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O Sr. Secretário exarou o seguinte
REVISTA DA F'ROPRIEDADE I despacho:
Conheço do recurso interposto, de •
INDUSTRIAL
acôrdo com o artigo 50 parágrafo úni-

• mento, para manter o despacho recorrido de fls., na forma dos pareceres técnicos e juridicos emitidos no processo.
Caves do Restei() Sociedade Anônima
Rio, 27 de fevereiro de 1964. Ass.
— VIU — Vinicultores — recorrendo José I. C. Verciani, Secretário da
do desqacho que — indeferiu o pedido Indústria.
de caducidade da marca: Trapiche
Cari Zeis Sociedade Ótica Limitada
Puente Vicio — registrada sob número 76.953 — do requerente: Benegas — recorrendo do despacho que deferiu
— marca: Coreis —
Iiermanos 6 Companhia Limitada.
I o termo: 109.720Reis,
Limitada.
de: Carvalho
Conheço do recurso nos termos do'
O Sr. Secretário exarou o seguinte
parágrafo único do artigo 50 da lei despacho:
4.04S, de 29 de outubro de 1961, e da
Conheço do recurso interposto, de
. Portaria Ministerial 216, de 27 de setembro de 1963, e lhe nego provimento acôrdo com o artigo 50 parágrafo únipara manter o despacho recorrido de co da le 4.048 de 29 de dezembro
fls. que bem aplicou o artigo 93 do de 1961 e da -Portaria 216 de 27 de
Código da Propriedade Industrial, e outubro de 1963, e lhe nego provimenainda não ter confirmado a recorrente to para manter o despacho recorrido
o desuso da marca, e ao contrário ter de fls, visto já ser o interessado tituCareis.
confirmado o interessado o uso pelos lar do registro 55.846
documentos de fls. 40, e 55, não ha- • Rio, 27 de fevereiro de 1964. Ass.
vendo assim caducidade a ser procla- José I. C. Verciani, Secretário da
Indústria.
mada.
•
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de
Adrema Limited — recorrendo do
1964. Asa. José I. C. Verciani, Se- despacho que indeferiu o termo 154114
— marca: Adrema.
cretário da Iidústria.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
Laborterápica Limitada — recorrendo
do despacho que Indeferiu o tênno: despacho:
i Conheço do recurso interposto, de
79.820 — marca: Artramin.
O Sr. Secretário exarou o seguinte acôrdo com o artigo 50, da lei 4.048,
de 29 de outubro de 1961 e da Portaria
despacho:
216, de 27 de setembro de 1963, e lhe
Conheço do recurso interposto, de nego provimento pela prorogação dos
acôrdo com o artigo 50, parágarfo
registros 67.461 e 67.462, marca: Adreco da Lei 4.048, de 29 de dezembro de ma, registros esses homologados pelo
1961, e da Portaria Ministerial 216. decreto 43.956 de 1958, até 17 de oude 27 de outubro de 1963, e lhe dou tubro de 1969, e assim aplicável ao caprovimento para conceder o registro so o artigo 95 número 17 do Código
requerido, em virtude de ter sido a da Propriedade Industrial,
marca impeditiva Incorporada ao PaRio, 27 de fevereiro de 1964. Au.
trimônio Nacional, e não ter sido pror- José I. C. Verciani, Secretário da
rogado o registro internacional número Indústria.
45.452.
Produtos Tipográficos Homewell —
Em 27 de fevereiro de 1964. Asa. recorrendo do despacho que indeferiu o
José I. C. Verclani. Secretário da In- termo: 162:958.
dústria.
O Sr, Secretário exarou o seguinte
The Sherwin Williams Co — recor- despacho:
rendo do despacho que deferiu o pediConheço do recurso interposto, de
do de registro da marca; Semi Lustre
— The Sherwin Williams Company — ac6rdo com o artigo 50, parágrafo úni,em qualquer direito ao Ido exclusivo co da lei 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e da Portaria 216, de . 27 de
rxnressão -7- Sem:lustre.
O Sr. Secretário exarou o seguinte setembro de 1963, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido.
(I --acho:
Conheço do recurso interposto de que aplicou o artigo 95 número 17 do
Códtlo da Propriedade Irdostrial.
• : -. 10 com o artigo 50. parágrafo
•. Lei 4 ni g, de 29 de dezembro
Rio. 28 de fevereiro de 1964. Ass. •
Pcia Portaria 216. de 27 de
José I. C. Verciani, Secretário da
onbro de 1963, e lhe nego provi- Indústria
RIO, 3 DE MARÇO DE 1964
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co da Lei 4.048, de 29 de dezembro
'General Electric Company —, recor de 1961, e da Portaria 216, de 27 de
rendo do despacho que indeferiu o tér. setembro de 1963, e lhe dou provimenmo: 163.752 — marca: Ken Rad.
to, para reformar o despacho recorrido
O Sr. Secretário exarou o seguinte de fls, e conceder o registro da marca:
Ultramaltina.
despacho:
Rio, 27 de fevereiro de 1964. Au.
Conheço do recurso interposto, de
acôrdo com o artigo 50 parágrafo úni- José I. C. Verciani. Secretário da
co da lei 4.048, de 29 de dezembro Indústria.
de 1961, e da Portaria 216, de 27 de I Indústria Farmacêutica Endochimica
setembro de 1963, e lhe dou provimen- Sociedade Anónima — recorrendo do
to para reformar o despacho recorrido. despacho que indeferiu o termo: 269.177
de fls. pelo fato de não haver impe- I — marca: Gerien.
dimento legal, em virtude de não prorO Sr. Secretário exarou o seguinte
rogação do registro 112.943, em 6 de despacho:
novembro de 1963.
Conheço do recurso interposto, de
Rio, 28 de fevereii.o de. 1964. Asa. acôrdo com o artigo 50 parágrafo liaiJosé 1. C. Verciani, Secretário da
co da lei 4.048, de 29 de dezembro de
Indústria.
t 1961, e da Portaria 216, de 27 de se‘
La California Argentina Sociedad de tembro de 1963, e lhe 'lego provimento
Responsabilldad Ltda. — recorrendo do para mantero o despacho recorrido que
I despacho que indeferiu o termo: 219757 aplicou ao caso em tela o artigo 95
— marca: La California Argentina.
número 17 do Código da Propriedade
Industrial.
O Sr. Secretário exarou a seguinte
despacho:
Rio, 27 de fevereiro de 1964. Asa.
José
I. C. Verciani, Secretário de
Conheço do registro interposto de
Indústrias
acôrdo com o artigo 50 parágrafo
co da Lei 4.048, de 29 de dezembro
Indústria e Comércio Decorlux, Lide 1961, e da Portaria 216, de 27 de mitada -..- recorrendo do despacho que
outubro de 1963, e lhe nego provimen- indefedu o termo: 274.358 — marca:
to para mantero o desparho rerorrido Decorfux.
que aplicou à espécie os artigos 95
O Sr. Secretário exarou o seguinte
números 7 e 103 do Código • da Pro- despacho;
priedade Industrial.
Conheço do recurso interposto de
Rio, 27 de fevereiro de 1964. Asa, acendo
com o artigo 50 parágrafo
José I. C. Verciani, Secrotário de ártico da lei 4.048. de 29 de dezembro
Indústria.
de 1961, e da Portaria 216, de 27 de
Fratelli Vita, Indústria e Comércio, setembro de 1963 e lhe dou provimento
despacho que: deferiu o têrmo: 203.579 para conceder o registro da marca:
Sociedade Anônima — recorrendo do Decorlux — visto não haver solcidén— marca: Frutavit da Sociedade Belfri- eia entre a registrando e a registrada
Corrulux.
ta Ltda.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
Rio, 28 de fevereiro de 1964. Asa.
despacho:
José I. C. Verciani. Secretário da
Conheço do recurso Interposto, de Indústria.
acardo com o • artigo 50 parágrafo único
Indústria Farmacêutica Endochimica,
da lei 4.048, de 29 de dezerahro de Sociedade Anônima — recorrendo do
1961, e da Portaira 216, de 27 de se- despadra-que indeferiu o termo: 278.888
tembro de 1963 e lhe dou provimento — marca: Geriplex.
para reformar o despacho ercorrido e
denegar o registro face ao despacho do 1 O Sr. Secretário exarou o seguinte
Exino. Srd Ministro da Indústria e Co- despacho:
mércio.
Conheço do recurso interposto, de
Rio. 28 de fevereiro de 064. Ass. acôrdo com o artigo 50 parágrafo úniJosé I. C. Verciani, Secretário da co da Lei 4.048, de 29 de dezembro de
Indústria.
I 1961 e da Portaria 216, de 27 de seWilhelm — Wisiak — recorrendo do tembro de 1963 e lhe nego provimento
despacho que indeferiu o termo: 228121 para manter° o despacho recorrido que
— marca: Ultrzunaltina.
'aplicou o artigo
número 17 do Cd.
•
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.Públicas
— As Repartições
_
deverão remeter o expediente
destinado à publicação- nos
• jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
• quando deverão fazê-lo até às
.11,30 horas.
— As ' reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou ()Missões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos -Oficiais.
.'
•
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas. •
Excetuadas as para o
exterior, que 'serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por, seis meses ou um ano.
—.As assinaturas vencidas
poderão ser . suSpensas ,sem
aviso prévio.
•
Para facilitar aos asstnantes
a verificação do praz° de validade de suas assinalarias, na
.
digo da Propriedade Industrial aopedido de fls.
Rio, 27 de fevereiro de 1964. Ass.
José I. C. Verciani.. Secretário da
Indústria.
A Cia. Gessy Industrial — recorrendo do despacho . que: Deferiu o térmo: 280.874 — marca: Jenny — requerente: Homestead Vaive Manufacturing Company.
O Sr. Secretário exarot o seguinte
despacho:
Conheço do . recurso inWrposto de
acórdo com o artigo 50 parãgrafo único da Lei 4.048 de 29 de dezembro,
de 1961, e da Porteira 216,, de 27 de
setembro de 1963, e lhe nego provimento para manter° o despacho recorrido, e entendo que as marca registranda pode coexistir com a registrada sem
risco de érro u confusão
Rio. 27 de Fevereiro de 1964. Ass.
José 1. C. Verciani. Secretario da
lidústria.
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4SSINATURAS
'REPARTIÇÕES E PARTICULARES

•

FUNCIONÁRIOS

•

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

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

to único da Lei 4.048, de 29 de
dezembro de 4961, e da Portaria
216 de 27 de outubro de 1963 e lho
nego provimento para manter o
despacho recorrido de fls. maxime
em razão do julgamento do termo 332.62'
332.621 de 1936 decidido em
20 de fevereiro de 1964. — Rio
27 de fevereiro de 1964 — José 1.C. Verciania, Secretario da Indústria.
Rubin Goldfeld, recorrendo do
despacho que indeferiu o têrmo
345.636 titulo Ponto Branco. —
O Sr. Secretário da Indústria
exarou o seguinte — Oanheço do
recurso interposto, de acôrdo com
o artigo 50, parágrafo único da
Lei A.048, 29 de dezembro de
1961, e da Portaria 216 de 27 de

setembro de 1963 e lhe dou provimento para reformar o despacho
recorrido de fls, com aplicação do
artigo 117 de Código da Proptledade Industrial — Rio 27 de fexeieiro de 1964 — José I. C.- Verciani Secretário da Indústria.
Franz Wolff, recorrendo do
despacho que deferiu o têrmo número 54.544 priviégio de invenção -- Junta, tampa ou rolha para fechar garrafas, • vidros, frascos, potes ou outros recipientes,
de requerente Georges Aehile
Kihm_ Conheço do recurso interposto, de aceirdo com o artigo
50 parágrafo único da Lei número 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e da Portaria 216 de ,27 de
setembro de 1963 e lhe dou provi-

:3 1R,O rrp.k
1

11

Casa Vogue Ltda., recorrendo
'`do despacho que deferiu o térreo
293.906 titulo Alfaiataria Vouga
de Alberto Mello' CardoSo — Conheço do recurso interposto, de
acôrdo com o artigo 50 parágrafo
único da Lei 4.048. de 29 de dezembro de 1961, o da Portaria 216
de 27 de setembro de 1963. e lhe
nego provimento para manter o
despacho recorrido de fls. — Rio
27 de fevereiro de 1964 José I. 1
C. , Verci a ni, Secretári o da Indústria.
Cia. 13rasilira de Produtos em
Cimento Armado Casa Sano s.
A. — Recorrendo do despach0
que deferiu b têrmo 3323028 narca Sano-Ped — O Sr. Secretário
exarou o seguinte despacho. --Conheço do recurso interposto, de
adirdo com o arti go 50 paxágra.,

.

CD

.A CDS

LnECRETO M. 24.645 • DE 10-8-1934
DIVULG' AÇÃO N.' 749
3. adição

Preço: Cr$ 25,00
•

A VENDA

•Seçáo de Vendes: Av. Rodrigues Alves; 1•

Agencia I: Mirdatéris da Fazenda

Atendemt a pedidos pelo Serviço dr Reeiabeilso Posta)

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão assinaturas
anuais renovadas até 29 de.
fevereiro de cada ano e ds,
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
-- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal,- emitidos a favor do
Tesoureiro. do Departamento
de Imprensa Nacional. ,
— Os suplementos às, 'edições dos órgãos oficiais só se
fornecerei° aos assinantes que
os solicitarem no aia da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado; deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
'1,
mento para reformar o despacho
recorrido de fls.. e denegar a patente com observância dos pareceres técnicos de fls. 51 e 53, do
processo (falta do requisito novidade): — Rio 27 de fefvereiro
de 1964 — José I.. C. ,Verciani,
Secretário da Indústria.
Walter AndréaS Bechtler recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 64.357, privilégio de
enção para Persiana de rolos
com lamelas basculantes — O
Sr. Secretário exarou o seguinte
despache — Conheço do recurso
interposto de acôrdo com o artigo
50 parágrafo único da Lei número 4.048. de 29 de dezembro de
1961 e da Port. 216 de 27 de setembro de 1963 e , lhe dou provimento
para reformar o despacho recorrido de fls, concedendo a patente de acôrda com os pontos característicos de fls. 109-111, e não
ter havido oposição após a publicação do órg ão competente —
Rio 26 de fevereiro de 1964 — José 1. C. Verciani, Secretário da
Indústria.
• Madeirense, Freitas e Rodrigues J. Souza & J. Nunes —
Textil Madeirense Goldrose Ltda.
recorrendo do despacho que deferiu o tèrmo 63.773 modêlo de utilidade para Nova 'disposição para
jogo de cama em caixa mostrua.rio do requerente Egas M. Gonçalves — Conheço do recurso interposto, de acôrdo com o artigo
50, parágrafo único da Lei número 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e da Portaria 216, de 27 de
setembro de 1963, q lhe nego provimento para manter o despacho
recorrido de fls, visto não ter (.
recorrente fundamentado o seu
recurso com as provas que prome,
teu oferecer da falta de novidadf
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do pedido. - Rio 20 de ferverei- ' RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO i
Notificago
. r N p 145.050 João Gonçalves
ro de 1964 - José I. C. Vercia.
Ido Nascimento - Cumpra a exi•
Cia.
Antarctica
Paulista
Indústria
É convidado: Hydrawerk .... gência.
ni, Secretário da Indústria puBrasileira
de
Bebidas
e
Conexos
AktiegselLschaft
a
plicado corno retifieado de dia 2 Oposição ao termo: 123.720 - mocomparecer NP 1211927 - The Benclix
Corde março do 1964.
dêlo industrial- de 'Metalúrgica Ia este Departamento a fim de to- poration - Cumpra a exigência.
Tonle
00.,
war
conhecimento
do
pecNdo
de
Edna
Baccelll
Ltda.
Cocito Irmãos Técnica e CONP 121.929 - The Bendiz Cormento do pedido de reconside- caducidade da, marca: Figura de
mudai S. A. recorrendo do des. nh.pc
ração e reconsidero o despacho que Cobra de Três Cabeças - núme- poration' -- Cumpra a exigência.
pacho que deferiu o têrmo 60.092 deferiu o pedido para efeito de de- ro: 177.386 - requerido por
N.o 124.733 - Siemens SchuFáprivilégio de invenção para aper- terminar a volta do processo a nôvo brica
,. Condensadores Cobra ckertwerke Aktiengesselischaft brica
-de
feiçoamentos em aparelhos apli- exame técnico, a Vm de ser aprecia-1 Ltda., dentro do prazo de Bati- Cumpra a , exigência .
cadores e desadores de líquidos de do a oposição de fis. 10 entrada no , senta dias.
baixo ponto de ebulição do reque- prazo legal.
NP 137.314 - Iudúsrias Romi
rente Blenco S. A. Importadra o ., EXPEDIENTE DO DIRETOR
Notificaçdo.
S.A. - Cumpra a exigência .
Exportadora. - O Sr. -Secretá- I
N o. 137,319 - Indústrias Rorni
convidadO - Octacílio Por- S.A.
GERAI,
rio exarou o seguinte despacho - Cumpra a exigência,
tugal
Lopes
a
comparecer
a'
Conheço do Recurso nas térmOS
Rio, 3 de março de 1964
êste Departamento, a fim de efe- EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
do parágrafo único artigo 50 Lei
tuar o pagamento da taxa fina/ DAS SEÇÕES REPUBLICADO POR
Notificacclo
4.048 de 29 de dezembro 'de 1961
do têrmo: 530.809 - marca: TriTEREM ELAIDO COM
e Portaria 216 de 27 de setembro Uma vez decorrido o Prazo de re- buna do Planalto.
INCORREÇÕES
previsto pelo artigo 14 da Lei
de 1983, e lhe nego provimento • curso
n, 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias Expediente do Diretor da Divisa)
despacho
recorri,para manter o
RIO, 3 DE MARÇO DE 1904.
.i
eventuais juntadas de recur- ; de Privilégio de Invençdo '
do que aplicou o artigo 7. 0 pará- -para
sos, e•do mesmo não se tendo valido
.
I
Notificação:
grafo 1P do Código da Proprie- nenhum interessado, ficam notifica- !
'Rio, 3 de março de 1964
Uma vez decorrido o prazo de 'redade Industrial - Rio 17 de de- dos os requerentes abaixo mencio- !!
Notificação .
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
zembro do 1963 - José I. C. Ver- nados a comparecer a éste De partade 29-12-61 e mais-Dez Dias
ciarei, Secretário da Indústria - mento a fim de efetuarem o paga- I Uma vez decorrido o prazo de n. 4.048
mento da taxa final concernente à recurso ,previsto pelo: artigo 14 - para eventuais juntadas de recurrepublicado por ter saído com In- exp
sos, e do mesmo não se tendo valido
edição dos respectivos certificados
correções.
' dentro do prazo de Sessenta Dias - • da- Lei n o 4.048 de 29-12-61 e 'nenhum interessado, ficam notificana forma do parágrafo único do mais dez dias - para eventuais i dos os requerentes abaixo mencionaEXPEDIENTE DO DIRETOR
artigo -1 34 do Cólafgo da Propriedade juntadas de recurso, e do mesmo' dos a comparecerem a este DepostaGERAL
Industrial.
não se tendo valido nenhum in- mento, a fim 'de efetuarem o pagateressado, ficam notificados os re- :mento da taxa final concernentes a
Marcas deferidas
Rio, 3 de março de 1964
querentes
abaixo mencionados - aiexPed ição doa respectivos certificados
Térreo n 9 316.254.- Norge (N) - ocmpareeer
, dentro do prazo de Sessenta Dias Notificação
a êste Departamento
.
na forma do parágrafo único do arclasse 47 de: Óleos Lubrificantes e a fim..
vez
decorrido
o
prazo
de
reUma
Produtos Químicos Norge do Brasil
de efetuarem o nagam9ntosigo
134 do Código da Propriedade
da ;axa final concernente a eX- Industrial
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Ltda,
.
N. 316.255
33, 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
Norge (N) - classe .Pedição dos respectivos certifica- Modélo de Utilidade Deferido em .
-para eventuais juntadas de recur- •1 - Óleos Luubrificantes
e Produtos dosdentro
do
prazo
do
sessenta
Face do Laudo Técnico
sos, e do mesmo não se tendo valido Quimicos Norge do Brasil Ltda.
1 dias - na forma do parágrafo
nenhum interessado, ficam notificabartigo
134
d0
Código
da
N.
102.443
- Novo Filtro de Óleo
único
d
a
dos os requerentes abaixo mencio. INSIGNIA COMERCIAL
Reaconclicioná.vel Para Veiculas MoPronriedadn Industrial.
nados a comparecer a éste DepartaRESTAURADA
torizadoa - Alvaro Coelho da Silva.
.•
mento a fim de efetuarem o paga; Privilégio de Inp ançao Deferidos
mento da taxa final concernente à' N. 400.603
'inato Industrial Deferido
r
I E B B.
expedição dos respectivos certificados classe 8 - de: Indústria
- N 136.618 - Aparêl o Re.
Elétrica
dentro do prazo de Sessenta Dias N. . 133.02131 -i Bicicletas Mo dla% dek B....uBoveri S.A. - Concedo a gistrador para determinação dossina
na forma do parágrafo único do Brown
icidet4s mone aer;, ail:I .I. 8al
restauração.
I hábitos de audiência em rádio einl
artigo 134 do Código da Propriedade
'
televisão
requerente
Hélio
Industrial.
,. • Transferência e Alteração de Nome
I
MARCA INDEFERIDA
. Silveira da MOtta..
de Titular de Processos
RESTAuRAÇA0 DE PROCESSOS
N. 400.251 - Juquinha - classe N.O 144.032 . - Mecanismo de
Químicas
-Têrmo W 72.570 - privilégio de 32 - de: Clóvis Pereira Ramos e Flexão e giro para cadeiras ou'
S.A
eC1
.1aS
o
C,1243
6 Cloro
l. ndttst
Cesar
Au
g usto de Oliveira.
1nVenção para - NOvo processo para
!poltronas - requerente - André El
te de pri-e
pit.ar°ser anotada na patente
obter o diagnóstico documentado de - N. 438.876 - tuarts - classe 8 e ' Relnisch.
fiegio de %over-iça° o contrato de sua
danos causados por irradiações no- Uniste, Ind. e Com, de Auto-Peças
exploração - ' Averbe-se o contrato
' Moda() de Utiildad13.Deferld0 de exploração.
civas e aparelhagem para realizar Ltda..
éste processo. Requerente: José Jany I
zno 143,144 - Novas Disposições ,
Exigências .
e Erich Jany. - Concedo a restau- DESISTÊNCIA DE PROCESSO
1 Construtivas em instalações ' de •
ração.
Antônio D'E/ia - declara a desis- ; matadouros - requerente - In-j
eni°tebedli
ee°gmloPandYe
e?lifirtivil
110.150a7 -patG
Térmo 79.453 - modelo de utili- tência
do pedido de registro de titu- dõstrias Mecânicas I-1 e r m a n n -Nát15
/ invenção - Cumpra a exigência.
dade, para - Luminoso pisca-pisca lo: Super
Mercado
Red-River
n9
Ltda..
'
para pontos altos. Requerente: Jair
1 N. 58.187 - Globo floist Company
- Anote-se o cancelamento ,
•
Alves Horta, - Concedo a restau- 211.315.
do registro.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE - Junto • a patente de privilégio de
ração.
,
invenção - Cumpra_ a exigência.
..
Desistência de Procest'so
PATENTES
• •
•
.
I
•
1 N. 106.283 - Indústria e CometD$VERSOSCia. I', Ianer, Comércio e In-- i PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO cio Artepapel - Jabaçuara Ltda. Cumpra a exigência,
S.A. Cotonifício Gávea - declara
INDEFERIDO _
a desistência do pedido de caducida- düsttia - Decora a desistência do i •
•
IV. 110.034 - Polenghi Indústria
têrmo:
460.144
Marca:
Craede da patente 36.982: privilégio de
Rio, 3 de Março de 1964
i Brasileira de Produtos Alimentícios
Invenção. - Anote-se a desistência lius - Anote-se a de,g istência e
AI
iAilim
S..c .
do pedido e arquive-se o processo. 1 arquive-se o processo.
NP 105:064 - Nova DispOSição: Bertollk Galbani
exigen91t.8.91
.
.
N.
i
Ou
relacionada
a
cabeças
au-•
em
Lebos Chaguri - no pedido de
edesCurjapter
raiala
Cia. T. Janer Comércio e Inrestauração por •eqiiidade do têrmo dústria - Metara a desistência do tomáticas para tôrnos de torcer • Técnico S.A. - Cumpra a exigén- i
a
.
•
,
90.395: privilégio de ,invenção. - pedido de registro da marca -- barras
cif)
ferro,
aço,
ou
outro
mec
.,
.
Nada há que deferir, unta vez que
Craelius têrmo: 460.145 - Ano- tal cem perfil irregular - Umber- i N. 119.222 - Monsanto Chemica/
Os prazos estão extintos.
Company - Cumpra a exigência.
te-se a desistência e arquive-se o to Bongiovan . ,
NP 106.630 - Tubos de conere- I N. 124.559 - Nyegaard & Co. A.S. Indústrias e Comércio xv S.A, - processo.
International._
cumpra a exigência. • •
'• to reforcErclos no pedido de reconsideração do des123.811 - Jiri George Linhart
pacho de deferimento do térmo n9
Reconsideraçffo de Despacho Pipa And Ceramies Corporation. I!-N.
Cumpra a exigência;
141.062 - modelo industrial. -Mantenho o despacho concessivo da ,..Fábrica de Condensadores CoEXIGÊNCIAS
•
1 N. 129 Ve
Timbra Indústria de
patente uma vez que o opositor não
¡Relógios do Brasil S.A. - Cumpra a
fundamentou as suas razões, nada bra Ltda. - no pedido de ca- . N.o 111.458 - Verolme United I exigéne.la.
de
marca
Figura
ducidade
da
alegou comprovando a falta de noShipyards - Cumpra a exigência. I N. 130.032. - Gituseppe Ruggiero
vidade sendo pois o pedido de re- Cobra de Três Cabeças - númeCumpra a exigência,
consideração mero instrumento vi-, ro: 177.386 - de Hydrawerk Ak- N.() 119.03 - Hércules S.A.
N.
sondo apenas P r otelar a solução do' tiengsllechaft.
• 3 - alio Severo jurade
Calçados
e!,..
dústria
e
Comércio
caso,
Nos têrmos do Parecer da di- Artefatos de Borracha - Cumpra- n `-'1us.pre a r.Igêncla.
Diversos
visão Jurídica, reconsidero o des- se a exigência.
•-9-, lY9,PNCIAS
pacho que negou o pedido de ca- NP 117.119 - Companhia Uni- • Vicente Fernandes - No pedido da
restauração da Patente n. 54.653 '.i - na restituição de ducidade, Para efeito de ser o ti- ted Machinery do Brasil - Cum-'Concedo
a restauração de acordo com
fiança do a?,ente Jorge Neves Mo- tular do registro notificado na pra a exigência.
art. 20e do código. ,
forma da lei.
raes. - Preste esclarecimentos.
•
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Móvela de Aço Fiel S.A. - No pe-

o de prorrogação da Patente ...."

. 3.522 - Prorrogue-se de acbrdo
rm o art. 41 do código.

•

Três Diamantes -- Número 220.066
Figura
Três Diamantes •-• Número 223.340
-• Figura.
Tozan - Número 228.885.
Três Diamantes - Número 243.167
Mitsubishi •-• Número 279.050
Diamante -• Número 280.022 •
Casa Tozan - Número 280.294
Três Diamantes •-• Número 283.989
•-• As alterações do nome cia titular
-Anotem-se as alterações de nome.
Exigências
Vita Zahnfabrik H. Rauter Offene
Handelsgesellschaft - Na transferência do têrmo 203.071 Preste esclarecimentos.
Têrrno número 458.006 ,- Waliace
Tiernan Intorporated -• Cumpra a
exigência.
Notificações:
É convidado Laboratório Blogaleno
Limitada a comparecer a êste Departamento a fim de tomar conhecimento
do pedido de 'caducidade requerida peNúmero 214.00?
na marca Relaxin
- Dentro do prazo de sesent adias.
São convidados Farid Donato Eska'.
ta e Zacarias Eskaita a comparecer a
êste Departamento, a fim de tomar conhecimento do pedido de caducidade
requeriào por Schering Corporation na
marta Desenfriol -- Número 258:010
- Dentro do prazo de sessenta dias.
•

Pirelli Societá Per Azioni - No pedido de restauração da Patente ....
n. 60.040 - Concedo a restauração
de acôrdo com o art, 206 do código.
• N. 111..864 - Lepetit 8..A. .&rquive-se o processo.
N. 113.660 - Salomão Miguel iacob - Arquive-se (;) processo.
N. 114.020 - Nicolino Guimarães
1
lioreira - Arquive-se o processo.
Expediente da Seçãb de Transferência
e Licença
.
Rio, 3 de março de 1964 •
Transferência e Alteração de Nome de
Titular de Processos
Dynomit Nobel Aktiengsellschaft Pede para ser anotada na marca internacional: Zundungvi - Número
67.298 •- Processo número 30.160 de
1963 -• A transferência e alteração do
Dome da titular - Anotem-se a transferência e alteração de nome.
Transferência do reCari .Zeiss
Número
gistro internacional: Sonnar
75.471 - Processo 39.677 de 1963
Anotese a transferência.
Pede
WL License Corporation
para ser antotada nas marcas:
Número 167.060.
Pro
Número 202.074.
Prolon
jewelite -e Número 202.075.Número 210.732.
Prolon
Número 216.899
Pro-Phy-Lac-Tic
Número 217.544
• Pro-Phy-Lac-Tic
Pro-Phy-Lac-Tic - Número 221.340
Pro-Phy-Lac-Tit - Número 221.386
Número 223.338
Pro-Phy-Lac-Toc
Pro-Phy-Lac-Tic •-• Número 223.504
Pro-Phy-Lec-Tic - Número 244.720
- As alterações de nome da .titular
- AnOtem-se as alterações de nome.
Casa Tozan Sociedade Anônima Importação e Exportação - Pede para
ser anotada nas marcas:
Três Diamantes - Número 171.796
Mitsubishi •-• Número 181.478 Número 181.479
Mitsubishi
Número 181.506 •••
Casa Tozan
Titulo
Número 183.382
Mitsubishi.
. Número
Figura de Losangos
Insignia.
188.648
Mitsubishi - Número 189.901
Três Diamantes - Número 191.923
Número 191.924
Três Diamantes
Masbishi •-• Número 191.925
Mitsbishi - Número 191.926
Mitsubishi - Número 191.927
Número 191.928
Mitsubishi
Mitsubishi - Número 191.929
Três Diamantes - Número 191.930 •
s.- Figura
Três Diamantes- Número 191.931
Figura.
NúmeFigura -. Três Diamantes
ro 191.932
Três • Diamantes - Número 191.933
s-• Figura
Figura - Trés Diamantes - NúmePO 191.934
Número 194.7-20
MitsubEs'hi
Mitsubishi - Minero 194.722 •
Mitsubishi •-• Número 197.875
Adubos Tozan -- Número 197.937
Thee Dlamonds - -Três Diamantes
• Número 201.265.
Thee Diamonds Número 201.433
Três Diamnates - Número 206.919
Três Diamantes - Número 208.063
Thee Diamonds •-• Número 209.209
Três Diamantes -- Figura •-• Minero 219.907.

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N° 412.393 -- Adalberto Zani Dia
RECEPIÇÃO DE INFORMAÇÃO E niz, Aloysio Corrêa Netto Junior e Via.,
EXPEDIÇÃO
tor Claudio Lavoie e Galclino Siqueira
Neto.
EXIGÊNCIAS
N° 414.944
Materiais para Cons.
truções
Macori Limitada.
.
Rio, 3 de março de 1964
N° 416.456 - Salão Cabeleiro Ce.
Leopoldo Geyer Sociedade Anônima mailda Limitada.
•Comércio Administração e Participações
N° 416.518 - Dorivaldo Xerfan.
Junto a marca número 274,653
IV° 417.053 - Fotofilm Week-End
Cumpra a exigência.
Limitada.
•
Notificação:
,
I No 417.790 - Muro - Engenharia
São Coniciados os requerentes abai- 'e Comércio de Materiais Elétricos Lit
xo mencionados a comparecer a êste •mitada.
Departamento, a fim de efetuarem o pa- I N9 418.030 - Ferdinand Pericial
gamento da taxa final dos seguintes Youyoute.
processos de marcas:
N° 418.204 - Walmor Bo:ci .:: I.
N° 156.918 - Jesus N. Gomes.
N° 418.660 •-• Rubens Salgado.
N 9 188.546 - Bar Pizalle Night
N° 419.476 - Distribuidora de Proau Limitada.
dutos Farmacêuticos «Ludaira Limita - .
N° 205.930 •-• Comp. Comercial e cia.
Imobiliária Miramar,
N° 419.850 - Manoel Canhos
N° 217.271 .- Expansão Científica mera.
Sociedade Anônima,
N 9 419.852 - Indústria e Comárd
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS tio de Móveis eLauria» Limitada.
N 9 419.863 - Antonio Labanca,
DE MARCAS
N° 420.020 Clínica e Pronto Sod
N° 371.894 - Transportadora Sionux corro eNossa Senhora de Lourcleat Lá,
mitada
Limitada.
N° 401.162 .-- Inclusplastica ArtefaWalser do Brasil
N° 420,040
tos Plásticos Limitada.
tintada.
N° 401.811 - João Abramides Ne i N° 420.073
Analquim Sociedade
to.
Anônima Indústrias Químicas.
N° 402.256 .•-• Empresa de RevesN° 420.139 - Companhia Pan Ametimentos e Materiais de Construção Liricana de Terras e Desenvolvimento ao
mitada tErmacs.
Brasil.
••nn•n••••nnnn••nn•n•nn••n•••n••
N° 420.141 - Companhia Pan Ame.
ricana de Terras e Denvolviemnto na
Brasil.
N° 420.142 •:-• Companhia Pan Americana 'cie Terras e Desenvolvimento

CQEÇ,',ÃO DAS 1_,EIS
1%2

Vol. I - Atos do Poder Legislativa-4 Leis
865... 120,00
de ittO.CIZO a março - Div.
II - Atos do Poder Executivo
Decretos
de janeiro a março -- Div. a.° 866.. 1150,0C
Vol. III - Atos do Poder Legislativo - Leis de
• abril a junho - Div. a.G 873
230,00
Vol. IV - Atos do Poder Firscutivo - Decretos
de abril a junho - Div. ' a.° 874
720,00
Vol. V - Atos do Poder Legislativo - Leis de.
julho a setembro
Div. a.° 878
300,00
Voa. VI - Atos do Poder Executivo - Decretos
de julho a setembro -- Div. a.'
,lico,00
Vol. VII - Atos do Poder Legiaiativo • - Leis
.
de outubro a dezembro - Di;Ta* 885 400,00
- Atos do Poder Executivo - Doentios
Vrà.
- de outubro a dezembro Div. a* 886 1.800100
,

Março de 1D:4.

VENDA;
Na entausabara
Ikçáo &e Vendas: Av. "Rodrígues
Atfgálda It-Iliatattrio 41a /Imitada
Mande-as ,a podidos pelo Serviço de RreenlAbito Natal
Em Emalha
Na sacie do D.I.N.
.Tourine Cletb do Brasil: 39 pavimente da
Emaço Rodoviária

N° 420.189 - Academia Mineira de
Letras.
420.201 - Carlos Cardoso.
N' 420.230 - Barão Publicidade !Áimitada.
linp••essos Comervais
N° 420.4a5
eimprescoa Limitada.
N° 420.111 - Lautur - Classe 54
- eLauturs Passagens Limitada.
Na 420.448 - General Telefônica
do Brasil Limitada.
N. ,420.578 - Oficina Mecânica
Aquiles Limitada.
W 420.651 - Produtos Químicos
Cifem Limitada,
N° 420.705 -- aJoferisa-Mecânica
Coleográfica Limitada,
N° 420.760 -- Comércio e Indústria
Eletrônica Nacional Limitada.
N 9 420.935 - Serralheria Modelar
Limitada.
N° 421:252 -- Neves & Guimarães
Limitada. .,
N 9 421.940 •-• ,Empresa Credi Ferroviários de Artigos Domésticos Limitada:
.N° 422.012 - Sociedade Imobiliária Mengua Limitada.
.Bar e Restaurante
N° 422.078
.
ela Vie eu Rose» Limitada.
No 422.135 - Ademar Manaria'.
N' 422.173 - Placido Paschoal,
N° 422.186
Empresa Fluminense
de Engenharia Limitada.
Irmão
I N9 422.221 - H. Krelling
'Limitada.
N° 422.253 - General Electric Company.
N° 422.254 - General Electric Company.
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Paranagraeola Limi- EX/9EDIENTE DAS DIVISÕES E
Elek,
N o 422.264 a- Sociedade Melhora- ' N° 458.891
N.0 443.198 - Kjeillberg
SEÇOES REPUBLICADOS POR triska Svetsningsaktiebolaget
mentos de Santo Amaro Sociedade tada.
N° 458.592 - Paranacastro Limitada. TER SAIDO COM INCORREÇÕES classe 6.
Anónima.
458.896 - 458.898 - 458.900
N.o 443.144 - Integral - TeW.
N 9 422.302 - Murakaml - Agro- I --Ns.
Nair de Mello & Companhia LimiDia 3 de março de 1964
fik Ibranim Ades - Classe 13.
comercial Limitada.
. N.° 443.133 - Elastic Rall Spikl
N° 422.303
Ro
drigues i Falci tada.
Notificação
Indústria e Comércio de Grampoi
Ns. 458.908 - 158.909 - Santos
Limitada.
lal° 422.401 aa Confecçõee Sefltex Silva .8 Silva.
Uma vez decorrida o prazo de re- 73asticos para Trilhos Limitada N 9 458.931 - Eletro-Radiolar Li- curso previsto pelo artigo 14 da classe 11.
Limitada.
' mitada.
Lei naa 4.048 de 29 de dezembro
N 422,429 •-• Cerealista Ameixefro
N.o 443.130 - Ter Pina -Ns. 458.947 - 458.948 - Pluribus de 1961 e mais dez dias - para
•Limitada.
' Sociedade Anónima Comércio e Indús- eventuais juntadas de recursos, e Plan S. A: Pavimentação Terra.
N° 422.443 - Comercial e Impor- tria.
Com. e Ind. - classe 16,
do mesmo na,o se tendo valido ne- planagem
tadora Auro Limitada.
443...122
- Xervitt - Ind.
N.°
IN o 458.951 - Dolmen Construtora nhum interessado, ficam notificalaT° 422.463 -- Belmeicia
Mecânica 2.Çervitt Limitada
Limitada.
dos
cs
requerentes
abaixo
meneioe Comeraal Limitada.
N° 458.952 -- Casa Tosi de Lati- nados a comparecer a este Depar- classe 21.
N° 422.485 •-• Parnat Impressos e I cinios e Frios Limitada.
N.o 413.102 - Netunus - Ne.
tamento a fim, do efetuarem o
Materiais de Escritório Limitada.
I
N 9 458.057 - Indústria de Tecidos pagamento dentro do da taxa con- tunus Mercantil Ltda. - Classe 15.
N° 422.505
Pavia 8 Companhia Politex Limitada.
cernentes a expt..7.:dão dos respecN.o 442.974 - Azunox - nonato
Limitada.
N u 459.006 - Plexividro Limitada. cernentes a expedição dos respecti- Paccicco e Cláudio Paccieco No 422.507 - Companhia Industrial
N" 459.011
SOciedaaa Comércio tivos certificados dentro do prazo
Pastoril.
e Indústria de Refrigeração California de sessenta .dias - na forma do classe 16.
N.o 412.675 - Paladio - PalaN° 422.516
Companhia Industrial Limitada.
parágrafo Armo do artigo 134 do
N 9 459.018 -- Poluddo Jorge da Código da Propriedade Industrial. dio S. A. Administração de Bens
e Comércial de Mineiros Cicomine.
- classe 50.
N° 422.555 •-• Meatnica A. B. J. Silva.
N.o 413.103 - Luvorm Olin
Limitada.
N° 459.067 -- Higinio Vara.
MARCAS DEFERIDA
Mathiescn Chemical Corp n•n•.
459.089
Indústria
e
Comércio
N
9
N o 422.867 - Moega Produtos AliSonoro Canella Vinana Limitada.
N.° 440.= - Canuana - Ca- classe 2.
mentícios Limitada.
N°
459.112
Esau
Romero.
nuana Agro Pecuária S.A. N 9 422.960 - Indústria de Sofá II
N.o 442.519 - Emblematic a.
Imobiliária e InCor- classe lu.
Cama Cardeal Limitada.
I N° 459.244
Ind. do Bebidas Porte Principe L
paradora
Thau
Limitada.
N 9 423.001
Carlos José Archenmitacta - classe 42.
N.° 442.195 - ItedUcol - LaboN9 459.260 -- Mineração Retiro do
berg Er.
N.o 442.55e - Veterinal - Lal
Limitada,
ratórios Farmocéuticos Exactus Vitaciampo
N° 455:716 -• tIVI» - Incorpora- Sapecado
S.A. - c' ase 2.
N° 459.261 - Mineração Austral
çao e Venda de Imóveis Limitada.
N.o 442.196 -- Ilidrosalil - LaN° 442.556 - Gui Gorai da C
Limitada.
I\1 9 456.181 - Calçados Grilo Liboratórios Farmaceuticas Exactus dado de Niteroi - classe 32.
Mineração Boeral S.A. - classe 3.
N° 459.262
mitada.
N. 0 442.555 - Bostontr.,p - S.A
Limitada.
N.° 442.200 - Prommoril - La- Cotonificio Gávea - clase 36.
N° 456.248 - Waldir da Rocha
N° 459.279 - Eletromáquinas Liboratórios Farmacêuticos Exactus N.o 442.554 - I3ostontrop Carvalho.
mitada.
S.A. - classe
N° 456.249 - Sara Leichter GoldsS.A. Cotonificio Gávea - classe 23
Iorque
Comércio
e
- 3.
N°
459.289
•
Cargij
tem.
147.2.573 --cargit
442.252 - Matic - Ibesa
Inc : ústria de Bebidas Limitada.
N.o
N° 456.250 - Casa Gabara Sedas
Brindes
Comerciais
Limitada
Oswaldo
Nery
de
Indústria Brasileira de EmbalaN' 459.295 Sociedade Anónima.
gens S.A. - clase 25. (Com ex- classe 4
Sá.
N o 456.257 - M. Souza Marinho
N.o 442.577 - Maquibem
N9 459.296 - Incinerad Res Cirus clusão de displays) .
to Companhia Limitada.
ber
& "Wanderley Limitada
Limitada.
N.o 442;292 - Sp "risr - Fábrica
N" 456.496 - Manoel Faria CamN° 459.300 -- Indústria Alimentaaa de Canetas Delta Limitada
classe 17.
pos.
•
N.o 440.660 - Gythal - Metal.
Santo Antonio Sociedade Anônima.
classe 17.
N° 456.497 - 456.498 - Enio .N' 459.309 - Aureo Marçal Perei- 1
mina
Soc. Anônima Comercial In.
. N.o 442.448 - Novidat - ImporFonseca, Felipe Augusto Hanriot Drum- ra.
dustrial Agropecuaria Mineta InComércio
de
Bijouterlas"
tação
e
mond, Guy Afonso de Almeida GenN" 459.341 '-Fábrica 'de 'Móveis Noviciados Limitada - classe 13. mobiliária y Financeira - Classe 1.
çalves. José Fialho Pacheco, Joaquim Bananal Limitada.
N.o 440.875 - O Cenatvo
José Bastos e Milton Colon.
N.o 442.860 - Alba LUcis
Mário Saad - Alberto Frederico
N' 459.355 - Organização Mon- Beuttenmuiler e Naim Hazard Li).
Mário . Telas de Oliveira
N" 456,499 - Fabiano Otoni Viei- telro Imóveis Limitada.
32.
bos - c:asse 32.
ra.
N" 459.360 -- Pedro Corréa Porto c:asse
N.o 442.491 - Belvox - Jo3ef
•• Ns 456,501,1 - 456.501 a- 456.502 c Daniel Ferreira Pestana.
INS/GNIA DEFERIDA
o* Dl', Mundo Athayde.
N' 459.393 - Servotécnica Eletro- Mroz - classe 10.
N" 456.503 - José Godoy Castro. nica Industrial Limitada.
24343: 018 - Atnron - E I Du
N.° 440.326 - Fundação Para n
N" 456.505 - Wilson Dias Pereira.
159.395 - Auto Capas Estadio Pont de Nemours And Co.
N9
Progresso
da Cirurgia - Sana
N' 458.689 - Fonor Peçanha Comi- I imitada .
claNs.e°
tinho.
443.061
Plaza
Tità
L1Orlo
São
Lucas
Limitada -4
N.o
1\1" 459.396 - Construtora Vieira do
classe 33.
NP 458.691 -- 10Sé NICIOnL
Carnascial l -:- Np
vio Virmond
Minho Limitada.
436.637 - Organização Ima
N" 453.692 - Mouicar Sociedade
N" 459.939 -- Centro Espirita Ca- classe 50.
Sajute - Danto MalfattlAnónima Comércio de Automóveis. • minheiro: da Verdade.
443.184
Dirox
The
Sidclasse
33.
N.o
BelacapLiN" 458.707 - Farrnacia
N 9 459.447 - Etel Empresa Técni- ney Ross Co. - classe 3.
Frase de Propaganda Deferida
mitada
ca de Engenharia Limitada.
N.o 442.858 - Classic 433.756 - Camércio ae Calça•
lal° 459.472 •-• Comércio de Alvaia- tria e Comércio de Pianos Schubert N: 420.888 - Tome Xarope Quei.
dos Nerral 1.1Mtada.
roa e Tussa Se Fôr Capaz - Produ,
de e Produtos Danileny Limitada.
Limitada - classe 9.
N' 458 757 -- Sulmar Distribu:d0ra
toa Químicos Elekeiroz S.A. - cias.
Malharia Umflatex
N u 459.460
de 13 . 1)da q lamitada.
N.° 442.962 - GbalariazeS - In- se 3.Limitada.
N.Guaianazes
440.518 - Associação Umurama
d üstria de Papel
N" 458.769 -. Empresa Construtora
N' 459.475 -- Malharia Umflatex Li- initada - classe 38.
de Campos
do Jordão - Associação
Maria • Limitada.
•Umurama de Campos do Jordao ninada.
N" 458.791 - Benedito da Silva.
aal' 459,561 - Maximus Produções
N.° 442.859 - Nobre - Indiis- (art. 109).
N" 458,801 - BioChernie Gesellschaft Limitada.
tria
e Comércio de Piaons Schu-, Titulo de Estabelecimento Deferido
M. B. 1-1,
N" 459.560 -- João Cortes de Bar- bert Limitada - classe 9.
.' N. 439.809 -- Predial Brasília -Blochernie Gesells- vos.
N" •458.802 ,
N.° 445.715 - Minister -- Com- predial Brasília Ltda. - el. 33 chaft M. B. H.
Ns. 459.511 - 459.512 - A Mer- panhia de Cigarros Souza Cruz - (art. 117).
N' 458.827 - Confecções de Maios cantil Limitada.
‘i N. 440.430 - Casas do Sabão classe 44.
Lanra Limitada.
N.O 443.282 - Matamato Quime'Lit,o Figueiredo 84 Cia. Ltda. - cl.
lal° 459.568 - Andra Aquilino.
N° 459.569 - Companhia Auxiliar brasil - Quimbrasil Química In. 46 - (art. 117).
, N' 458.845 - Casario Henrique dos
de
Construções e Reparos Navais dustrial Brasileira S.A. - classe 2. N.
441.303
- Organização
Uban
-.
Santos,
Ubirajara
Casartelli
e António
Bian,
N" 158.850 - Alencar da Fon.seca aCracrena.
.256 - Neo Vagisol ..., chini Neto - ci. 33 (tarte. 1Q1u7 )at. reó d;
N.o
443Almeida.
íciaJosé Jeoaquim d AI
1nT• 584.647 - Tabacaria La Ha- Laboratório Wander do B rasil Boi, nillai2j1FlUí458.874 - Corticeira Sul Ameri- banem Limitada.
Maio - ci. 33 (art. 117).
N 9 601.476 - Indústria Semerara ciedade Anônima - Classe 3.
cana Limitada..'
N. 442.433 - Edifício Curitiba N.°
443.218
Souza
DrogaN' 458.875 - Corticeira Sul Ame- Sociedade Annaania Metalurgia em Ge,„ do Edifício CUritiab
,
,..." SOUnl ',,,' -n, ,, , __ ,,, C ., 1, Condomínio
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Indústrias Geasy Levar S.A. -

Uubinha Irmão & Cia. - (oposição • Eletrotécniea Santa Cruz Ltda. (oposição ao tarro° 595.091 - marca
Minerva .- cl. 47).,
ci. 41):
anta Cruz - cl 50).
exigência.
•
Televisão Excelsior Rio S.A. N. 465.855 -. Agência de Seguros
Prometa] Produtos Metalúrgicos
M.S. Propaganda Ltda. - (oposi$aturno Ltda. - Satisfaça exigên- (oposição ao térmo 608.023 - Insíg- ção ao têrmo
S.A. - (oposição ao térmo 610.281
607.036
omarca
M.L.
nia Coral Excelsior - marca . Pro-Metal - cl. ' 11) .
eia.
-- cl. 32)
Indústrias Gessy Levar S.A. - Propaganda
Agricol S.A. - (oposição ao tén.
Comercio e Representações Dínamo •ino
N. 465.856 Denton Materiais de (oposição ao térmo 605.410 - marca
610.841 - nome comercial Agri-(oposição ao têrmo 606.746 co S.A.
Construção Ltda. - Satisfaça exi- Meu Sabão - cl. 46).
- Agricultura Indústria •
marca
Dina
ci.
28).
gência.
Indústrias Gessy. Levar S.A. Comércio)
N. 485.858 - Expresso Colombo (oposição ao têrmo 605.411 - marca
Nicodemus Barrete Ferragens S.A.
SOMAG Sociedade Mlatogrossense
Ltda. - Satisfaça exigência.
Lavalar. - cl. 46).
- (Oposição ao têrmo 606.813 - mar de Comércio Ltda. - (oposição ao
N. 465.870 - CBT, Cia. Brasileira
Companhia United Shoe Machinery co M.13. - cl. 11).
de Transmissões - Satisfaça exigên- do Brasil - (oposição ao térrno
Comtel Comercial Técnica de Ele- térmo 608364 - marca SOMAG cia.
610.450 - marca Conimex - el. 11). tricidade Ltda. - (oposição ao têr- cl 4).
mo 604.384 - marca Comatel _ 60MAG Sociedade Matogrossense
N. 465.875 '- Galeria' Paulia:a d.e
Rocco R.J. Aloise - (oposição ao
de Comércio Lta.a.. - (oposição ao
Modas S.A. - Satisfaça exigência. têrmo 609.963 - marca Stop - clas- ci. 8).
N. 465.897 - Brinquedos de Natal se 21).
Wolf Beer - (oposição ao tétano Urino 608.165 - marca SOMAG 15).
Amaral Ltda. - Satisfaça eigência.
Instituto Pinheiros Produtos • Tera- 602.661 - marca Triunfo - el, 50). d.SOMAG
Sodoclade Matogrossense
N. 465.912 - Ibrahim Jafet e Ed- pêuticos S.A. - (oposição ao têrmo
Incovei Indústria e Comércio de
de Comércio Ltda. - (oposição a0
gard Jafet - Satisfaça exigência.
Vadações
(oposição
ao
tétano
....
609.586 - marca /nununo - cl. 3).
tétano 608.166 - marca SOMAG N. 465.972 - Carlos Moacyr GoCompanhia Industrial de Conservas 609.286 - marca Incobel - cl. 42). c]
41)
mas de Almeida - Satisfaça exigên- Alimentícias Cica - (oposição ao térCia.
Cipan
Indústria
e
Comércio
cia
SOMAG Sociedade Maaogr0asenze
mo 609.040 --marca Cifa - el. 5). - (oposição ao tatuo 606.812 - TíN. 466.037 -- Kiong Lamarck Code Comereio Ltda. - (oposiçã
mércio Ind. e Incorporação Ltda.- -, Companhia United Shoe Machinery tulo: Cipar Pórto Alegrense de Au- têrmo 608.167 - marca SOMAG tomóveis
e
Acessórios).
do Brasil -- (oposição ao thrmo
Satisfaça exigência.
Prometal Produtos Metalúrgicos ci. 50).
610.448 - marca Conimex - cl. 5).
.S./.3OVLAG Sociedade Matogrossense
N. 466.056 - Metal Química I3otompanhia Santo Antônio de Arma- S.A. - (oposição ao térrno 610.279 ' de
Comércio Ltda.' - (oposição ao
trop Ltda. - Satisfaça exigência. zens Gerais - (oposição ao térrno - marca Pro-Metal - el. 5).
termo 608.168 - marca SOMAG N. 466.129 Cepal Cia. Editora 609.352 - marca Sto. Antônio Prometa' Produtos Metalúrgicos ci. 16).
Para América' Latina - Satisfaça cl. 50).
.A. - (oposição ao térmo 610.280 Idisa Instituto Dietético Infantil
exigência,
Companhia Cerâmica Industrial de Pro-Metal - cl. 11).
S.A. --o (oposição ao térmo 612.447
N. 466,166 - Vidrem Comércio de
Osasco - (oposição ao tarmo 610.106 Prometa' Produtos Metalúrgicos - mama Rancho - cl. 41):
Vidros e Embalagens Ltda. - Satis.
B.T. Babbitt Indústria QUimica
- marca (Masco
faça exigência.
cl. 16).
S.A. - (oposição ao têm° 610.281 S.A.
- oposição ao tèrnao 611.028
Companhia United Shoe Machinery - marca Pro-Metal - cl. 16).
Diversos
I do Brasil - (oposição ao têrmo
- marca Limo - cl. 46).
Prometal Produtos Metalúrgicos 13 .T. Babbitt Indústria , Química
N. 465.919 - Alceu 'Rodrigues - 610.447 - nome comercial Conimex
prossiga-se também nas classes 6, 8, Cia. Nacional -de Importação e Ex- S.A. - (oposição ao térrno C10.282 S.A, - (oposição ao térmo 611.025
- mama Pro-Metal - cl. 21).
portação).
11, 39 e 46.
•
- frase de propaganda: Limpe Mais
Lei & Cia. Ltda. - (oposição
N. 466.074 - Banco Sumitomo
Indústria e Representações de .A.ces Limpo, Limpando Com Limp).
tarmo
604.168
marca
Lei
clasBrasileiro S.A. - Prossiga-se como
Joseph Bancroft Sons Co. - (opta.
sórios Texteis O.K. Ltda. - (opta
se 16).
insígnia.
sição ao têrtno 607.810 - marca - sição ao tèrrno 609.054 - marca BaIndústria
de
Camas
Imas
Ltda.
N. 453.886 - Fornecedora PerO.K. - cl. 38).
lontex - cl. 23).
aa.gens Fernandes Almeida Ltda. - (oposição ao têrmo 603.654 - marca
Joseph Bancroft & Solas Sca
Inca
cl.
50).
Polyfaxma
S.A.
Indústria
e
CoArquive-se.
(oposido ao Varino 607.857 - marca
mércio
de
Produtos
Químicos
e
Far- Bon-Ton - el. 36).
Indústria de Camas Dicas Ltda. N. 455.187 - Criações Rousi Ltda.
- (oposição ao têrmo
E.I. Du Pont De Nemours And,
(oposição ao Varmo 603.656 - insíg- macêuticos
Arquive-se.
610.292
marca
Renyfarma).
Cotnpany - (oposição ao têrmo
N. 455.198 - Padaria e Confeita- nia Inca - cl. 16).
Indústria de Camas Imas Ltda. Promoarte Ltda. - (oposição ao 607.850 - madca Orly - el. 36).
ria Bom Pão Ltda. = Arquive-se.
Iler Majesty Enderwear Company
'oposição ao têrmo 603.657 - Titulo tarrno 604.929 - marca O Repórter
N. 457.164 - Aleriano, Arruda
Inca - cl. 35).
Evangélico),
- (oposição ao tênia) 607.953 - TiArquive-se.
tulo: Magestid Modas - el. 36)4
N. 457.290 - Tecidos Dallas Ltda.
Arquive-se.
CARPA S.A. Fabrique de MateN. 453.740 - Fábrica de Artefatos
rial Technique Et. Chimicaue De Bua
de Cimento Villa Flor Ltda. - Arreau - (oposição ao tarro° 608.041
cfulve-se.
--- , marca cariar - cl. 40)
N. 454:392 - Laboratórios Soro• Kaspar Winkler Si Co. Inhaber Dr.
• Schenker Winkler - (oposição ao
inédica Ltda. - Arquive-se.
térrno 611.569 - marca Protex E
N. 454.397 .- Alexandre Porreca
Pilho . Arquive-se.
ci. 16).
Kaspar Winkler & Co, Inhaber Dr.
Retificação de Clichê .
Schenker Winkler - (oposiçãO ots
têrmo 611.568 - ma. •ca Protex O tarmo 466.071 marca Emblemaci.. 1)
. tico - do Banco Sumitomo BrasiDÂ
• Café Baasil Comércio e Indústria
leiro S.A. - cl. 33 clichê publicado
Ltda. - (oposição ao tarmo 611.421
fru 6-12-60.
- Insígnia: Farinha de Banana BraO tarmo 466.072 marca Emblemasil - ci. 41).
tica - de Marukyu Indústria de Máquinas Agrícolas Ltda. - el. 7 clichê publicado em 6-12-60.
NOTICIÁRIO
O térmo 466.146 marca Liestruz
E LEGISLAÇÃO POSTERIOR
- de Nilza de Cunha Tavares - cl.
41 clichê publicado em 6-j2-60. •
Retificações
Oposições
Termos:
DIVULGAÇÃO N. • 838
•Indústrias Vessy Levar S.A. • N. 113.963 - Privilégio de Inven
(oposição ao têrmo 610.327 - marca
ção: Aperfeiçoamentos em, ou relativa
2.P edição
Minerva - cl. , .1) .
a fornos nineis com freqüência muito
.• Indústrias Geasy Levar S.A. -elevadas, para aquecerem susbtanciao
(oposição ao tarmo 610.329 -.marca
por exemplo, produtos alimentícios, Minerva
cl. 6).
Requerente - N. V. P,hilips' Gloeilam
Indústrias Gessy Levar S.A. penfabrieken.
Preço: Cr$ 280,ó0
(oposição ao têrmo 610.330 - marca
Pontos publicados em 21 de fevereiro
Minerva - el. 7).
de 1964. retificado em, 28 de fevereiro
Indústrias Geio Levar 8..A. de' 1964,
-• •
(oposição ao têrrno 610.332 - marca
.411 VENDA,
Téamo: 122.136 a-- para. privilégio
Minerva - ci. 21).•
, de invenção: Processo para a produ.
Indústeas Gesso Levet; S.A. ção de per-cloro-metil - Mercapto(oposição ao têrmo 610.331 - marca
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
amino - Triazinas e para a influenclá.
.Minerva- - cl. 11).
ção do crescimento vegetal.
Indústrias Gess', Levar- S.A. Agência I: Ministério da Fazenda
(oposição , ao tèrozo 610.328 . - marca
Requerente - Deutsclie Gold Und Minerva - cl. 4).
Silber
Vormall
Scheideantalt
AttsIde.se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Indústrias Gemo Levar S.A. Roessier,
(oposição ao tanno 610.326 - InsígPontos p ublica dos em 30 de dezem.
nia MB. Minerva do Brasil - elas, bro de 1963, retificado em 28 de leve
"
I
(oçosição aó térmo 610.333 - marca ao térnio 605.077 - marca _Elite -
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Termo; 140.818; modelo 4adustrIal,
para — -Nova configuração em mesa
pau á futebol de mesa e jogos correia.
'tos Requerente — Stephane Joseph
Brondella,
Pontos publicados em 21 de fevereiro
de 1964.
Retificados em 28 de fevereiro de 1964

alcool polivinilico puro" — Requerente sentam oxigênio ou enxofre, AtIca e para formar um composto da formult
'Farbwerke —Hoechst Aktiengsells- Alks são restos alcoi/enicos inferiores, geral
chaft Vorm, Meister Lucius e Bru- retilineos ou ramificados, R. e Re s19ning.
' nIficam restos alifaticos inferiores, subsN. 115.817 — Privilégio de invenção tituidos ou não aubstituidos, preferivel— -Processo paar fabricação de uma - mente grupos alcoilicos Inferiores que
nova — 16 — Alfa Media — 17 ._ podem ser unidos entre si ou a um
A.,fa Hidroxi Alopregnana — Regue- grupo alcollenico Alies, formando uni
rente — Ciba Societe Anonyme — pon- anel o qual, ezvntaulmente, contem
tos para 5 reiviindicações.
Termos:
N. 116.291 — Privilégio de inven- mais um heteroatomo, um composto da
ção;
Processo para a obtenção de co- fórmula geral
N. 145.361 — Modelo industrial —
'41k
Nova configuração em perfilado — re- rantes — Requerente — Farbwerke Hoe4
k
Vorm. Meisquerente — Alumax Industrio e Comér- chst Aktiengsellschaft
ter
Lucius
Bruning.
cio Ltda.
N. 116.672 — Priivlégio de ...ivenPontos publicados em 21 d fevereiro ção: Antena receptora de alta freqüêacia — Requerente — C,omells Francisde 1964.
•
cus Petrus Van Den Assen.
Retificado em 21 de março de 1964.
;
N. 117.562 — Privilégio de invenN. 155.653 — Privilégio de inven- ção Processo para 'a obtenção de quição para: Processo de preparação para nacridona linear na fase de gama-crise este, catão,. é posto em réaçao cora
uni composto da fórmul ageral
o hidroxinaftoato de befenium — Re- tal e produtos Industriais, partieLlarquerente — José Iglesias Capell — Sãos mente vernizes, massas plásticas lin.
Paulo — Depositada em 26 de dezem- tas de impressão e de pintura contendo
bro de 1963.
a mesma — Requerente — Farbwerke
1 .— Um processo de preparação Hoechst Aktiengsellschaft Vorm. na qual 2 é um átomo de halogenio
para a hidroxinafroato de benenium (2 Meister Lucius Bruning.
' ou um grupo alcoxi, é reagido com um
hidroxl — 3 — Naftoato — de N —
N. 118.147 — Privilégio de inven- Composto da "fórmula geral
•Fenoxiettl — N, N , • Dimetil — N ção — Processo de fabricação de este- Benzilamortio) cuja fórmula estru,- res do ácido fosfonico — Requerente
tural — e caracterizado por compreen- — Farbenfabriken Bayer Aktiengsells:
der resção, e proporções estequiomfe- cha ft .
ou então, pelo fato que um composbk
.
tricas, com aquecimento, em una meio
da fórmula geral
N. 118.970 — Privilégio de invensolvente, de um haleto de aroloxi-alquila ção — Novo sistema de bloqueio da
com umaaimna terciária e o sal alcalino porca em uniões rosqu_...c1.1, — Reguedo ácido — 2 — hidroxi-- 3 _
rente — Istavan — Krausz.
tóico, durante 16 horas, sendo que proN. 118.991 -- Priviléi o de Invendutos — e esfriado, filtrado e purificado ção — Processo de granulação — Re— Total nove pontos.
querente — Wisconsin Alumia Research
"
Foundation,
Termo:
N. -119.431 .— Privilégio de invenN. 156.082 — Privilégio de invza- ção : Processo e aparelho para a purição: Processo para deslocamento da ficação de salmoura -- Requerente -é reagido com um composto sia lã*
amênoa da castanha do Brasil antiga Ciba Societe Anonyme Ciba Aktimula geral
castanha do Pará. (Bertholletia Exelsa engselischaft.
H.B.K.)
Estabelecido no Estado da
N. 119.436 — Privilégio de InvenGuanabara.
ção — . Processo de preparação de mi•
Requerente — Jose Rodrigues Pe- cta., do Acido Halogênio Carbônico.
Requerente — Farbnfabriken Bayer
reira — Depositada em 16 de janeiro
de 1964,
1 A I tieng sellschaft.
a- uma teMperatura mais elevada e
Os pontos acima mencionados foram eventualmente,
1 — Processo para dslocamento da
em presença- de um conamêndoa da castanha do Brasil antiga publicados em 28 de fevereiro de 1964 densamente alcalino, com separação de
castanha do Pará e outras castanhas e --- com incorreç5es.
ácido halogenidrico ou alocol; ou pelo
semente oleoginosa, com eptsperma do I,
fato que um composto da fórmula genúcleo da castanha, possibilitando a
ral
• Privilégio de Invenção
quebra para aproveitamento da amêndoa perfeita, caracterizado pelo processo
TERMO N° 103.159
de resfriamento brusco e menos de 1709
De
13 de Junho de 1958
a 1909 C — pelo espaço variavel de 30
e 60 segundos — total — 3 pontos.
Requerente: Deutsche Gold
Und
Silber
Scheideanstalt Vormals Roessfazendo-se reagir, depois, o resultara
Termo:
comnosto da fórmulã geral
N. 144.048: modelo industrial para: - ler — Alemanha.
Característicos de cProcesso
Alça conjugavel anatómica ,ide 22 'de. dePontos
Produzir Derivados Basicamente
outubro de 1962.
Substituídos
-de 4-Aza-Genotiazinasr.
Requerente — Ruy Guedes ere Mello
Privilégio de invenção.
íi
— Estado da Guanabara.
2
Pontos — 1 — Novo modelo, de alça
Aperfeiçoamento do processo de proconjugavel anatômica; caracterizado por duzir derivados basicamente substituípossuir duas alças em formato de arco, dos das 4-aza-fonotiazinas de aCôrdo
sendo que ouma: a fêmea que é de vo- com o pedido de patente, correspon" lume maior, possue uma esten.;ão tam- dente ao têrmo 90.534, caractreizado é reagido com um composto eta rormula
bém em forma de aLla porém chantrado pelo fato que para a produção de com- geral
,
nas pontas e ligado a alça, e o Macho postos da fórmula geral
em forma arredondada de mo ,1•.) enI
caixar na forma de til» da parte fêmea — total: 2 — pontos —.Retificado
por ter saído com incorreções como
sendo modelo de utilidade.
,
1
Retificações dos pontoss publicados em
a
i
•
28 de fevereiro de 1961
COCI tial composto da fórmula gera
Por terem saído com incorreções,
•
Térmo:
1n1'. 112.715 — Privilégio de Invenção para — Processo de Cianação —
Requerente — Rohm i Haas Company'.
TerniOs:
N. 115.678 — Privilégio de inven- ou seus sais, podendo o anel benzolico
ção para: Proramitn nane a obtenção de ser substituido, e onde X e Y repre-
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MARCAS DEPOSITADAS
ruhileae1a reão de acórelo amo o ara, In do Ofsdtge da Propriedade Indostrial Da data da ',indiana° começará a
derme e preso de CO tesa para o deferimento do pedido. Durante évss prazo poder apresentar suas oposições ao Departamento
.14ami&na1 da Pregritidado Lad-Jetirtal aqueles que se joloareat prejudicados com a ooneetÀo do mi gro requerido
Tè,.mo n.' 616. 654, de 12-11-63
Marcos Rubirn ô Irmão Rio Grande do Sul

Termo n. 0 616.660, de 12-11-63
Geobras S. A. Engenharia de Solos
e Fundações
Rio Grande do Sul

-FUTURISTA
and.

brasileira

Termos ris. 616.667 e 616.668, de
11-12-63
Atlas Comercial, Equipamentos e ,Materiais S. A.

GEOBRAS
Ind. Brasil.

Classe Á
Confecções, armarinhos, roupas brancas,
malharias e vendas por atacai° -

Classe 50
Registro de-marca

Termo n. o 616.655, de 12-11-63
."-snércio e Indústria de Annar-A,•G
"Pampa" Ltda.
Rio Grande do Sul

:nano n.. 616.661, de 12-11-63
Mecânica Três Andorinhas Ltda..
Rio Grande do Sul
•

PAMPA I Ind. Brasil,
,

TRÊS

Termo n.° 616.657, de 12-11-63
Optica Oskar Ltda.
Rio Grande do Sul

SEIWITDA.:
Classe 50
Óculos
Temo n.° 616.658, de 12-11-63
Marcos Rubim 6 Irmão
Rio Grande do Sul
,

r ruis

R 1 S TA
ONAL LADY

"industria Brasileira

NDUSTRiA BR4SILt1'm4

Classe 38
Tipografia e indústria de artefatos ,de
papel e papelão
Termo n.° 616.663. de 12-11-63
Importadora Auto Geral• S. A.
Rio Grande do Sul

IMPORTADORA
Nome coniercah,
Termo n. o 616. 664, de 12-11-63
Gazeta de CanOas• Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 32 Etw ares a jornalística
Termo n.° 6/6.665, de 12-11-63
Lourival Lima
Espírito Santo
•

I NDUSTRIA E3RAStiètRA

G IJ R
Ind.Bras, •

sjlasse 41
Café

Termo n.° 616.671, de 12-11-63
Ela Enpreza Limpadora Aurea Ltda.
Sã^ onkr'.

Classe46
Alvejantes, amidos, anil, água ar lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para ca1.
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiraa vidros, metala
objetos, panos para polir e para um.
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais 41
objetos, sabões em geral e saponácecis,
velas e velas a ' base de esteadas,
sabões em p6, m flocos, esponjas de
limpeza
Termos ns. 616.673 a 616.676, de
11-12-63.
Fábrica Reunidas Dreyco S. A.
São Paulo

Tipografia Rio Branco Ltda,,

Indtlistria Brasileira

VALENTIN

Termo n.° 616.669, de 12-11-63
The Thomas 6 Betts
Estados Unidos da América

Termo n.° 616.662, de 12-11-63
Tipografia Rio Branco Ltda.
Rio - Grande do Sul

Gitrt• DL CÁN01.4

CAFÉ

Classe 40
Artigos da classe
Classe 10
_Artigos da classe

Classe 21
Mecânica de automóveis

AUTO GERAL S.A.
Classe 36
Malharia, roupas brancas, contecções,
armarinhos, vendas por atacado
Termo ri.' 616 659, de 12-11-63
Selma Santos de Oliveira
Rio Grande do Sul

suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, sou.*
tiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
. ternos, uniformes e vestidos

.1P1ORROGAÇÃOJ
ELA
Ind. Brasileira.

OJDUSTRIA BRASILEIRA,

NDORÍNHAS
Classe 28
Armações para óculos e artigos do ramo

Termo 33.° 616 . 666, de 12-11-63
Irmãos Rede:
Minas Gerais
Classe 26
Carrocerias de madeua

Classe 42

t i Bebidas -alcoólicas e fertnedtailas

Classe 8
Conetores tereminais
Termo n.° 616.672, de 12-11-63
Vilaregio Indústria de Malhas e Confecções Ltda.
São Paulo

DREYGO
IND. BRASILEIRA

Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, 14onze„ bronze em bruto ou
parcialmepte trabalhado, bronze de
tr\iC) BRASILEIRA.
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo en3 bruto ou
parcialmente preparado, cimento me•
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
-Masa. 36
Pato' distinguir Artigos de vestuários trabalhado, couraças, estanho bruto ou
aventais, alpercatas, anáguas, blusas, parcialmente trabalhado, ferro em bruto
e roupas feitas em gera/: Agasalhos, bruto ou parcialmente trabalhado ferro
botas, botinas, blusões; boinas, baba- em barra, ferro manganês, ferro velho,
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara. gusa em bruto ou parcialmente trabapuçits. casado, coletes, capas, chales, lhado, gusa temperado. gusa maleâvel,
cachecals, calçados, chaéups, cintos, lâminas de metal, lata em falha. latão
cintas,- Combinações, corpinhos, calças em fOlha, latão em cliapas, latão ern
de senhoras e-ele crianças, calções, cal- verga lhões, liga Inetálica, limalhas,
ças, camisas, camisolas, camisetas. magnésio, manganês, metais não trabacuecas, Ceroutn, colarinhos, cueiros. lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
salas, casacos, chinelos, domineis. editarpes, - fantasias, fardas para militares, co- metais para solda, niquel. ouro zinco
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 7
ros, . logos de lingerie, jaquetas, leques, Máquinas e utensílios" para serem usa/uvas, ligas.' lenços, mantás, meias, ' dos exclusivamente na agricultura e
maiôs, mantas. mandrião mantilhas. pa. horticultura a saber: Arados, abridores
let6s, palas, penhoar, pulover, pelerinas, de sulcos, adubadeiras, ancinhos meeãpeugas, pouches, polainas, pijamas, pu- ' nicos e empilhadores combinados
nhos, perneiras, quinionos, regalos, arrancadores mecânicos par agricultorobe de chambre, roupão, 'sobretudos.; ra, batedeiras para cereais, bombas

VILAREGIO

Segunda-feira 9

Março de 1964 801

DIARIO OFICIAL (Seção III)

para adubar. ceiladeiras, carpideiras, madeira, movimento de terra, carretos
ceifados para afica, charruas para agri- e outros fins Industriais, eiovadora, mácultura, cultivadores, debulhadores,: quinas deseinpalhadoras, descascadoras,
destocadores, desentegradores, esmaga- . ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
dores para a agricultura, escarrificado- I ventiladoras, moinhos para cereais,
res, enchevadeiras, facas para máqui- máquinas secadoras, trituradoras, pulnas agricolas, ferradeiras, gadanhos, verizadoras, fresas, polItrizes, tranchas,
garras para arado, grades de discos tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
ou,dentes, máquinas, batedeiras para abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
agricultura, máquinas insetifugas, má- exaustores para forjas, bombas centrirotativas, de deslocamento e a
quinas vaporizadoras. máquinas de fugas,
pistão para todos os fins, arIetes, calmungir, máquinas niveladoras de terra, deiras e turbinas, injetores para calmáquinas perfuradoras para a agricul- deiras; válvulas e transportadores autura. Inquinas de plantar, motochar- tomáticos de alta e baixa pressão,
ruas, máquinas regadeiras, máquinas da prensas hidráulicas, martelos mecânicos
roçar, de semear para sulfatar de e máquinas limidoras, máquinas operatosquir, de triturar, de esfarelar terra, trizes, rotativas ou cortadoras para usipara irrigação, para matar formigas e nar ferro, aço e bronze, máquinas para
outros insetos para burrilar e pulveri- Indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
zar desinfetantes, para adubar, para encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
agitar e espalhar palha, para conher meadeiras, rolos e roletas, brunidores
algodão, para colher cereais, máquinas' para cereais, maquinas para fabricar
amassadoras par fins agricolas de papel e máquinas de impressão, dínamos •
e receptáculos
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para seTermo ri.° 616.677, de 12-11-63
mear e culturas, de desbanar, para CJIn
Aesa — Aços Especiais S. A.
afiar máquinas e moinhos para forraSão Paulo
gens, máquinas toscadoras, ordenadorei mecânicos, raladores mecânicos, roASSA - Aços
los compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas soESPECIAIS
cadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
máqunas agrícolas
Nome comercial
'Classe 11
rerragens, terrameatas de g.de ~Me, Tèrmos na, 616.678 a 616.684, de
12.11-63
cutelaria em geral e outro' artigos de
Aesa
Aços Especiais S. A.
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.;
São Paula
mação para óculos. arruelas. argolas,1
aldravas, armações de metal, abridores
zelas, bandejas, bacias. oaides, bombotlçais, colheres para pedreiros. correiAESA
tu. cabides, chaves, crernones. chaves
de parafusos, conexões para encana,.
Ind.Brasileira
loperpas Soquwea isalnq saram
deltas, açucareiros: broca, bigornas. bal.
de latas, arame liso ou Farpado asumento, colunas, caixas de metal para
Classe 4
portões, canos de metal. criavas de tenda. chave tnglêsa, cabeções, canecas,
Artigos da classe
copos, eachepots. Centros de mesa co.
Classe 5
queteleiras. caixas para acondicionaArtigos da classe
mento de alimentos. caldeirões. caçara.
Classe. 6
/lu, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaArtigos da classe
dores, distintivos, dobradiças, enxadas,
Classe 11
enxadões, esferas, engates. esguichos eu..
Artigos da classe
leites para arreios. estribos esferas
Classe 16
foices, ferro para cortar capim, ferroArtigos da classe
lhos facas, facões. fechaduras ferro co.
Classe 20
mura a carvão, fruteiras, fuzis, fôrmas
Artigos da classe
para doces. freios para atiradas de
Classe 21
danas. ralos para pias, rebites, regadoArtigos da classe
res, serviços de chá e café; serras, serTermos mis. 616.686 e 616.692, de
,rotes. suchas, sacarrolhas, remitiras, ta.
12-1t-63
Iheres. Zalhadeiras torquezes tenazes.
Siderúrgica s. Aços Especiais
elo. porta-Jóias. paliteiras panelas: rol- Saesa
S. A.
ferro, frigideiras: ganchos, zrelhas. ger- I
São Paulo
los, ganchos para quadros. gonzos para
, carruagens: Insignias llina, lAtainas, 11..
coreiros. latas de lixo. Jarras machadiahas. molas para portas, atolas para
1 SAESA -I
tras,a3eiras. telas de arame. torneiram
trincos. tubos para encanamentos. trilhos
Ind.Brasileira
spar aportas de correr, aças, tavessas
venezianas, martelos, marretas, matrizes navalhas: puas pás. pregos. parafusos picões. porta-gêlo. ocrioras porta.
Liasse 4
ttrihulos: vasos vasa!,
vrrritrna8
Artigos da classe
Classe 6
Classe 5
Artigos da classe
Para distinguir: Máquinas e partes de
Classe 6
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecâniArti gos da classe
Classe 11
cas, motores elétricos. alternadores, ferArtigos da classe
ramentas e, placas para tornos, geraClasse 16
dores. plainas. Máquinas de furar e cenArti gos da classe
trar, tornos inecânkos, prensai mecâniClasse 20
cas. máquinas amassadeiras. misturados
Artiaos da classe
de barro, máquina compressora, máquiClasse 21
nas adatadas na copastrução e conserArtigos da classe
vação de estradas, nrineração; corte de

VA

Termos as, 616.699 e 616.700, de
Termo n.° 616.685, de 12-11-63
•
12-11-63
&lesa — Siderúrgica e Aços Especiais
Sherwin-Williams do Brasil S. A. -st
S. A.
Tintas e Vernizes
São Paulo
São Paulo

SAESA-SIDERÉGICA
E AÇOS ESPECIAIS S/A
•
Nome comercial
Virmos na. 616.69 3c 616.694, de 12-11-63
Textil Nadare Indústria e Comércio
Ltda.
São Paulo
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" Classe 1
Substâncias quimicas usadas era geral
nas indústrias: Acetato de chumbo aceClasse 23
tato de cobre, acetato de amôneo, aceArtigos da classe
tato Je potássio, acetato de sódio, ice.
Classe 36
tato de zinco, ácido arsênico, ácido fot.
Acigos da classe
fórico, ácido picrico, ciclo bórico, ácido
Termo n.° 616.695, de 12-11-63
ozálico, ácido muriatico, ácido nítrico,
Fundição Brasil B. A.
ácido acético, ácido fénico, ácido sulSão Paulo
fúrico, ácido crennIco. ácido Unica,
ácido cítrico, ácido salicilico, ácido
benzólco, acetanilida, acta água oxigenada, albaglina, alburninato de ferro,
argonina, argirolarsoniato de ferro, arseniato de potássio, arseniato de sódio,
antimôneo metálico, alolna, amonlaco,
arenal, aristol, acetanllidai acetato de
chumbo, bálsamo do Para, bl-cloretos
de mercúrio, bi-cloretos, bi-lodureto de
mercúrio, bi-fos1/4to de cálcio, bi-carbo.
nato de sódio, borricina, porato de
sódio, benzoinaltol, benzoato de mercúrio, bismutos em bicabornato . de potássio, breu P. P., cafeína, cal virgem, carbonato de cobre, carboanto de
cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de magnésio, carbonato de sódio,
Classe 8
carvão vegetal em pó, carvão ativo,
Artigos da classe
caseinato de sódio, carvão animal claTermo n.° 616. 697, de 12-11.63
nureta de mercúrio, citrato de cafeína,
Montreael Empreendimentos S.A.
citrato de ferro, citrato de prato, ciGuanabara
trato de potássio, cloreto de amônia',
cloreto de cal, clroeto de, cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio,
cloreto de potássio, colargol, colódio
elástico, cremar tártaro, cuprol, citrato
de ferro e quinino, citrato de ferro verde, carbonato de bário, cloreto de báIndústria Brasileira
rio, carbonato de amônio, cloreto de
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
Classe 50
•
Impressos em gerai. cartões comerciais potássio, carbonato de manganês, diae de visitas, placas, carimbos, letreiro', retina, djastrmina, desmaiai, enxofre
diiplays, cartazes, tolhetos, folhinhas, em pó, estearato de zinco, estearato Ti
promissórias, carimbos e propaganda magnésio, estearato de alumínio, enxofre dourado de antimónio, essências de
em geral
gemenol, essencia de eucalipto, fonosaTermo n.° 616.698, de 12-11-63
111, formo/ fosfato de ferro, fosfato de
Montreael Empreendimentos S. A.
trIcálcio, fosfato de potássio, fosfato de
Guanabara
..44\
sódio, Poskito de amemeo, glicerina, glicerofosfato de magnés, glleerofosfato
tO` sódio, hermitol, hemoglobina em pó,
"J•
ledo metálico, iodureto de chumbo,
1odureto de arsênico, iodureto de prata,
lodureto de enxofre, ichitalbina, ichitioOç'è
fórmio, chiloi, iodureto de potássio,
lactofosfato de cálcio. lecitina, lactato
de cálcio, martésia hidratada, mento!,
21/4.
mercúrio vivo, nitrato de chumbo, nitrato de sódio, óxido de ferro, óxido de
magnésio, óxido de zinco, oxIodurato
"' 441 Nome comercial

GALE

Montreal
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• bismuto, oxicloanureto de mercúrio, de - junção, lages, lageotas, material iso- ganes, sulfato de potássio, sulfato , dt cos, aparelhos para recepção, reprodua
pirosfofato de sódio; pedra time, per- lantea contra frio e calor, manilhas, mas- barium, sulfato de antimôneo, sulfato de são de som e sônicos, aparêlhos autodioreto de ferro, 'perborato de 'sódio,' sas para revestimentos de paredes, ma- ferro sulfato de potássio, salicilato
máticós . eléétricos de passar, aparelhos
peroxido de magnésio, peroxido de zin- deiras para construções, mosaicos, pro- magnésio, salicilato de sódio, salicilato para espremer frutas e legumes, apareco. protasiodureto de mercúrio, protal- dutos de base asfáltico, produtos para de mercúrio, salipirina, tanalbino, ta- lhos de alta tensão, aparelhos de procol, proroxalato de ferro, sulfato de tornar impermeabilizantes . as argamas- nino, tártaro de ferro e potássio, tár. teção contra acidente de operários.
amônias sulfat ode cobre, sulfato de_ sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- taro de potássio e sódio, tanigénio, te- aparelhos afiadores d eferramentas. .
ferro seco, sulfato de magnésio puro gulho, produtos betuminosos, impermea- rebentina.veneza, teobromina. área aparelhos distribuidores de sabão e de
em pó, sulfato de sódio, sulSato de zin- bilizantes. líquidos ou sob outras formas cristal pu.ro uretana, sabão neutro. desincrustantes para instalações sanitápara revestimentos e outros usos nas
co, sulfato de sódio, sulfato de man- construções, persianas, placas para pa- óleo sulfuricinado. mattantes e sultato rias. aparelhos esterilizadores, aparahoi
ganês, sulfato de potássio, sulfato de vimentação. peças ornamentais de cimen- de sódio cristal Soda cáustica, tintas. e instrumentos usados na engenharia:
bárium, sulfato de antimôneo, sulfato de to ou gesso para tectos e paredes, papel vernizes, thiuner, esmaltes, anilinas, tin- agrimensura geodézia, aparelhos gasei. ferro, sulfato de potássio, salicilato de para forrar casas, massas anti.ruidos tas para Calçados e capotas de auto- ficadores, aparelos de análises, -apare magnésio, salicilato de sódio, salicilato para .uso nas construções, parquetes, móveis. fluidos para freios, emolientes lhos ozonizadores, aparelhos pasteuride mercúrio, salipirina, tanalbino, ta- portas, portões. pisos, soleiras para por- para remoção de tintas aplicadas, água zadores._aparelhos reguladores e estabi;
nino, tártaro de ferro e potassas, tár- tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- raz, álcool, alvaiade secantes, coran- lizadores da pressão e do fluxo de ga•
taro de potássio e sódio, tanigènio, te- cos tubos de ventilação. tanques de ci- tes minerais para uso nas indústrias, ses e líquidos aparêlhos para salva- .
rebentam, veneza, teobromina, úrea
mento. vigas. vigamentos, ‘vitrôs
absorventes benzina, lanolina, compo- mento e para sinalização, aparêtrco
sições para impermeabilizar tecidos e para escafandristas. aparelhos para tinicristal puro, uretana, sabão neutro,
Classe 1
par vidros. aparelhos para combate,
6leo sulfurlcinado, maciantes e sulfato
couros
formigas e outras pragas, aparelhos aude sódio cristal. Soda cáustica, tintas, Substâncias quimicas usada!, cai gerai
tomáticos acionados pela introdução do
vernizes, thinner, esmaltes, anillnas, tin• nas indústrias: Acetato de chumbo aceTermo a.° 616 .703, de 12-1 I -63
molas, aparelhos para picar, cortar ot
tas para calçados e capotas de auto- tato de cobre, acetato de amôneo, arsEmultex Detergentes LU-1p
reduzA comestiveis, aparêlhos espargi.
móveis, fluidos para freios, emolientes tato, de potássio, acetato de sódio, aceRio G-atidc do ui
d .
dores. aparelhos e instrumentos de cal
para remoção de tintas aplicadas, agua tato de zinco, ácido arsênico, ácido foscalo. aparelhos para observações sisral
raz, álcool, alvaiade, secantes, coran- fórico, ácido picrico, ciclo bórico ácido
• cas aparêlhos sestriostatos, aparelho
tes minerais para uso nas indústrias, cana>, ácido muiiatico, ácido nítrico,
para natação, aritonômetros, aspirado
absorventes, benzina, lanolina, compo- ácido acético, acido fénico, ácido
res de pó aerómetros, acendedores eloi
sições para iinpermeabilizar tecidos e fúrico, ácido crõmico, ácido tãnico,
tricos, alto-falantes, amlificadores
ácido • cítrico. ácido lailcilico, ácido
couros
tricos, amassadeiras, antenas, batedei
benzOico acetanilida. actol, 'água oxiatnpliticadores elétricos, amassadeiral
genada, albaglina, albuininato de terra,
Classe 16
antenas aatedeiras, balnno comum
argonina, argirolarsoniato de ferro. arPara distinguir: Materiais pai a
elétrica, !..arõmetros, batei-laia de acuem..
truções e decorações: argamassa, argila, seniato de potássio, arseniato de sódio,
olnoculos, bit, as bobina, bo.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo- antimôneo metálico. aloina, amoníaco,
binas
de
indução.
..iszete pano fins cura.
arenal.
aristol.
acetanilida
acetato
de
cos de cimento, blocos para pavtmeatativua tga-ões de ea aaain has elétricas
ção, calhas, cimento, cal, cre. chapas chumbo, bálsamo do Perú, bi-cloretos
bomeas medidoras basinas. bússolas, baClasse 2
Isolantes. caibros. caixilhos, colunas. de mercúrio, bi-cloretos, bl-lodureto de
tera. détricas, bu'.es eiétn-os. caixas do
chapas para coberturas caixas d água. mercúrio, bi-fos 4ato de cálcio, bi-carboTemo n.° 616 . 704, de 12-11-63
de'. ' - câmaras frigorificas e fota
'caixas para coberturas, caixas d'água, nato de sódio, borricina, porato de
Laboratório Ferrer S. L,
gráficas, cafpainhas elétricas, chassis dr
Caixas de descarga pra lixos, edifica- sódio, nenzolnaltol, benzoato de mer
Espanha
rádios, chaves elétricas, cinematógrafo:
ções premoidadas, estuque, emulsão de cúria, bismutos em bicabornato de pu.
cronógrafos, cronômetros, combustorm
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- tãssio. breu F. P.; calcina, cal vi.
de gás, cidômetros, cristais de rádio,
• turasaanetálicas para construções, lame- gelai, carbonato de cobre. carboanto
condensadores, cortadeiras para fotogras
las. de metal, ladrilhos, lambris, luvas cálcio. carbonato de ini,gnésio, carb,
fias, chaves sie alavancas, chaves auto-,
de junçáo, lages, lageotas, material iso- nato de magnésio, carbonato de sócii;,
rnaticas. capacitores de bloqueio, cauas
lantes contra frio e calor, manilhas, mas- carvão vegetai em pó, carvão ative
:atores eletroliticos, calibradores disaus
sas para revestimentos de paredes, mapara telefones, discos gravados. diais,
Indústria Brasileira
deiras para construções, mosaicos, pro- caseinato de sódio, carvão animal ciadespertadores, enceradeiras eSétricas, endutos de base asfáltico, produtos para nureto de mercúrio, citrato de calcina.
Classe
3
tornar impermeabilizantes as argatnas- citrato de ferro, citrato de prato, ci- Substãncias quimicas, produtos e pree- genho de assar carne, espelhos. óticos,
sas de cimento e cal, hidráulica. _pedre- trato de potássio, cloreto de amaino, parados para serem, usados na medicina esticadores de luvas, espelhos de piásticos para eletricidade, esterilizadores,
gulho, produtos betuminosos. impermea- cloreto de cal. clroeto de cálcio, cloe na farmácia
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
bilizantes, líquidos ou sob outras formas reto de magnésio, cloreto de 'sódio,
soldar, filtros e , aparelhos filtrantes, filTenmo n.° 616 . 705, de 12-11-63
para revestimentos e outaos usos nas cloreto de potássio. colargol colódio
construções, persianas. placas para pa- elástico. cremor tártaro', cuprol, citrato Teleunião S. A. •-• Indústria de Rádios troa para óleo, filmes falados, fogões.
fogareiros. fusíveis, faróis cccao acessós
e Televisão
vimentaçâo. peças ornamentais de cimen- de ferro e quinino,' citrato de ferro veraos de veiculos para sinalizaçáO e para
Rio Grande do Sul
to ou gesso para tectos e paredes, papel de, carbonato de bário; cloreto de ba
dueninaçâo em geria_ filmes revelados,
para forrar casas, massas antiduidos rio, carbonato de amônio, cloreto de
.ôrtattas elétric.as, fervedores, frigoríficos,
para 1190 nas construções. parquetes. zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
fotómetros, tios elétricos nitros de ina
Portas, portões. pisos, soleiras para por- potássio, ca?boaatc, de manganês diu•
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- retina,
terferência, fonógrafos. garrafas témicas,
diaterraina, dermatoli enxofre •
•
cos tubos de ventilaçào, tanques de cl. em pó, estearato de zinco, estearato de
geladeiras, globos para Mamadas. globos
alento. vilas, vigamentos. t 'itrôs
para lanternas, globos terrestres para
magnésio. estearato de alumínio, enxoensino, gravadores, holofotes incubadoIndústria Brasileira
fre' dourado de antimônio, essências de
Termos na. 616.701 e 616.702. de
ras, indicadores de vácuo, Instrumentos
geraenol, ~cada' cle eucalipto, fonosa12-11-63
Classe 8
de alarme. interruptores, lampadai
lil,
formol
fosfato
de
ferro,
fosfato
de
Sherwin-Williams do Brasil S. A. —
Abaixa luzçs d elampião,
¡oura
tricálcio. fosfato de potássio, fosfato de acumuladores, actinõmetros, amperOme- candescentes, lâmpadas C0001.1115. lentes.
Tintas e Vernizes
. maçaricos para
•
São
sódio, fos fato de amôneo, glicerina, 911- troa. amortecedores de rádio e frequên-1 clu
caldear e cortai'. máquinas de fazes
cerofosfato de magnés, glicerofosfato de cia, anemômetros, aparelhos de televi- café, mostradores para rádio moinho.
-sódio, hermitol, hemoglobina em pó. 'são, aparelhos para iluminação, inclu- de café, transformadores, tostadeiras. fritodo metálico, iodureto de chumbo, sara os considerados acessórios de vel- pés para fotografias, válvulas para ds
;
FIAI!
iodureto de arsênico, iodares° de prata, cubos, aparelros para anúncios mecânl- dios válvulas de descarga válvulas de
WNE
1-1 ;,
todureto de enxofre, ichitalblna. ichitio- cos. aparelhos aquecedores e medidores, redução, vaculametros, velas elétricas.
fôrraio, ichitiol, iodureto de potássio, aparêlhos cromográficos, aparelhos de' válvulas de vácuo e ventiladores •
lactofosf ato de cálcio, lecitina, lactato ' barbear elétricos, aparelhos re-gistradode cálcio, magnésia hidratada, mentol, reit e medidores de distancias, aparé- Termos na. 616.706 a 616.710, de
Classe 16
12-11-63
mercúrio vivo, nitrato de chumba, ni- ;lhos para puritcar água, aparélhos de'
Auto Peças "lVfoscarelli" 'Ltda.
Para distinguir: Materiais para constru- trato de sódio, óxido de ferro, óxido de sinais lampejantes, aparêlhos , reguladoSão Paulo
ções e decorações: Argamassas, argila, magnésio, óxido de zinco, oxiodurato res de gás. aparelhos de galvanoplastia,
areia, azulejos. batentes, balaustres, blo- -e bismuto, oxidoanureto de mercúrio. aparelhos didáticos, aparêlhos cinemas
cos de cimento, blocos para pavimenta- pirosfofato de sódio, pedra Me, per- i tográficos, aparelhos automáticos para
ILOSCARBIU
çâo, calhas, cimento, cal, cre, chapas cloreto de ferro, perborato . de sódio acender e regular gás, aparelhos para
isolantes, caibros, caixilhos, colunas. peroxido da magnésio, peroxido de zln. separar café, aparelhos para aquecer
Industria Brasileira.
chapas pare coberturas caixas d'água,
prota-iodureto rae mercúrio, protal edifícios, aparelhos para experimentar
cilxas para coberturas, caixas d'água, co,
dínamos.
aparelhos
para
destruir
insecol,
proroxelato
de
ferro,
sulfato
da
caixas de descarga pra lixos, edificatos, aparelhos náuticos científicos. apacaies premoldadas, estuque, emulsào de amônio, sulfat ods cobre, sulfato de
a..6
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- ferro seco, sulfato de magnésio puro relhos de ótica, aparelhos pulverizado1Vlimulnas
e
suas
partes intairatnee para
res,
aparêlros
para
aquecimento
de
gas°
de
zin
em
pó,
sulfato
de
sódio,
su
turas metálicas para construções, lemeneknAteas da ~acara
de metal, ladrilham lembrai, luvas co, sulfata de sadio, sulfato de man. agua, aparelhos geradores eletroaulmi- fina adidos-baba
'
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maquinas operatrizem .aotores e suas tas, tuchos de válvulas, válvulas de fôrmas elétricas, fervedores, friPorificoa. automóveis, guarnições para veiculo*,
partes. • peças para automóveis .aão In- pressão, pistões de - motores pinhiSes. fotômetro& fios elétricos, ktros de ta.. ' lancheiras para escolares, lâminas de
motores. .vlbraquias, ve' s de Igniçao terferência, fonógrafos. garrafas técnicas, ' borracha para degraus, listas de borra./
a
alternadores. • máquinas amassadeiras,
cluidas em outras classes. Alavancas. para motores. ventoinha* náquinas geladeiras, globos para lampa das, globos' cha para janelas e para portas, lençóis
maquinas amassadeiras cte barro 'e con- ventiladoras e ventiladores como parte ' para lanternas, globos terrestres para de borracha, manoplas, maçanetas, prode maquinas
ensino, gravadores, holofote* incubados tetores para para-lamas, protetores de
creto, máquinas de abrir chavetas. má;
Classe 8
rea, indicadores de vácuo, instrumentos para-choques, pedal de acelerador, pequinís afiadoras para ferramentas, máquinas para arqueação de embalagens, Abaixa luzes de lainplao, abajoars, de alarme, interruptores, lâmpadas in- . dal de partida, peras para businas.
anéis de esferas para rolamentos, anéis acumuladores actinõmetrus, empei ônee. candescentes, lâmpadas comuns, lentes, pratinhos, pneumáticos, pontas de borde óleos, anéis para facilitar o arranco tros, amortecedores de rádio e frequên- 1 liquidlficadores, maçaricos rara soldar, racha para bengalas e muletas, rodas
dos motores autolubrificadores. anéis cia, . anemómetros, aparelhos de televi- caldear e cortar, máquinas de fazer massiças, rodízios, revestimentos de
obturadores, aparelhos para mistura de São, aparêlhos para ilurainação, inclu. café, mostradores para rádio, moinhos borracha, -atadas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
combustíveis de motores e explodo, sive os considerados acessórios de • yd- de café, transformadores, tostaideiras,
pés para fotografias, válvulas nara ráa motor, sapatas do pedal de breque, se.
ané is de segmentos, bielas, bombas de culos, aparelros para anúncios ~cana dios, válvulas de descarga. válvulas de ~baio e • Isoladores, suportes, semi.
a rcomprimido, bombas lubrificantes, cos. aparelhos aqutzedores e medidores, redução, vacuametros, velaa elétricas. pneumáticos, suportes de câmbio, sanbombas de circulação. bombas de com- aparêlhos cromograficos, aparelhos de
i fonas de partida, saltos, solas e solado*
aálvulas de vácuo e ventiladores
bustívels para motores, bombas para barbear elétricos, aparelhos registradode borracha, surdinas de borracha para
Classe
21
•
óleo. burrinhos, bombas de água e ga- res e medidora; de distâncias, apareaplicação aos fios telegráficos e telefew
;
Para
distinguir:
Veiculos
e
suas
partes
Botina para automóveis, blocos de mo- lhos para • purificar água, áparélhos de
nicas, travadores *de porta, tilda&
torem bombas hidráulicas, bombas can- sinais lampejantes, aparelhos regulado- Integrantes: Aras para bicicletas, auto- tubos, tampas de borracha para conta.
trilugas. rotativas, de deslocamentos e res de • gás, aparêlhos de galvanoplastia, : móveis, auto-caminhões, aviões. amor. gotA.tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
- a pisão, blocos centrifugadares, indus- aparêlhos didáticos. aparelhos cinemar .1 tecedores, alavancas de câmbio, barcos
triais para liquidos e pós, desnatadel- tograficos, aparelhos, automáticos para breques. braços ara veiculos, bicicle.
Termo n.° 616.711; de 12-11-63
tas, carrinhos de mão e carretas ccanil.
r----------------s—mquinas bruni- a cender'êlh
Auto Peças "Moscarelli" Lu/a.
doras, caldeiras. compressores, cilindrou, separar café, aparêlhOs para aquecer ' nhonetes, carros anibitlantes, caminhões,
São Paulo
cámbios, cabeçotes máquimas adapta- `edlficios, aparalhos para experimentar', carros, tratores carros-berços; carros.
das aa construção e conservação de dínamos, aparelhos para destruir inse- tanques, carros-•irrigadores, carros, car.
estrada, máquinas de cOstura, máquinas tos, aparelhos náuticos dentificos, apa- roças, aarrocerias, chassis, chaas circentrifugas, máquinas para clarear, cia . relhos de ótica, aparelhos pulverizado- culares para veículos, cubos. de veículos
rificar, refinar, misSurar e purificar i res, aparêlros Para . aquecimento de carrinhos para máquinas de escrever.
'25?
fluidos e pôs máquinas compressoras. ! água, aparelhos geradores -eletroquimi., corrediços, para veículos, direção, desiimáquinas classi çicaooras, maquinas ca- cos, aparelhos para retepçâo, reprodu- gadeiras, estribos, escadas rolantes, eretedoras. máquinas de centrar, máquinas ção "de som e sônicos, aparelhos auto- vadores para passageiros e para carga
para. cortar, corburadores, carter de em. !tnátleos eléétricos de passar, aparelhos engates para carros, eixos de direção,
',
fronteiras para veículos, guidão,
breagem, carter de motor, cubos de Para espremer trutas e legumes, , parê: idos,
paca
locomotivas,
lanchas, motociclos, •molas,
'lhos
de
alta
tensão,
aparelhos
de
placas de embreagem, caixas de luar'.
ficaçao, diferendal. distribuidor.. ae teçáo contra acidente de operários, motocicletas, inotocargas, moto furgões,
gasolina, dispositivos de arrannue, má- aparelhos afiadores d eferramentas, manivelas, navios, ônibus, para-choques,
quinas desempalhadoras, máquinas de- aparêlhos distribuidores de sabão e de Para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
•Nome comercial
bulhadoras, descascadoras„ espumada'. de,sincrustantes para instalações sanita. rodas para bicicletas, raios para biciclerias,
aparelhos
esterilizadores,
aparêlhos
tas,
reboques,
radiadores
para
veículos,
'ras. embreagens, engraxadores. ceitilTênno n. , 616.712, de 12-11-63
fugos, máquinas ensacadoras, elevado- e Instrumentos usados na engenharia, rodas para veículos, selins, trieicles ti.
Ortho Phanmaceutical Coçoration
ganhos de cana, espremedeiras para agrimensura geodézia, aparelhos gasei- rantes para veiculas. vagões. velocipeEstados Unidos da América
ficadores, aparêlhos de análises, aparê. des, varetas de controle do afogador e
tu, esmeris exaustores para tarjas. enacelerador,
tróleis.
troleibus.
varaes.
.
lhos
ozonizadores,
aparelhos
pasteuri
manteiga," engrenagens, engrenagens
carros, toletes paia carros
para mancais. engrenagens para crema- :adores, aparelhos reguladores e estalai.
Classe 31 —
leira, engrenagens de 'comando das lizadores da pressão e do fluxo de ga.
válvulas, eixos cie transmisalo, dlreçâo, ses e líquidos aparelhos para salva- A né i s de vedação para junções, anc.:
elevadores hidráulicos. '• engrenagens meato e para sinalização, aparalros obturadores. arruelas, bujões. barbantes
multiplicadoras, guindastes, guindaste para escafandristas, aparelhos para fim-; barracas de campanha, buchas, betume
para camiahao, trens, maquiam para par vidros, aparélhos para combater para vidraceiro; bolas para válvulas.
indústria Brasileiru
furar, geradoret. guinchos de rosca formigas e outras pragas. aparelhos au. bocas do tanga dee gazolina. diafragas
sem fim, guinchos de segurança, guta. tomáticos acionados pela introdução de para vedação, massas para calafetar
cimo de transporte aéreo, gazeificadores molas, aparêlhos para picar, cortar ou borracha para potes, cordoalha, cordas.
Classe 3
de liquidos combustiveis, geradores de reduzir comestíveis, aparêllicia espargi. correias de transmissão, canaletas, coUm produto farmacêutico, para fina
cai.
berturas
d
donas,
fitilhos,
gaxetas,
loInstrumentos
de
eletricidade. juntas universais para coa- dores, aparêlhos e
diagnósticos destinados a testee de
dutos dágua de motores e máquinas, , culo, aparelhos para observações sina- nas, lonas para freios, mangueiras, man.
gravidez
tesmostatos,
aparélhos
gotas.
molas
ara
vedação,
pestanas,
ro.
aparelhos
a frio e a quente para . aço e outros C.a, "
Para
natação,
aritonómetros.
aspiradolhas
tampas,
tubos
de-lato
para
veda.
Termo n.° 616.713, de 12-11-63
metais, lançadeiras. má quinas de lavar
Intimo Químico Campinas S. A
roupa .e pratos, máquinas oatedelvaa, res de pó aerômetros, acendedores elé- ç ão, tiras, tampões, tubulações para vemancais para brocas, motores elétricas, tricos.. alto-talantes. amlificadores ele . daçôes, tendas, válvulas ,de vedação e
São Paulo
tubos do radiador'
máquinas operatrizes. máquinas mista- t ri °°-9- - "assadeiras. antenas, Mede,
radiaras de barro e de concreto, má amplificadores elétricos, amassadeiras
Classe 39
quinas borracheiras e etáteis, mama- aGICe e. S batedeiras balança ^mem e Para distinguir: Artefatos de borracha.
nas frigoríficas, moinhões para cereais. elétrica, _arômetros Datarias os acurnu. borracha, artefatos 'de borracha para
máquinas' para malharia, maadeiras ma ladores, ranóculos bitolas •:,bmas " x.,.. veículos, artefatos de borracha não inquinas para movimento de terra. ma binas ••‘. adução, . vetc çara fins cura. cluidos em outas classes: Arruelas, ar)u i aa. aassolas. os golas, amortecedores, assentos para caClasse 3
quinas de rotular, martelos a vapor, arada: medidoras
J,i;ef i ,t; ., cly caixas 1.,
mal
iras,
cria
,
deiras, borrachas para aros, batentes de Um produto _ farmacêutico, indicar..
motores de combustão, interna, elétricos •
'ateies de -e A 4L'ilLt6:3 elétricas coara, buchas de estabilizanoi buchas. como auxiliar no tratamento da rinofa,
e a' gás, motores para bicicletas e mo. aavos,
Laca§ a, amara:: alçaaif ,ean e foto buchas para lutado, baten'e de porta,
ringite
tocicletas, multiplicadores. moias para - gráficas.
zafpainha.s elétricas chassis. de batente de chassis. bicos para na:amadamaca.
máquinas, molas para válvulas. ignição
rádios,. chaves elétricas. cuimmatógratos, ras, braçadeiras, bocais, bases para teTermo
n.°
616.74,
de 2-11-6?
,_
cos hidráulicos, magnetos de
kinvnthas Pereira do Amara/
cronógrafos cronômetros. combustores lefones, borrachas para carrinhos indusmandris,' pedais de alavancas de ena- de gás, cidómetros, cristais , de *rádio.
, São Paulo
triais, borracha para amortecedores,
breagens. planetárias de parafusus sem condensadores, cortadeiras para fotogra. bainhas de borracha para rédeas, cochila
fiai e de rodas. pentes quando parte fias, chaves de alavancas, chaves auto.
de motor, câmaras de ar, chupetas corde máquinas, rolos para Mudas e ina máticas. capacitores de bloqueio capa. dões
tnassiços de borracha, cabos para
prensas, máquinas pulverizador as piar- dtores eletroliticos, calibradares., discos
Ferramentas, chuveiros, calços de bornas de mesa, placa para tornos polias. sura telefones, discos gravados, diais, racha, chapas e centros de mesa,. corredutores, rolamentos silenciosos. 11.,.' espertadores, enceradeiras
INDUTRIA BRASILEMA
erad
eletricas, era- das de borracha, cápsulas de borracha
mentos de pistão, 'serras mecânicas, ser- genho de assar carne espell.os óticos' para centro de mesa, calços de borraras hidráulicas, serras de fita.. máqui , estj cad ores d e luvas, espelhos de piás- cha para máquinas, copos de borracha
Classe 32
na secadoras, máquinas para serra, má- . ticos para eletricidade. esterilizadores. para " freios, dedeiras, dei , ntupideaaas,
Miam."
uca,
anuários,
álbuns harta
quinas, salgadeiras para manteiga. lea• xtintores de incêndio, ferros elétric de discos .de mesa, descanso para pratos,
ies, turbinas, tercedeiras. náatlinas pare soldar, filtros e aparelhos filtrantes,,93fil- encostos, êmbolos, esguichos. estrados, siais e estrangeiros, publicações Iniprell.
tecidos . e tapeçarias, máquinas para tros para óleo, filmes falados, fogões. esponjas de borracha em quebrajacto sai, revistas. Propaganda em rádio,
Indústria de tecidos, tesouras rotativas, fogareiros, fusíveis, faróis ermo acessó. para torneiras, fios de borracha lisos, televisão, jornais, programas radlofóni.
máquinas para soldar, barnos mecânicos, rios de velculos para sinalização e para fôrmas de borracha. guarnições para coa, peças teatrais e cinematográfico
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Termo n.° 616.715, de 1241-453
tage Dias 8 Cia. Ltda.
Guanabara

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em. geral, para tapeçaria e para artigos de cama e masa,
algodão, alpaca, canhamo, cetim, caroá,
casimiras, fazendas e tecidos de lã em
peças, juta, jersey, linho, nylon, pacapaco, percalina, rami, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tec dos de pano couro,
veludos
Termo n.° 616.716, de 12-11-63
Tecnoprint Gráfica S. A.
,
Guanabara

peetia 04~1
Classe 32
Álbuns, jornais, peças cinematográficas,
programas radiofônicos e de televisão,
pubicações e revistas
Termo n.0 616.717, de 12-11-63
Tecnoprint Gráfica S. A.
Guanabara

OatÁna Qtvut

(Seção III,

Termo n.° 616.725, de 12-11-63
ventiladoras, moinhos para cereais,
Saboaria Conventos Ltda.
máquinas secadoras, trituradoras, pul.
Santa Catarina
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas.
v ''N
tesouras mecânicas, tupias, máquinas dr
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centri,,Saboaria
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins anates, cal-1
deiras e turbinas, injetores para calConventos lada.
deiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
Nome comercial
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas opera.!
Termo n.° 616.726, de' 12-11-63
trizes, rotativas ou cortadoras para usià Armando Casirniro Costa — José Alnar ferro,' aço e bronze, máquinas para uno Silveira Brasiliano — José Casiindústrias de tecidos; teares, urdideiras.' miro Costa e Misael de Oliveira Junqueira
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
São Paulo
meadeiras, rolos e roletes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para !nabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Classe 32
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor-1 Boletins, Tornais, revistas e publicações
em geral
tecedores, alavancas de câmbio, barcos'
breques, braços ara veiculos, bicicleTenno n.° 616.727, de 12-11-63
tas, carrinhos de mão e carretas, camiComerecial E. Jansen S. A.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Santa Catarina
carros, tratores carros-berços, carros. ,
tanques, carros-irrigadores, carros, car- Loja de Variedades Texteis
roças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veículos
de Santa Catarina
carrinhos para máquinas de escrever,
Classes:
22, 23, 24, 34, 36 e 37
corrediços, para veículos, direção, desliTitulo
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
Termo n.0 616 . 728, de 12-11-63
engates pata carros, eixos de direção,
Arinor Fruhstuc.k
Sreios, fronteiras para Veículos, guidão,
Santa Catarina
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
' para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos. selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, y uan' de
carros, toletes- para carros

Classe 32
Álbuns, jornais, peças cinematográficas,
programas radiofônicos e de televisão,
pubicações e revistas
Termos ns. 616.718 e 616.719, de
12-11-63
•
Organização Planejamento Investimento
Termo n.° 616.722, de 12-11-63
i
Nortec S. A.
Distribuidora
Cerealista Capivariense
Guanabara
Dicecal
Ltda,
Santa Catarina

Sítio do Pica au
-

p

Distribuidora Cerealista
Capivariense Ltda.-DICECAL;

Classe 5J

Pernambuco
Termos as. 616.720 e 616721. de
12-11-63
Fernando Esteves da Costa
Guanabara

Nome comercial

Classe 32
Para distinguir um jorna/
Termo n.° 616.729, de 12-11-63
(Prorrogação)
Brothere Industries, Ltd.
'Japão
,

Classe a

Parad distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para to osos fins industriais:
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, gera'dores, plainas, máquinas de furar e cena
trar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corr. :. .
madeira, movimento de terra, carretosl
• outros fins industriais, elevadora, mãquinas desempalhadoras, descascadoras t •

Nome comercial

Oada;

Nome comercial

de

DELIA,
Classe 11
Tubbs de aço
Termo n.° 616.732, de 12-11-63
Orlando Schiavon
ParanA

Para distinguir:ClA
asrsteefa1t5os de porcelana,
etc.

Termos ns. 616.733 a 616.736, de
12-11-63
Unitor S. A. — Comércio e Indústrias de Soldas Elétricas
Guanabara

ITOR
Classe 21
Veículos em geral e suas partes integrantes: automóveis, etc.
•
Classe 31
Material para vedação, em geral. a
saber: adesivos de resina para vedação.
etec.
Classe 47
Substancias e produtos destinados a lu.
brificaçáo a combustão, a iluminação e
ao aquecimento a saber: álcool-motor,
etc.
Classe 39 "
Artefatos de borracha, aros de borracha,
etc.
•
Termo n.° 616.737, de e12-11-63
Brasilia Contábil Ltda.
Minas Gerais

S.RASÍLIA
CO NTABIL LTDm.,
Nome comercial
Termo n.° 616.738. de 12-11-63
Serviços Anestesiológicos Belo H,ortzonte Ltda.
Minas Gerais

ffidustria de Vasos ..
de X
* axim Sant'Ana Ltaa.
Temo n.0 616.724, de I2-11.63
Remai Ltda.
Paraná

Termo n.° 616.730, de 12-11-63
Companhia Brasileira de Produtos
Aço S. A, .
Guanabara

pRORROOACh

Termo o.* 616.723, de -12-11-63
Indústria de Vasos de Xaxitn Sant'Ana
•
Ltda.
Santa Catarina

Indústria Brasileira

41arço de 1954

-SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS
-BELO H ORIZONTE LTDA.
Classe 6
Máquinas de costura
Termo 13.9 616.731, de 12-11-63
Abel Alves 8 Filhos
Piau!

São francisco de Assis
Classe 41
Café etn grão, torrado e moldo

Nome civil

Tem on.* 616.739, de 12-11-63
Vitylar Ltda.
Mína-e Gerais

CITYLAR LTDA.
Nome comercial
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lapermeabilizantea liqu:clJs ou sob ist:-.!
Termo n.° 616.753, de 12-11-63
trat lemas para revestementos e outros Quimica e Farmacêutica Nikkho do
Brasil Ltda,
•
U308 nas construções, persianas, placas
Guanabara
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tetos e pare..
des, papel para forrar :asas, massas
anti-ruicloa para Uso nas construções,
EMPRÊSA DE PLANEJAMENTOS
parquete', portas, portões, pisos, so.
&
T. v
leiras
para portas, tijolos, tubos de con..
E OBRAS LTDA. • EMPOL
, creta, telhas, tacos, tubos de ventilação,
Classe 3'k
n?'
Almanaque& anuários, álbuns impres- tanques de cimento, vigas, vigamentos,
Nome comercial
vitrbs, veneziana:
sos, cartazes, catálogos. jornais sacio
k .e! •
Termo n.° 616.741, de 12-11-63
nais e estrangeiros. publicações impresTermo
n.°
616.750,
de
12-11-63
Instituto Brasileiro de Difusão Cultural tas, revistas. Propaganda em rádio,
00
Bil-Bottino Imóveis Ltda.
I. B. D. C,
televisão, jornais, programas radiofôniMinas
Gerais
Minas Gerais
J o
co., peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Tercao n.°616.746, de 12-1143
Carlós Leonam Rosado Penna
GuanaNara

• Termo n. 616.740, de 12-11-63
Empresa de Planejamentos e Obras
Ltda. — Empol
Minas Gereals

POUCAS e BOAS

reí,(c,-

INSTITUTO BRASILEIRO DE
DiFUSAO

CULTURAL 1.13.D.C4
Nome civil

Termo n.° 616.747, de 12-11-63
WaidemIro José de Oliveira
Guaaabara

•

f-010D'osEsTAnos
i

Nome comercial

Termo n. 616.742, de 1241-63
Premoldados de COM:~
Precon
Protendido S. A.
Minas Gerais

PR

Termo n." 612.751, de 12-1143
Bil-Bottino Imóveis Ltda.
• . Minas Gerais

ECON-

Nome comercial

1:311 - Bottino
Imóveis Ltdà..,

-

.
‘\#
904 :290

'nUm SÓ TETO
INIA A TODO O BRASIL

Termo n.° 616.743, de 12-11-63
Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
Precon — Premoldados de Concreto
Um edificio aonde será exibido tudo
Protendido S. A.
que fôr relacionado cern a indústria e
Minas Gerais
comércio do Brasil, e suas riquezas em
estado latente, serviços de auditório,
,restaurante
F, IR e CoN
Termo n.° 616.7487 de 12-11-63
Ti T 1
Sociedade Comercial e Agricola "SocoAgri" Ltda.
São Paulo
Classes: 16 e 33
insígnia comercial

•
Nome

cometedal

.•
Termo n.° 616.754, de 12-11-63
Coudominio do Edificio Victor dai.
Cunha
Rio de janeiro

E O 1 F IC 1 0'
Victor da Cunha
Classe 33
Titulo -

*N"-

\k\

Termos as. 616.755 e 616.756, de
12-11-63
FrIsneta Ltda. --- Indústria Friburguense
de Metais
iam% Rio de Janeiro

Classe 16
Ui° •
Para distinguir: Materiais para *castrações e decorações: Argamassas. arit..
areia, azulejos, batentes. balaustres,
intkia
ht ma de cimento, blocos para paviaraaileiria
st.M.taçao, calhas, cimento, cal, ara,
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coTermo n.° 616.744, de 12-11-63
lusas, chapas para coberturas, caixas
Precon — Premoldados de Concreto
Classe 5
d'água, caixas de descarga, para lixo.
timtisnu.A. BRASILEIRX
Protendido S. A.
edificantes pretnoldadaa, estuque, e:aut. Metais não trabalhados ou parcialmente
Minas Gerais
Classe 19
trabalhados, usados nas Indústrias
alo de base asfáltIco, estacas, esquaAves, bichos da seda, caprinos, carnei- drias. forros, frisos, gesso, grades, JaClasse 11
PRC ON ... • Ruo
ros, gado, galinhas, gansos, marrecos: nelas. estruturas metálicas para coastru. Para distinguir: Artefatos de metais;
°I.DADOs
çfies, lamelas de metal, ladrilhos,
ovos patos. perus e sumos
Arruelas, catracas. curvas de reforço,
OE CONCRETO
brig, luvas de junção, lages legeocss, encanamentos, ferragens para capuz
P.R. o ENDID c, 5/4
material isolante contra F310 e camr, de automóveis, ferragens para tetos de
I
Termo n. 9 ' 616 . 749, de 12-11-63
T Darnasceno Barbosa Engenharia e Co- taanilhas, massas para revestimentos de cabine de camlnhõax.,levantador
;saradas, madeiras para consrrnOes,
mércio Ltda,
Classe 16
vidros de caminhes, automóveis e para
Guanabara
saicos
produtos de base asfáltico, pro- veiculos em geral, luvas para bombas
Estacas para fundação, placas, postes,
dutos aara totrnar imptrmeabilizaates
vigas, snourões
1 a eargentaases de cime . ér: e cal hidráu- dágua. mancais para brocas, porcas,
pernos, peças para amortecedores de
Tenino ni 616.745, de 12-11-63
20heft9da :,ca. pedregulho, produtos bstutninosos choques, parafusos especiais. Peças
Ç424144wo
Humberto Delgado
impera:tear,' -zantes ti :: 1,1 .ou sob ou- pára barra de tensão. terafams. PeINDUSTRIA BRASILEIRA
Guanabara
traa formas para revestimentos e outro. ças para freios. peças para mecanismo
usos nas construções, persianas. Placa, de parida: botões de metal (start),
1
Chiffle 16
para pavimentaçào. peças ornamentais parafusos alongados para afixar o
Para distinguir: Materiais para com- de cimento ou gesso para ttoos e pare. motor de partida, peças de metal que
trucões e decorações: Argamassas. argi.. des, papel para forrar casas, mossas protege e envolve o motor de partida.
la, areia, azulejos, batentes balaustres. anti..ruldos para um nas ecustruçfses, Peças para molas dianteiras e trazeiras;
blocos de cimento, blocos para pavi- parquetes portas. portões, pisos, so- grampos, folhas de metal que protege
'tentação. calhas, cimento, cal, crd, leiras para partas. tijolos, tubos de com. e envolve as molas contra o pó e ferruchapas isolantes, caibros, caixilhos, co- ereto, telhas, tacos, tubos do ventilação,' gem. Pinos excêntricos, pinos de molunas. chapas para coberturas, caixas tanques de cimento. vigas, vigamentos, las, calotas, peças para ponta de eixo
•
vitrila. venezianas
d'água. caixas de descargaa ara lixo
dianteira, luvas de metal rosqueada
para unir as partes laterais do eito,
edificações presnoldadas. estuque, emuL
Termo n.° 616.75:, de .2•11-63
sio de base asfáltico, estacas, esquaBar e Restaurante Chate) Ltda.
i Retentores de metal, suportes para vidrias. forros, frisos, gesso, prades. Jadros, alicates, alavancas, airuelas, arreGuanabara
nelas. estruturas metálicas para constru.
bites, correntes, chaves de parafusos,
ç8es. lamelas de metal ladrilhos, Iam.
chaves de fenda, chave inglesa, dobradiças, chaves calolas, grades superbrig, luyas de Inação, lages lageotas,
i e eakae,
material Isolante contra Inc
calotas. frisos, enfeites de metal, engates esguichos. fechaduras molas para
manilhas, massas para revesti a:atentos de
paredes, madeiras para construções. mopontas, martelos, parafusos porcas, camicos produtos de base asfáltico, pro„.
vadeiras .trisco, matrizes, ficando exClasse 41
pressamente excluldos quaisquer arti(lutos para totrnar Impermeabilizantes
Clagse
a tiniam:mies de delem e cal hidráu- Substâncias usadas como alimentos t go: que sejam partes integrantes de
ingredientes de alimentos
Sinal de propaganda
veículos ou máquinas
lica, pedregulho, produtos betuoilsoaos
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Termo a.° 616.757, de 12-11-63
1 mate, hortaliça., lagostas língua& leite,
Frirneta Ltda. — Indastria Friburguense condensado, leite em pó, "legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masde Metais
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
Rio de Janeiro
•
margarina, marmelada, macarrão. aias* de tomate, mel • melado, mate, maspara mingaus, molhos. moluscoa,
himeta Ltda. - incrústria sas
mostarda, mortadela; nós moscada, mo.
ama óleos comestíveis, ostras. as:
Friburauense de Metais pata, patos, pralinés, pimenta, Pós Para
pudins, pickles, peixes, presuntos patês, petit-pois. pastilhas, pizzas, pudium
queijos, rações balanceadas para azia
Nome comerecial
mais. requeijões, sal, sagu, sardinha&
Têrcao n.° 616.758, de 12-11.63
sanduiches, salsichas, salmea, sopas enF. L. Kanitz Indústrias Químicas Ltda. latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
Guanabara
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimente de animais e aves, torrões, toucacinho; vinagre
KANIT±,

/Urra° n.° 616.764. de 12-11-63
Eloi Química Industria Ltda.
Guanabara

acesa
Indústria Brasileira

ates. petróleo pára aso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,"
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza.
alento da cutia pon-pons. pó de
arrça

Temias na. 616 . 767 'a 616 . 780. de
12-11-63
P. L. Kanitz Indústrias Químicas Ltda.
• Guanabara

Classe ao
Para disanguir artigos de toucassa. e
perfumarias em geral: Almiscar água
de beleza, água fadai, água de lavanda
água de colónia. 'arminhos, água de IP I
quina, água de rosas, água de alfazemas. amónia perfumada, liquida, em pó.
eII3 pedras, para banho, brilhantinas.,
F•
bandolinas. batons. .coseasalcoa para o'
Tênia° ri.° 616 . 761, de 12-11-63
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,1
Representações Silfer Ltda.
Pernambuco
crayons„ cremes para a pele, caraúna
cheiros em pastilhas.. em tabletes: em Para dis gaguir.Absorveatee,
Clauei
acetona,
lentilhas, ma trociscos e em pílulas. ácidos, acetamento e coloração
cremes para barbear, cremes dental. bras, tecidos, couros • celulosesde'
INGOSTRIA. QUilViiCA S LTDA.)
água
depilatórios, desodorantes. dita ventas ria, alcoot, albumina, aaíliaas, altimen,
essências. extraaos. estojos de perfumes. alvaiade, alvejantes Industriais,
alunal.
creme para limpeza da pele, e para base
em pó, asioalaco, antaintrastaates,
Nome comercial
de pó de arroz, esmaltes para unhas. aio
can-corrosivos, aati- deescamas para dentes, cabelo, roupas, anti-oxidautes,
Tertno n.° 616.759, de 12-11-63 •
tergentes, azotatos, água acidulada para
Nome comercial
Mitos
e
unhas,
fixadores
para
o
cabelo,
P. L. Kanitz Indústrias Químicas Ltda
pestana, alhos e bigodes, fivelas para acumuladora& agua oxigenada ara fina
Guanabara
Termo n.° 616.762, de 12-11-63
Industriais, anafa; banhos ara gaivota,
Vicente Marques de Sousa Neto
• o cabelo, glicerina perfumada para uso zação, benzina, beata betumes, Mearde
toucador,
grampos
para
o
cabelo,
1.;uanabara
geleia de petróleo perfumada, lápis boiado de sódio, de otássio; cal virgem,
para maquilagens, lança-perfumes, los carvões, carbonatos, catalizadores,: cela.
ções, liquidoa dentifricios, em pasta, em tose, chapas fotográficas, composiçaes
sabao. em creme, em elixir e em pó. estiateras de incêndios, cloro, corroa&
liquido* para ondulaçao, permanente, 'vos. cromatos, corantes, creosoto': deaClasse 32
azas para unhas, laque, óleos para o ! corantes; desiacrustaates, disaolveatem
Edição de livros impressos, jornais e cabelo. pasta e pós para ,dentes, perfu- emulsões fotográficas, enxofre. éter, esrevistas
mes. petróleo ara uso de toucador. maltes. estearatos; fanal, filmes sensibipastas ea pó para as unhas, on-pons lizados para fotografias, fixadores, fluiTermo n.° 616 . 763, de 12-11-63
para pó de arroz, papéis perfumados, 1 doe para freios, formal, foa ratos IndusElos Química Industria fada
ca rminados, e com pó de arroz, pente& triais, &tomam, fundentes para solda;
Guanabara
pomadas perfumadas para o embeleza- galvaaizadores, gelatina para fotografia*
•
mento da cutia. pon-pons, pó de e pintura, giz, glicerina; hidrato., !sistroi sulfitos; inspermeabilizantes, iodureton
arroz
Classes: 1, 2: 4, 8, 14, 15. 16; 17; 28;
lacas; massas para pintara, magnésio,
41; 42; 46; 47 e 48
ramo n.o 616 . 765, de 12-11-63
mercúrio; nitratos, neutralizadores. alArtigos das classes
Elos Química Industria Ltda.
trocelulose; óxidos, oxidantes, óleos paGuanabara
Termo 11.9 616.760 de 12-11-63
ri pintura,' óleo de linhaça: produtos
Indústria Brasileira
Angelina Corrêa de Pinho
químicos para hapressio, otama
#ea
Classe
48
Guanabara
alai, papeis emulsionáveis, para a fotoPara distinguir artigos de toucador
irafia, papeis de tumesol. papeis beijo.
.
C
perfumariai em geral: Alraistar, água
▪gáficos e rellocopista, peliculas salg5FioRROGAÇÃO
de beleza, água fadai, água de lavanda,
ada, papeis para fotografias e anilina
água de colônia, arminhas, água de
de laboratórios. pigmentos, potassa. põs
•
indústria
Brasileira
quina, água . de rosas, água de alfazemetálicos para a composiçao de tintas,
mas, amônia perfumada, líquida, em pó..
preparações para fotografias, -produtos
em pedras,, para banho, brilhantinas !,
para 'niquelar pratear • cromara produs
Classe 48
bandolinas, batons cosmético' para a Para distinguir artigos de toucador e Soa para diluir tintas, prussito; nativos,
cabelo. P estanas , cílios e bigodes, perfumarias em geral: Almíscar, água removedores, reveladores; sabao neutro,
arayoas, cremes para a. pele, carmins, de beleza, água fadai, água de lavanda, sais, milicianos, secantes, sensibilizastes,
cheiros em pastilhas, em tablete& em água de colónia, arminhos, água de silicatoe, soda caustica. &cauções quizillentilhas, em trociscos -• e em pílulas, quina, água de rosas, água de elfaze, o:is de uso industrial. solventes sulfas
cremes para barbear, cremes dentala[mas, amónia perfumada liquida,
em pó, tom tintas em pó., liquidas, solidas ou
depilatórios, desodorantes, diasolventes, em pedras, para banho. brilhantinas,
Classe 41
pastosa para madeira, ferro, paredes,
ezséneas, extratos, estojos rle perfumes. j bandolinas, batons, cosméticos para 'o consaruções,
decorações, couros, tecido...
creme para limpeza da pele, e para base cabelo, p estanas, cílios e bigodes,
Zlsa avaras.; aletria. alho.
filaras, celulose, 'barcos e yeical•s. talalimentos para animais. amido. de pó de arroz, esmaltes para unh as,lmayons. cremes
•
para a ele, carmins, as industrial, danar: vernizes; lerdas
ia. ameixas, amêndoas, araruta.' 'escóvas para dentes, cabelo, rou pas.' cheiros em pastilhas, emptabletes,
•
eia
alma
avela.
avela&
zeite,
azeicílios
e
babas,
fixadores
para
o
cabelo.
I
lentilha&
em
trociscos
arr
Classe 2
e em pílulas,
anha,
bacalhau,
batas,
balas,
pestana,
cílios
e bigodes, fivelas para cremes para barbear, cremes dental.
tona , a
Substancias
e
preparações
qatmlcas usa
•
bamboas.
bolachas,
baunilha:
o cabelo, glicerina' perfumada para uso !
bisa ,
--desodorantes,' dissolvente". das na agricultura. na horticultura, ae
canela de toucador, grampos pata o cabelo, depilatórios,
lca's a, nó e em gra°. camarao.
essências,
estojos de perfume* veterinária e para fins sanitárias, a
em r e ena pó, cacau, carnes, chá, geléia de petróleo- perfumada. 'lápis creme-paraextrato&
limpeza da pele, e para base saber: adubos. ácidos sanitárijs águam
chocolate', confeitos. cravo, para maquilagem, lança-perfumes, lo- 'de pó de arroz,
esmaltes para unhas. t desinfetantes; e para fins sanitários,
_acre aninho, creme de leite, cremes Ou, líquidos dentifricios, em pasta. em
escêvas para dentes, cabelo, roupas, apanha-mosca e insetos (de goma e
alin • aias, croquetes compotas. can. sabias, em creme. em elixir e em pó, dlios
e unhas, fixadores para o cabelo.
ou papeláo). álcalis: bactericidas,
ira. soalhadas, castanha. mola. condi.
para ondulaçáo, permanente, pestanas, cibos- e bigodes, fivelas para papel
mantua nata alimentos, .colosantes. líquidos
baraticidas, carrapaticidas, cresot mesa.
lixai para unhaa, laguê, óleos para o o cabelo,
glicerina perfumada para uso .talina._ creosoto. desodorantes desinfes
chouriço, dendê. Oca& desces de fru- cabelo, pasta • pós para dentes, perIu.
de toucador, grampos para o cabelo. tantas defurnadorea exterminadores de
_tas. espinafre. assando' alimentarei, em. mes, petr óleo ara aso de toucador, para
maquilagem, lança- erfumes.' lo- pragas e hervas daninhas. esterilizam,
padas. ervilLas, enxovas, extrato dt
pastaa e pó pare as unhas, ou-poria ções, liquidas dentifrícios. pem
pasta.
mate, farinhas alimentícias. fama& fe. para pé, de arroz,
tes, embrocações para animais enxerpapéis perfumados, geléia de petróleo perfumada, lá em tos,
farinhas de ossos. fertilizantes, tosa
aulas, flocos farelo, fermentos, faliam carminados, e com pó de. arroz. pentes., :g
pis,
abão em creme, em elixir e em pó. fatos. formicidas. fusnigantes 'fungicifigos, frios, iraras saca& naturais e artl. pomadas perfumadas' para o embeleza- liquidas
para
andulaçào,
nermanente,
talizadas, glicose. goma de mascar. gor. meato da cutia Doa-pana, pódas, glicose para fins veterinários pua.
de lixas para unhas, laguê, óleos . para 45 no. berbicidas. inseticidas. ,nsetthibos,
dura* , granulas. gráo de bico, gelatina,
erros
1 cabelo, pasta e Dóa p
hensa doce, hera
toiabada,
ara dentes, pedias larvicidas, afitrobicidas. medicamentei

Representações
Ser Ltda.
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s 47
Classe
oa, serviços para ,. rem . conchas, c estas ara flo, cestinhas..
para animais, aves e peixes. óleos de- rei. saladeiras. saleiros.
sinfetantes e veterinários. petróleos ia- refrescos. serviços para Moi. dá e' capas para albuns e para livros, cali óleos de qualquer especie para Una.
nitários e desinfetantes, papel fumega- ` jantar, travessas, talhas, taças, toldas. / ces, cestos, castiçais para velas, caixas nação, aquecimento e lubrificação. Pao
vasilhames. vasos sanitários. xácaras para guarda de objetos. cartuchos, coa- tróleo refinado, semi-refinado e não+
Sólio, pás inseticidas, parasitiddas, Luapratos. refinado, com ou um a mistura cte
dores para dia, descanso para prato
Classe 16
.
gicidas e desinfetantes, preparações e ,
produtos inseticidas. fermicidas, desta- , Para distinguir: Materiais para conitru . copos e copinhso de plástico para sor- óleos minerais,, animais ou vegetai*,
fetantes e veterinários. raticidas. retné. ' Vias e decorações: Argamassas, argila. vetes. colherinhas, pasinhas, garfinhos para a ilriminaçáo, aquecimento, lubrla
dios para fias veterinários, sabões vete- : areia. azulej9s, batentes, balaastres, bio- 'de plástico para sorvetes, forminhas de ficaçlo ou combustao, e graxas. Pra
pavimenta- plásticos de mesa, estojos para ciados, dutos
óleos tonsbuâtivels prove*
ginásios e desinfetantes, sais para fins cos de cimento, blocos para
entes de petróleo
agrícolas, bordada& sanitários e vete-1 ção, calhas, cimento, ceia cre, chapas embalagens de material plástico, embarinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas ' isolantes, caibros, caixilhos, colunas, lagens de material plástico para sorveClasse 48
para aves • e animais. venenos contra cha p as para coberturas caixas d'água. tezj
para objetos, espumas de para dietwouir.- artigos de toucador . •
, estoos
jnstos, aoknats e h rva daninhas I caixas pára coberturas, caixas d'água, nylon,
asteiras,
enSietes
para
autora
geral: mal ucar,
perfumarias
,
caixas de descarga pra lixos, edifica- veia,
.
massas an
ti uid
-r os, escoaelores de de beleza, água
emfacial,
g
•água de lavanda,
a
Classe 4
¡ ções pretnoldadas; estugue, emulsão de
pratos, funis, formas para doces, fitas
.,
água
de
colônia,
arminho&
água de
esquadrias,
estra
se
asfáltico
estacas.
ba
•
i
a
,
origem
ani,—
Substancias e produtos de
virgens, fios de cem.. quina, água de rosas, água de elfazea
1
construções, 1 e- .isolantes, famas
mal vegetal ou mineral, em bruto ou '
'
lose,
fechos
ara
bolsas,
facas,
guarnimas,
amô
lavo
amônia perfumada liquida,
uida. em p5
ruçbris:
parcialmente preparados; Abrasivos em 1 9U ? Sdelle_treitt lia:22h:rslam
ções ara chupetas e mamadeiras, guars em pedms. Para banho. brilhantinas.
bruto, , argila refratária, asfáltico em de lança°. lages, lageotas. material iso- nições para porta-hbacos, guarnições bandolinas.
batons, cosméticos para d
, lantes contra frio e calor, manilhas, masbruto, algodão em bruto, borracha em sas para revestimentos de paredes, ma para liquidificadores e para batedeiras cabelo, pestanas, , duos e bigode;
bruto, bauxita, benjoim. breu. cantora. deitas para construções, mosaicos, pro., ' de frutas é legumes, g uarnições de aia- crayans, cremes para a pele. carmins. .
- caoliza, chifres, ceras de plantas,e
plástico para utensilios e boletos,' cheiros em pastilhas, em tabletes, eis(
c ras I dutos de base asfáltico, produtos para vegetais de' camauba e aricuri, crina tornar impermeabilizantes as argamas- gurankties para bolsas, garfos, galerias lentilhas, em trocistos e em pilula;
em
de cavalo, crina em Oral, cortiça
saz de cimento e cal, hidráulica, .pedre- ‘ para cortinas, jarros, lancheiras e lama. cremes para barbear, cremes dental,
bruto, cascas vegetais, - aspar°, ervas gulho. produtos betuminosos, impermeanados plásticos
depilatórios, desodorantes, dissolvente;
medicinais, extratos oleosos, estopas, bilizantes, líquidos ou sob outras formas i Classe 4/ essências, extratos, estojos de perfume;
enxofre, fôlhas, libras vegetais, flores 1 para revestimentos e outros usos nas Alcachofras, aletria, amo, aspargos, creme para limpeza da pe/e, e para basti
secas, grafites, goma em bruto, grafite i cons truo". persianas, placas para pa- açucar, alimentos para animais, amido, 'de pó de arroz, esmaltes para unhas,
em bruto, kieselghur, liquidos de plan- vimentação, peças ornamentais de drama-. amendoim, ameixas. a mêndo,
as araruta, it escõvas para dentes, cabelo, roupas,
tas, latex em ‘ bruto ou parcialmente i to ou gesso para tectos e paredes, papei . arroz, atum, áveia, avelas azeite, azei- cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
preparados, minérios metálicos :nadei- , para forrar casas, massas antl-ruidos tonas; banha, bacalhau, batatas, balas. ' Pestanas, cilios e bigodes, fivelas para a1
bruto ou parcialmente traaa- Para uso . nas construções, parquetes, biscoitos éonibons. bolachas, baunilha; 1 o cabelo, glicerina perfumada para uso
•
portões, pisos, soleiras para por- café em pó e caí grão, amuara°, canela ‘ de toucador, grampos para o cabelo,
InalaS daes.m cm toras, serradas e aplainadas, ¡' portas,
telhas,e tacr
d - •em pau e. em pó, cacas. carnes, chá, para - maquilagem. lança-perfumes. lo+
mica, mármores em bruto, óxido de tas, tijolos, tubos de concreto,
. caramelos, chocolates, confeitos, cravo, -ções. líquidos dentifildos, em pasta, em
manganes, óleos de cascas vegetais, cos tubos de ventilação. tanques d.
mento, vigas. vigamentos. vitros
. cereais, cominho, creme de leite, cremes' geléia de petróleo perfumada, lápis,
óleos em bruto ou parcialmente prepa• Classe 17
em elixir
e . em P6.
I alfzneuticios,
crogita:bruto,
compotas, cal.. 1 sabão em creme.
rados, plumbagina
em
pó
de
Para distinguir máquinas e instalações
coalhadas, castanha, cebola condi.. i liquidos para ondulaçáo, permanente,
moldagem para fundições, pedras bri- para escritórios 't desenhos . em geral: alce
1
,
.
mentos
para alimentos
colorantes,. lixas para unhas, laquê, óleos para o
tadas, piche em bruto, pedra calcária. , Arquivos
para correspondência, almos chouriços, dendê, doces,. doces de fru.1 cabelo, pasta e 'pós para dentes, perfis.
plantas medicinais, pedras em bruto. 1 fada a
ra carimbos e para untas, abri- tas, espinafre, essências alimentares, em- ' pastas e pó para as unhas; pon-pons
`1. a pde
quebracho, raizes vegetais, resinas, te ) dores
cartas, arquivos, apontadores, padas, ervilhas. ca.:ovas extrato de to- ; para pó de arroz, papéis perfumados,
Mana naturais, resíduos, textels, alicio, berços para mata-borrão.
borrachas, mate , farinhas aamenamas, favas, f#,..' carminados. e com pó de arroz. pentes,
,selvas, talco em bruto, xisto, xis.to brochas, canetas para desenhos, corta ;
orlas, flocos. farelo, fermentos, leig
o.'
Pó de arroz
betuminoso e silicato
. , -foros de papel. colchetes, ca simbadores, figos, frios, frutas sêcas, naturais e cria.
.
Classe 8
Termo 11.° 616.781, de 12-11-63
cestos para papéis e correspondencia, talizadas; glicose, goma de Mascar, gor- '
Filmes falados, filmes revelados, discos classificadores, clips, coiadores. canetas, duras.. grânulos, grão de bico, gelatina, '
Zurita Metais S. A.
São .Paulo
compassos, cofres, canetas tinteiros, ca- goiabada, geléias,- benta doce, serva .
Classe 14
netas esferográficas desenhadores, clara- mate, hortaliças, lagostas, línguas.
.
leite.
Vidro comum, laminado. . trabalhado dores com minas, descansos para lápis condensado. leite em pó,. ieguenes em
em tâdas as formas e P reparos , vidra e canetas, esquadros, espátulas, furado- conserva, lentilhas, linguiça !ouro; mas.cristal para todos os fins, vidro induz- res, fusins. fichários, fitas Para máciui- 3a3 alimentícias, .mariscos, manteiga,
11.112111`11
trial com telas de metal ou composi- nas de escrever, fichas para arquivos, margarina, marms lada, macarrão, mas- ;
çóescara
espeiais:
ampolas.
aquários,
máquinas
p '
escrever,
calcular.
e to- :aasde tomate,
me! a melado, mate, mas,.
• saclelras, almofarizes, bandejas, cube- mar, fitas gomadas, máquinas para sa3 p..> minaau.s, molhos, moluscos,i
tas, cadinhos, cântaros. cálices, centro grampear, goma arábica. gorna dorez 'mostra& mortadela; nós moscada, paND. BRASILEIRA
da mesa, cápsulas, copos, espelhos, es- grampeadores, grampos e ganchos- para zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
Classe 5
carradeiras. frascos, formas para doces, escritórios, giz, godets. Instrumentos de• paes, paios, pralinés, pimenta, pós para
fôrma . para ;baios, fios de vidro, gar- escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras. pudim, pickles, peixes, presuntos, pa- Aço em bruto, aço preparado, aça
rafas, garrafões, graus, globos, haste. moiliadores, mata-borrão. máquinas
e petit-ois pastilhas, pizzas. pudins; , doce, aço para tipos, aço fundido. aço
jarros, jardineiras, licoreiros, mamada,. apetrechos para apontar lápis.
Po-eots queijos,
ueijos, rações balanceadas p ara &al- parcialmente trabalhado, aço pálio, liçe
ma mantegueiras, pratos, pire; porta- tecas, metros para escritórios e para
requeijões,
,balhado, em bruto ou
filais'
sal•aasiag
asau'a sopass eu:cialmoenteont
prear
ra
jóias. paliteiros, potes, pendentes, pe- desenhos, papel carbono. perfuradores, sanduiches,
salsichas,
destais, saladeiras. serviços . para se pastas para escritórios, com fechos
, latadas, sorvetes, sucos de r te , e de manganês, bronze em pó, bronze em
frescos .
„aleiras. tubos, tigelas, 'traves, metal, pastas para escritórios, com te- frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- barra, em fio, chumbo em bruto ou
:as, vasos, vasilhames, vidro para ei- clsos de metal, porta -tinteiros. porta. dm, tremoços, tortas. , tortas para alta parcialmente preparado, cimento madraças, vidro para relógios, varetas, lápis, porta-canetas, porta-carimbos. mento de animais e aves, torrões, touci. tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
cinho; vinagre
•
vidros para conta-gotas, vidro para porta-cartas, porta-blocos, penas, prentrabalhado, couraçai, estanho bruto ou
MIL pincéis, prendedores de papéis. perparcialmente trabalhado, ferro em bruto
automóveis e para para-brisas e
Classe
42
evejoa, réguas, atenda, • separadores
''
broto oulmente trabalhado,
xicarái
trabal
para arquivos, sinetes, tintas para es. Para distinguir: Cervejas, vinboS,
barra, ferro manganês,
aperitivos,
fernet,
em
Classe 15
cravei..
tiralinha.
tintas
para
carimbos.
aguardentes,
licores,
.
gusa em bruto ou parcialmente traba.
tintas para duplicadores, 'Untas para im- whisky, ktunel vermouth, congnac, bran.
Para distinguir: Artefatos de porcel
lhaSt,
gusa temperado, gusa maleável.
vinho quinado P iPera .
faiança, barro e terracota louças vidrara Pre ssáo. tintas para desenhos. aparelhos dy. rhum. bitter,
punch , genebra, araz. nectar rã:ninas de metal, lata em fólha, latão
ar
ti
ói
pa
tirar
cpas,
pass
e
tintas
para
téi
d
tt
mint
.
9
in
.
das para uso caseiro. adornos, fins ar- •
em fólha, latão em chapas, latão era
e suco de frutas com alcool
d
h
máquinas
á
d e entisticos e instalações sanitárias; ar tefatos escrever e desenhos,
vergalhóes, liga metálica, limalha*,
dereçar.
máquinas
eegistradoras
‘
Classe 46
de ceramica para uso caseiro, adornos t
magnésio, mangarias, metais não &aba.
tias artístico& alguidares. almofarizes, 1
Classe 28
i
Alvejantes,
amidos,
anil, água de lava- lhados mu parcialmente trabalhado, meassadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
cera para soalhos, tala em massa, metais estampados,
bebedouros biscoiteiras. boinboniereS, Para distinguir: Artefatos de matexiaV, deira, água sanitária,
esponja de aço, f ósforos, metais para tolda, niquel, ouro, zinco
copos,
consolos,
cal..
plásticos
e
de
nylon,
recipientes
fabri:
detergentes,
andejas, achciras,
deirões, cântaros, cadinhos. cofres, cados de material plástico, revestinien-;11xlvia, lã de aço, pomadas para cal- corrugad o e zinco liso em
Sólbas
_
cuba& compotelras coinedores para aves. ; tos confeccionados de substâncias arda çados, palha de aço, prepara-dos para
Tarrno n.° 616.782, de* 12-11-63 •
caçarolas, canecas, centro de mesa, des. mais e vegetais, argolas, açucareiros, polir e limpar madeiras, vidros, metais
Zurita Metais S. A.
.
cansa - talhe-es, escarradeiras tareias. fil- armações ara oculos, bules, bandejas, e objetos, panos paris polir e para fimSão Paulo
panos
de
esmeril
e
material
abrapeza,
,
para
telefones,
baldes,
bacias,
cai
tros, graus,' giabas jarras, lardineiras, bases
-de
metais
t
carteiras,
chapas,
cabos
para
fer:
alvo
empregado
na
11-npeza
licoreiros leitei .as.' I vatórios. Cannte_ xas,
•
2 .1.1 R I TA 'M I" .y. A IS ç /A
gueiras. moringas, rnoiheras, tric'sos, pl.. raments e utensílios. cruzetas, Caixas objetos, sabões em geral e saponãceos,
ares,- pratos, pilões pratos aára orna .os, para acondicionamento de alimentos, velas e velas a base de estearia&
,
pias. p. nos porta - loias, potes, porta- caixas de material • plástico para bate- sabões em S.6. In flocos, esponjas de
limpeza
Nome converecial
toalhas, porta-papéis Mc:fênicos sopal. rias, coadores, co pos, canecas. colhi 1 •
.
águil

I
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Térzno n.9 616.783, de 12-11-63
José Assis Filho Cia.
Paraíba

Tênno c.* 616 . 786, de 12-11-63
Luiz de França jord'ão
Pernambuco
,

Março de 1964

Termo n.° 616.789, de 12-11-63
T. Amorim & Filho
Pernambuco

Teimo n.9 616.791, de 12-11-63
Textil Gro-Teci Ltda.
Pernambuco

CAFÉ JORN.°

Café CARIRI
indústria brasileira

.

Classe 4i
Café torrado e moído
Tértno n.° 616.784, de 12-11-63
José Vieira de Assis
Pernambuco

•
Classe 41
Café torrado e moído

',ROCHEDO"
brasileira

: Têm, si.' 616.787, de 12-11-63
Francisco Ferreira Rosa
Pernambuco
Classe 43
Suco de caju

AguardentePERr

Café SX0 ROQUE

indústria brasileira

indústria

Classe 41
Café torrado e moldo

Classe 42
Aguardente de cana

• Têrcno n.° 616.785, de 12-1143
João Muniz
Pernambuco

Café VICENTINO

Drasileira

•

indústria 'brasileira

Têrcno u° 616 .790, de 12-11-63
. T. Morim & Filho
Pernambuco

SUCO DE ABÃCAXJ
"ROCHEDO"

Têrtno n.0 616.788, de 12-11-63
Pernambuco

,GRO-TEM
indústria brasileirà

SUCO DE CAJO

hndústria brasileira

Classe 23
Tecidos em geral
Urino n.* 616.792, de 12-11-63
Editora Brasileira de Agricultura, Ltda.
Guanabara

avicultura
brasileira

indústria brasileira

Aguardente CADEADO
indústria brasileira

Classe 32
Revista

Classe 43
Suco de abacaxi

Classe 42 *
Aguardente de 'cana

Classe 41
Café torrado e moldo

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARROSA
•

•
Volume

VIII
XIII

XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX"
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVI í
XXVII

Assunto

Tomo

II

IV
• II

III
IV

Preço

100,00
Diversos Trabalhos
40,00
Reforma do Ensino Primário
400,00
Ifiabalhos Diversos
120,00
Questão Militar
50,00
Relatório do M. da Fazenda
65,00
Relatório do M. da Fazenda
80,00
Relatório do M. da Fazenda
Trab. Jurídicos - Est. de .Sitio
120,00
Trab. Jurídicos - Est. de Sitio .. 120,00
250,00
Tiabalhos Jurídicos
Impostos Interestaduais
200,00
120,00
Trabalhos Jurídicos
12000
Discursos Parlamentares
100,00
Discursos Parlamentares
1213,00
Trabalhos Jurídicos
" 120.00
ii A Imprensa
90,00
f.1scursos Parlamee .ttres

Volume

XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXS,
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

Assunto

Tomo

120,00
Discursos Parlamentares
120,00
Réplica
' 120,00
la • Réplica
130,00
Discursos Parlamentares
120,00
Discursos Parlamentares
100,00
Discursos Parlamentares
1
III
Trabalhos Jurídicos
120,00
IV
Limites Ceará - Rio G. do Norte . 120,00
Limites Ceará - Rio G. do Norte
120,00
1
Discursos Parlamentares
120,00
Discursos Parlamentares
150.00
250.00
Discurços Parlamentares
1
II
Trabalhos Jurídicos
700,00
II
Trabalhos Jurídicos
400,00
Trabalhos Jurídicos
400,00
II
120,00
Campanha Presidencial
II
Campanha Presidencial
120,00
1

II

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av, Rodriguês Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasilia
Na Sede do D.I.N.
Touring Club do Brasil: 3 9 Pavimento da Estação Rodoviária

•

Preço

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00

