifico' da plee e re. água de colónia. arminhos, água de
cipientes de carola (rouge). pá
quina, água de rosas, água de afazede arroz
mas. amônia perfumada liquida, em pó,
em pedras. para banhei, brilhantinas.
Termo n.° 615.115, de 31-10-63
bandolinas. batons. cosméticos para o
Química Valmey S. A.
cabelo. pantanal'. &os • bigodes.
, Guanabara
-rayons. asmas para a rale. carmina,
cheiro, em pastilhas. em tabletes, ma
lentilhas. em Coda= e em pílulas,
cremes para barbear. cremes dental.
Termo n.° 615.114, de 31-1043
Química Valmey S. A.
Guanabara

Tênis° a.° 615,117, ck 31-10-63

Química Vahney S. A.
Guanabara
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ale:ide arroz, multes para unis"
para dentes, cabelo, roupa&
r

duos. unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, dlios e bigodes. fivelas pega
• cabelo, glicerina pertumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geleia de petróleo perfumada, lápis
para oimpilagen, lança -perfume;, kr
çóes, liquidas dentifrícios, em pasta, em
iebto, em creme, em elixir e em pó,
Liquido' para ondulação, permanente,
liam para unhas, baque, óleos para
cabelo, pasta • pós para dentes, pariu' mes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezaClasse 48
mento da cutia, pon-pon& pó de
Para distinguir artigos de toucador e
arroz
perfumarias em geral: Alanscar. ígUit
de beleza, água fadai, água de lavanda,
Termo n.t. 615.119. de 31-10-63
água de colónia, arminhas. água de
Quimica Valmey S. A.
quina, água de rosas, água de rifam»
Guanabara
mas. acatada perfumada liquida, em pó,
em pedras. para banho, orilhantinas,
bandolinas.. batons, cosméticos para o
cabelo. pestanas. cílios e bigodes.
crayons, cremes • para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lentilhas, cai trociscos e em pflulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essências, extratos. estojos de perfumes.
creme para limpeza da pe;e, e para base
de pó de arroz. esmaltes para unhas.
Classe 44
esdivas para dentes. cabeio, roupas.
Para
distinguir:
Sabonetes salmos. NP*
ealios e unhas. fixadores para o cabelo,
pestanas. cílios e bigodes, fivelas para quldos, pó creme, blocos e bolas, ser
o cabelo, glicerina perfumada para uso blo em pasta e em barras, sabão em
cremes para
de toucador, grampos para o cabelo, bastões para barba
para maquilagem, lança-perfumes, lo- rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ções. liquidas dentifrícios, em pasta, mu ou concretas para coloração dos labias,
geléia de petróleo perfumada. lápis, olhos e sobrancelhas, extratos, loçóes,
sabão em creme. em elixir e era pó, pomadas fixadoras para bigode, comete.
líquidos para ondulação, permanente; ticos. brilhantinas líquidas e concretas,
lixas para unhas. laque. óleos para o agua., de colonia • de toilette, pó de
cabelo, pasta e pós para den tes perfu- rrroz, comprimido, e em tabletes, dames. petróleo para uso de toucador. taras para cabeio, dentifricio em pd,
pastas e pó para as unhas, pon-pons liquido, concretos e em pasta, sabeis
para pó de arroz, papéis perfamadoli dentifriclos, asseadas, ,talca perfumado,
carminados, e com pó de arroz, pentes. anua.. para -mbe:esamenu da pele,
pomadas perfumadas para o embeleza- sbanipoo líquido pó ou concreto, temimento da cutis. pon-nons. pó de zas e vigores para cabelo • pele, dipl.
arroz
,air.r os em liquida. pó ou amado&
pontadas, vernizes, tabletes, UM& potTênmo n.9 615.118, de 31-10-63
tas, liquidas e esmaltes para limpeis
Química Valmey S. A
das
unhas, águas de guia& *achata para
• Guanabara
perfumar quarto. em pastilhas, tabletes
privadas para evitar o suor, vaselina
e em pó, prearados liauidos, em pó
perfumada. sais pare banho
reuno 11.0 615.120, de 31-10-63
Química Valmey B. A.
Guanabara

depilatório& desodorantes, dissolventes.'
g uindas. extratos, antojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base

de pó de arroz esmaltes pare unhas
cubana para dentes, cabelo, roupas,
4dlios Talha, hadares para o tabelo,

ospeeseume, tilam e bigodes. fivelas para
Classe ta
aoseabelo. :glicerina perfumada para uso Par. Ifflawaguir artigos de
e,
rale• imicadoe. pampos para gy cabelo,' perfumarias em geral: Almiscar água,
...parei maquilagem. lança-perfumes,

Classe 48
Para distinguir: Artigos de ioui.auor e
erfumarias em geral: Admiscar. água
de beleza água facial, água de lavanda água de colonia arminhos, água de
guinas. gua de rosas. água 3, alfazemas. amonia erfumada, líquida em pó,
em pedras. para banho brilhantinas,
bandolinas, batons. cosi:Oh-as para o
cabelo, pestanas. dlios e bigodes, erayons, creme para limpeza da pele e

ções.' liquidas dentifritios. em pasta. em
•geléia petróleo perfumada. lápis.
sabão em creme. em elixir e em pó.
liquidas para ondulaçao. permanente.
lixas para unhas. laquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó . para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com p6 de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embelezaemento da cutis. paz-poria pó de
arroz

de beleza, água baia], água de lavanda.,
água de colónia. arminho& água de

quina, água de rasas, água de alfaze*Massa 48
mas, amónia perfumada, liquida, em pó. Para
cusanguir:
Pó de arroz, aslcu per.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batom& cosméticos para o' fumado, rouge, bato., carda, Itteas pacabelo, pestanas, alba e bigodea,1 ra maquilagen, óleos perfumados, óleos
araram. cremes para a pele, carmins, para o cabelo, cremes e pomadas para
cheiros em pastilhas. eu. tabletes. éhá 3 Me, asseridas, extratos, lança-perSs.
lentilhas, em troncos e em pilulas,I ates, papeis perfumados, agua de colo.
cremes para barbear, cremes dental. nla, água de quina, água de rosas, glidepaatónos. desodorantes &se ;ventes cerina perfumada para uso de toucador,
emendas. extratos, .estojos de perfumes.. seis erfumados, tintura& P etróleo, lo"
creme para limpeza da pele, e para base çaest. brilhantinas, %milico para d

J
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pele e ixadores para o cabelo; pestanas
cibos e bigodes, depilatórios,' desodorantes, vernizes e esmaltes para unhas,
tifridissolventes, astas e líquidos den
cios, tijolos, pós para unhas, pentes
escovas para dentes, cabelos, cibos e
inibas, grampos e fivelas para o cabelo,
lixas para unhas, ponpons, agua de alfazemas amonia perfumada, sachets,
vinagre aromático e cheiros em pastilhas
Tétano na 615.121, de 31-10-63
Química Valmey S. A.
. Guanabara

água de ''''sada, arminhas, águas da bastões para barba cremes para o lhantinas, bandolinas, cosméticos, fixa.
guiou. á o . de rosas, água de altazea - riasta e _barba, pinturas em liqujdo, pó dores para cabelo, depilatórios, verni-

mas, ar aa perfumada, liquida, em pó. -ou concretas para coloração dos labias.
em .r( ias, para banho, brilhantinas. .olhos e' sobrancelhas, extratos, loções,
bandcamas, batons. cosméticos para e .pomadas fixadoras para bigode, cosmecabelo, pestanas, cílios e bigodes, ticos, brilhantmaa—liquidas e concretas,
crayons, cremes para a pele, canana aguas de colonia e de toilette, pa. de
cheiros em pastilhas, em tabletes, em arroz, comprimidos e em tabletes, tinlentilhas. em trociscos e em pílulas, taras para cabelo, dentil.iuci em pó,
cremes para barbear, arames dentai, açudo, concretos e em pasta, sabões
elbelladi. extra:os, estojos se perfumas, tentifricids, esscncias, talce perfumada,
urine para limpeza dá pele. e para base aguas para embea esamento da peta:
de pá de arroz, esmaltes para unhas, shaa
liquia i, pa ou cancreta, tôni• escamas para dentes, cabelo, roupas. co e vigores para cabeia e pele depicílios e unhas, tixadores para o cabelo, latórios em liquido, pó ou concretos,
pestana, cílios e bigodes. avelas para, pauladas, vernizes, tabletes, aipis, paso cabeio, glicerina perfumada para usa
tas, líquidos e esmaltes para limpesa
de toucador. grampos para o cabelo.
geléia de petróleo perfumada, lápis das unhas, ágaas de cimas sachets para
para maquilagem, lança-pertunses, lo- patamar quarto, em pasaihas, tabietes
ções. liquidas dentifrícios, em pasta, em a em pó, presaauos dosados, em pa e
sabia em creme, em elixir e em pó, ou; adas aara evitar o s.or, vaselina
perfumada sais paca banho
liquidai para ondulação, permanente.
lixas para unhas, laque, óleos para o
Termo n.° 615.123, de 31-10-63
cabelo, pasta .e pós para dentes, perfuQuímica Valmey. S. A.
mes, petróleo ara uso de toucador.:
Guanabara
pastas' e pó para as unhas. on-pona
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza.
monto da cutia. pon-pona pó de
arroz

Classe 48
Para • distinguir artigos de toucanor e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água facial, água de las anda,
água de colônia, arminhas, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada líquida. em pó.:
em pedras, para banho, brilhantinas,!
bandolinas. batons, -cosméticos para a>
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,.
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear. cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e pata baae
de pó de arroz, esmaltes para aliava,
escravas para dentes. cabelo, roupas,
cilios e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas. cílios e bigodes, fivelas para
o cabes, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-pertumes. loções. liquidas dentifrícios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada. , lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó,
liquido a para ondulação. permanente.
lixas para unhas, laquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para lentes, perrauses, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz, pentes.
panadas perfumadas para o embelezamento da cutia pon-pons. pó de
arroz
Termo n.° 615.122, de 31-10-63
Química Valmey S. A.
Guanabara

Fevereiro de 1964

zes, esmaltes, pastas, tijolos e pós para
unhas, arminhas, pentes, escôvas de
dentes e cabelo, talco perfumado, cremse, pomadas e líquidos para maquilage e embelezamento da pele, essências
perçumadas, extratos, loções, tinturas e
petróeo para cabelo, leite de beleza,
sabões e sabonetes perfumados e preparados para a pele

Tarmo . na - 615.124, de 31-10-63
Química Valmey S. A.
Guanabara

Têrmo n.0 615.126, de 31-10-63
Química Valmey S. A.
Com laha ra

Classe 48
Para distinguir artigos de toucanca •

perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. amônia perfumada liquida, em pé.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons, cosméticos para e
cabelo. pestanas. cilicia e bigodes.
cravou, cremes para • pele, carmim&
cheiros- em pastilhas, em tabletes, sus
lentilhas, em trociscos e em gulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essência', extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para boas
de pó de arroz, esmaltes para unhas.

classe 4á
Para alaainuir: Sabonetes liquidas, pó creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos tablas,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções. escavas para dentes, cabelo. ~paz
pomadas fixadoras para bigode, cosme- dlios e unhas, fixadores para o cabelo,
Classe 48
ticos, brilhantinas liquidas e concretas.' pestanas. aios e bigodes, avelas para
Para distinguir: Perfumes e mp6 e li- aguas de colonia e de toilette, nó de' o cabelo, glicerina perfumada para uso
quido, essências, sabões e sabonetes per- "arroz, comprimidos e em tabletes, lia de toucador. grampos para o cabelos
fumados e não, em pó. liquido e bastão. turas para cabelo, dentifricio em pó para magidlagens, lança-perfumes. Ia
cremes, águas de colônia, águas para a liquido, concretos e em pasta sabões coes. liquido& dentlfricioe, em pasta, ma
cútis, loção para cabelo, dentifrício li- dentifricios, essencias, talco perfumado, geléia de petróleo perfumada, lápis,
quido, em pó ou pasta, lamiscar, armi- ,águas para- embelesametra da pele. sabão em creme. em elixir e em pó,
nhas, amonea liquida, em pó e em pedra stainpoo liquida, aa ou concreto temi. liquidoe para ondulação. permanente,
para banho, água de quina, de rosas e cot e vigores para cabelo e pele depi- lixas para unhas, [aqui, áleas para o
de alfazema, oolerosas para toucador, latórios em liquido, pó ou concretos. cabelo, pasta pós para dentes, perfupara maquilagem, anti-sudorificio, ba- pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pas- ma. petróleo para uso de toucador
tons, brilhantinas, bandolinas, pomadas, tas, liquidas e esmaltes para limaesa pastas e p6 para as unhas. pon-pons
liquidas, unguentas e pastas para a con- das uni.as. águas de quina saches para para pó de arroz, papéis perfumados
servação de peles e eliminação de man- perfumar quarto, em pastilhas. tabletes carminados. e com pó de arroz. pentes
chas, carmim. "crayosn", cosméticos, e em pó, prearados liquidas em pó e pomadas perfumadas para o embeleza
desodorantes, depilatórios, glicerinas per- ramadas para evitar o suor, vaselina emento da cutis. pon-pona, pó d•
arroz
fumadas, gelatinas rosadas, insensos, 11perfumada sais para banho
quid'os para evitar a queda de cabelo,
Temo n.o 615.129, de 31.10-63
lápis para maquilagem, "schampoos"
Temo na 615.127, de 31-10-63
Quimica Valmey 9.
1
a
S.
Quirnica
Valmey
'sais para banhos, vinagre aromáticos,
Guanabara
Guanabara
talcos perfumados ou não pós de
arroz

VILORET

Têrmo n.° 615.125, de 31-10-63
Química Valiney S. A.
Guanabara

.lasse 48

Glasse 4b
Para distinguir: Camila rouge, cratons.
Glasse 48
lapls para maquilage, óleos p.erfiundaos,
Para ~languir: Sabonetes li- pó de arroz, amónia liquida perfumada.
.quidos, pó. creme, blocos e bolas, se-, águas de quina, de rosas, de alfazema
hão em pasta e em barras, sabão em e de colónia, glicerina perfumada bei-

Para diatuguir artigos de toucador e
perfumarias em >•rells Almiscar água 1
de beleza, água racial. água de lavanda.

PREÇO DO NtIVIERO DE HOJE: CR$ 5,00 —

Indústria Brasileiro
Classe -46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, agua sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixivia. lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metal:
e objetos, panos par% polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo amansado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceos,
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
de lknpesa

