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toppel - Tordis Elizabeth Billing•

DEPARTAMENTO NACIONAL

- Abba Ohl e Therezinha Bullos
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REVISTA . DA PROPRIEDADE s ton
Elei.
•DECI§PES DO SR. MINISTRO

INDUSTRIAL
,
.

.

O Sr. Secretário exarou o seguiate despacho:
Conheço do recurso interposto, _de
acOrdo com" o artigo 50, g único de
Lei 4.048. de 29-12-61 e da Portaria
216, de 27-10-63, e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls, com observância dos pareceres-té'cnicos.
Rio, 13 de março de 1964. - Asa.
José 1. C. Vercieni - Secretário da
Indústria.
Micronal Sociedade Nacio nal d.
Técnica de Precisão Ltda. -' recorrendo do despacho que deferiu o termo 399.770: marca - Micronal de Esse, Standard OU Company.

recorrido de fls. 'que observando os vimento, para manter o despacho repareceres técnicos indeferiu o pedido corrido com . observância dos laudos
inicial (inobservância do artigo 7, técnicos, e por não existir no pedido
do Código da" Propriedade Indus- o requisito de novidade.
trial).
Rio, 13 de março de 1964. - Asa.
Rio, 13 de março de 1964. - as- Jose I. C. Verciani - Secretário
sinado) José I. C. Verciani, Secre- da Indústria.
tário da Indústria.
Amo S. A. Indústria e Comércio
Anglo-America Industrial, Importa- - recorrendo do despacho que dedora e Exportadora Sociedade Anô- feriu o termo 67.715 privilégio
nima - Recorrendo do despacho que de- invenção para - Aparelho de
deferiu o termo número 65.416 - Limpeza - de: Hans Wessel.
•
Privilégio de invenção para apontaO Sr. Secretário exarou o seguindor de lápis de Murry Tall.
te despacho:
O SR. Secretário exarou o seguinConheço do recurso interposto, de
te despacho:
O Sr. Secretário exarou o seguia.
acOrdo com o artigo 50, parágrafo te despacho:
Conheço do recurso interposto de único da Lei 4.048, de 29-12-1961 e
Conheço do recurso interposto, de
actle.do com o artigo 50, parágrafo
e aciirdo com o artigo 50, g único da
único da Lei '4.048, de 29 de dezem.lhe
da dou
Portaria
216,
de
27-10-1961,
provimento para reformar o
bro dc 1961, e da Portaria216 d despacho recorrido de fls. com bser- .Lei 4.048, de 29.12.61 e da Portaria
216. de 27.10.1963, • lhe dou pro27
de
outubro
de
1963,
e
lhe nego do
DECISÕES DO SENHOR
véncia dos laudos " técnicos de fls.. vimento para reformar o despacho re.
provimento, para manter o despacho
3ECRETARIO DA INDÚSTRIA
(falta de novidade no corrido ,de fls, e denegar a marca
recorrido de fôlhas na falta- de qual- pedido).
p
pleiteada face ao registro 168.450,
Luiz Porráta e Pascoal Geniccolo quer impedimento legal.
Rio, 13 de março de 1964. ---- Asa. com vaidade até 23 de novembre
- Recorrendo do despacho que 'inRio, 13 de março de 1964. - asdeferiu o têrmo número 61.996 - sinado) José I. C. Verciani, Secre- José!, C. Verciani - Secretário da de 1964.
Indústria.
•
modélo de utilidade para Novo Mo- tário da Indústria.
Rio, 13 de março de 194. - Asa.
•
d1° de Salto pára Sapatos de SeJosé I. C. Verciant - Secretário da
Adolfo
Scheuer
recorrendo
do
Paul Klein e José Golob - ReMoras.
Indústria.
correndo do despacho que indeferiu despacho que indeferiu o termo n.°
Cia. São Patrício Fábrica de TeO SR. Secretário exarou o seguin- o tèrmo número 65.665 - privilégio 67.897 - .privilégio de invenção paeidos de Linho - recorrendo do
te despaco:
de invenção para motorização para ra - Processo para a Febriceçao de despacho que indeferiu o termo n.°
- novas placas leves para obras de
Conheço do recurso interposto, de porta, basculante,- balanceada.
carpintaria e construções 200.381 - marca: São Patrício.
acordo com o artigo 50, pasãgrafo O Sr. Secretário exarou o seguin- marcenaria,
O Sr.- Secretário exarou o seguinern geral e as placas do mesmo reúnico da lei 4.048, de 29 de dezem- te:
te despacho:
sultentes,
bro de 1961, e da Portaria 216, de
Conheço d orecurso interposto, de
Conheço do recurso interposto, de
27 de outubro de 1963, e lhe nego
O Sr. Secretetio exarou o 'seguinnein-do i,om o artigo 50, parágrafo
provimento para manter o despacho acôrdo com o artigo 50, parágrafo te despacho:
único da Lei 4.-048. de 29.12.61, •
recorrido que aplicou ao caso 'o único da Lei 4.048, de 29 de dezemartigo 11, - parágrafo 1° do Código bro de 1961, e da Portaria 216, de
Conheço 'do recurso interposto, de da Portaria 216, .de 27.10.1963, •
da Propriedade Industrial falta de 27 de outubro de 1963. e lhe • àsego acOrdo com o artigo 50, parágrafo lhe nego provimehte, para manter o
provimento, para manter o despacho único da Lei 4.048, de 29-12-61, e despacho recorrido 'de fls, que aplinovidade em modèlo de utilidade.
recorrido, que Indeferiu o pedido por da, Portaria 216, de 27-10-1963, e cou ao pedido o artigo 95, número
Rio, 13 de março de 1964. -o-- assi- falta de requisito da novidade, com
lhe nego provimento para manter o 17, do Código da Propriedade Inclua-nado) José I. C, Verciani, Secre- aservância dos laudos técnicos.
despacho recorrido de indeferimento trial - anterioridade registro .
tárlo
Indústria.
• Rio, 13 de março de 1964. - as- por inexistir no pedido o requisito 103.106, figura de um Bispa.
Oscar Lohnhoff - Recorrendo do sinado) José I. C. Veréiani, Secre- de novidade.
• Rio, 4 de março de 1964. - Ass.
despacho que indeferiu o têrmo nú- tário da Indústria.
• Rio, 13 de março de 1964. - Ass. Jose I. C, Verciani - Secretário de
mero 63.573 - Privilégio 'de invenIrmãos Meyer es Cia. Ltda.' - Jose I. C. Verciini - Secretário da Indústria. -• Republicado o despadío para conjunto para movimentar,
cho por ter saído com incorreções no
artigos expostos em uma ou mais recorrendo do despacho que indefe- Indústria.
Boletim do dia 16 do corrente.
riu o termo 66.520 - privilégio de
vitrines conjugadaMente.
Amo S. A. Indústria e Comércio
O Sr. Secretário exarou o seguin- invenção Para - Aperfeiçoamentos - recorrendo do' despacho que defe- Deciaées do Sr. Secretário, republiem Lixas.
te:
riu o tirmo 71.839 - modal() indus- cedes por terem saldo com inoorreçaea
Conheço do recurso interposto,- de O Sr. Secretário exarou o seguia- trial para - N8vo Modal° de Liqui- • Novaquimica Soc. Ltda. - recos..
..
dificador - do requerente: Aloisio rendo d-• despacho que deferiu o tio.
acórelo com o artigo 50, parágrafo te despacho:
único da Lei 4.048, de 29 de dezem- Conheço do recurso interposto, de Olavo Luz - t,r`lando José Luz - mo 190.277 - marca - leuftalmina
N
e de 1961, e da Portaria
a
216, de drdo com o artigo 50, § único da Rene Mesquita de Oliveira, Ror- - do requerente: Indinitria Química
27 de outubro de 1963, e lhe nego Lei 4.048, de 29.12.61, • da Porta. mann Rudolf Lein - Johann Lie- • Parnsaceutica Sehoring S. A.
provimento para manter o despacho,,
de 27.10.63 • lhe nego pro- benberger - Friedrieh Wilhehn
.

Rio, 1Yde março de 1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis Sociedade
Anônima,
Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas - Ambos recorrendo
do despacho que deferiu o pedido de
registro da -narça: Gennuine mo número 462.998 - Requerente:
Indústria de Peças para Tratores e
Automóveis - IPETAL Limitada.
O SR. Ministro exarou o seguinte
despaco:
Aprovo o parecer do D.N.P.I., com
cuias conclusões concordo.
Nego, por isso, provimento 'aos
recursos confirmando o registro
Em 6 de março de 1964. - assinado) Egydio Michaelsen, Ministro
da Indústria e Comércio.
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Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-Io até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou ornissões, deverão ser formuladas p,or escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saida 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 suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos asstnantes
a verificação do prazo de vali..
dade de suas assinaturas, na
— As

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

fevereiro de . cada, ano e.. às.
iniciadas, em qualquer época,
'ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a recmaea oo saaavtço Dht revektcaçôep
cmapa sac.Zo oa nanaçie
messa
de valores acompanhaFLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos .quanto
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe6E40 til
rencialmente
cheque ou vale
.acoa• da pomada:dado do expladéan gessda Oapartatmonto
postal, emitidos a favor do
N• dsetonar • d. ProprIsdame g o latdtsartrlad do Magistério
da
g
Tesoureiro do Departamento
Irse éstrle • Comércio •

Impresso noa et/Olnas do Dopertamento de imprensa Nec:onsi
.

ASSINATURAS

te despacho:
Conheço do recurso interposto, de
.cerdo com o artigo 30, parágrafo
&ia, da Lei 4.048, de 29.12.1961,
• de Portaria 216, de 21.10.1963.

FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre . . . Cr$ 600,00 Semestre „ . . Cr$ 450,00
Cr$
900.00
tino• . . . . . Cr$ 1.200,00 Ano
Extertor:'
Exterior:
Cr$ 1.000,00
Cr$ 1.300,00.Ano .
Ano .
parle supericr do endeaço vão'
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
_4 fim de 'evitar solução de

o

gue a taxa de desarquivamento, preThe Kendall Company — recor- vista em lei, a fim , de que o assunto
rendo do despacho que deferiu o ter- possa ser considerado.
•

mo 142.186, marca: Tirocilina
dos Laboratórios Sintofarma Ltda.
O Sr. Secretário exarou o seguin-

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de

DIRETOR • GERAL

O Sr. Secretário exarou o •eguin- e lhe nego provimento, para manter
te despacho:
o despacho recorrido de fls.
Rio, 3 de março de 1964. — Asa.
Conheço do recurso interposto, de j José
I. Caldeira Verciania Secreaeardo com o artigo 50, parágrafo tário da Indústria.
(mico da Lei 4.048, de 29-12-61, e
da Portaria 216, de 27.10.63, e lhe ! Line Julio Bauér — recorrendo do
nego provimento para manter o des- despacho que indeferiu o termo n.°
pacho recorrido de fls. --;:Maxime 154.979 — marca: Bauer.
— ainda é o" interessado o htitulo do ; O Sr. Secretário exarou o seguinRegistro 228.966, marca Identica -- te despacho:
Emphtalmin.
Con.`teço do recurso interposto, de
Rio, 2 de março de 1964. — Ass. acerdo com o artigo 50, parágrafo
Secretário da único da Lei . 4.048, de 29.12.1961,
José I. C. Verciatii I
e da Portaria 216, de 27.10.1963, e
Indústri4.
lhe dou provimento para reformar o
Indústrias de Chocolate Lacta
A. — recorrendo do despacho que despacho recerrido de fls. e conceder registro, por falta de impediindeferiu o termo 139.001 —
mento legal, em virtude ' das confronca — Três Marias.
tadas marcas em questão.
O Sr. Secretário exarou o seguiu Rio, 3 de março de 1964. — Ass.
te despacho:
Joad I. C. Verciani — Secretário da
do
recurso
interposto,,
de
Conheço.
Indústria.
acôrdo com o artigo 50, parágrefo
único da Lei 4.048, de 29.12.61,
EXPEDIENTE, DO DIRETOR
e da Portaria 216, de 27.10.63. e
GERAL
de
em
virtude
lhe dou provimento,
não existir impellimento legal. face
EXIGÊNCIAS
a não prorrogação; do Registro n.°
86.018, considerado impeditivo na:Rio, 17 de março de 1964
quela oportunidade. Assim, refortno
Termo 121.071 — Irineo Klauso despacho recorrido de fls, e cor:berger — priv._ de invenção — Mancedo o registro.
tenho a exigencia.
Rio. 28 de fevereiro de 1964. —
Termo 445.705 Galera Ltda.
Ass. José I. C. Vercieni — Secre- —
marca — Preliminarmente, patário da Indústria.
• mor-

.

XPEDIENTE

Março de 1964

DIVERSOS
Termo 403.613 — Euro _Luiz
Avante' — marca — Torno sem efeito o despacho que arquivou
demente o processo e deterrn:rn que
seja dado proveguimen to
ao trlesIDO,

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

de Imprensa Nacional. •
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus *o desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos' oficiais

será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por anis
decorrido.

,no; U'?rmos do parecer do Ex-Dire- ce a não . prorrogação da marca
Impeditiva de /Is.
tor da Divisão de Marcas.
Rio, 2 de março de 1964 — JoNo parecer do Sr. Ex-Diretor da
D. da Marcas diz. o seguinte: Não sé 1. C. Verciani — Republicase trata de uma frase de propagan- do por ter saldo com Incorreções
da, mas sim de urna expressão de quanto ao .nome da marca.
propaganda.: tendo perfeito cabimenScciedade Chá Vale do Ribeira
to o pedia, no Instituto Jurídico da Ltda.
recorrendo do despacho que
Analogia,.
- indeferiu o térmo 164.311 marca
Se a expressão é origina) ou não, Buda.
36 é característica ou não, é um ouO Sr: Secretário 'exarou o setro 'assunto, que será apreciado opor- . guinte.
tunamente. — Prossiga-se, pois, coConheço do recurso interposto,
mo expressão de propaganda.
de acôrdo com" o artigo 50 paráRepublicado por ter saído com
grafo único da Lei 4.048 de 29 de
incorreçOes
dezembro de 1961 e da Portaria
Rio. 17 de março de 1964
n.0 216 de 27 de outubro do 1963,
e lhe dou' provimento para 'conRECONSIDERAÇÃO DE
ceder o registro da marca reqt.e.
DESPACHO
rida, em virtude da não prorrogação das impeditivas de fls. 8.
Tertno 431.662 — marca — pias.
Rio 2 de março de 1964 — José
tfcan — Requerente: Indústria de I. C. Verciani — Republicada
Canaletes para Autos Plastican Ltda.. quanto ao nome do requerente.
Nos termos da lei, reconsidero á-Automobile Manufacturing .ex-officio — o despacho, para deter- sociation, Inc. recorrendo do
minar a volta do processo a S. de despacho que deferiu o térrno nuPesquisas, a fins de verificar a exis- mero 247.422 marca Auto Ame.;
tência da marca — Plastifon de Ter- ricano, de Auto Americano Imceiro — Retificado por ter saído portadora S. A..
com incorreções em 11 de março de
O Sr. Secretário exarou o se1964.
guinte.
Conheço do recursa interposto
Laboratórios Moura Brasil Orlando Rangel S. A., recorrendo de acôrdo com o artigo 50 do pado despacho que indeferiu o ta'. rágrafo Único da Lei 4.048 de' 29
de dezembro de 1961. e da Portamo 164.249 marca Aq-oftal.
O Sr. Secretário exarou o se- ria 216 de 27 de outubrode 1963e
guinte despacho.
e lhe' dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls.
Conheço do recurso interposto, e denegar o registro concedido
de acôrdo com o artigo 50 pará- com infração, do artigo 95 númee
grafo único da lei 4.048, de-29 de ro 5. 0 do Código da Propriede
dezembro' de 1961 e da 'Portaria
aio 4 de marco de 1964 — J
216 de 27 de outubro de 1963, e
Secretário da Inlhe dou provimento
a.Vercianiconder
. tCri. para
1dús
o registro da marca requerida, fa,
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•
Raios Solares - classe 41 - de: SoN. 445.016:
Tecin classe 8 de;
ciedade de Laticínios Domínio Ltda. Tecliu Interruptores Elétricos Ltda.
149 435.257 - Espumanil - clasaik • N. 445.024: Sobrei classe 23 de:
34 - de: Esplurtanii Indústria de Ar- Sobrei Sociedade Brasileira de Estefatos de Borracha Ltda.
tampada Ltda.
.14 9 425.885 - Tapafuro - classe 39
N. 445.025: Larphin classe 10 de:
de: Indústria de - Pneumáticos Pirestone S. A.
• Marlo Rodrigo.
349 436.073 - Cid - classe 35 de: `• N. 443.037 - Leblon classe 50 dc:
Cid Carlos-- Leite.
Leblon AdministraçSo S.A. - com
349 435.968 - Pioneira - cl gsse 50 .exclusão de administração e participações.
- de Construtora Pioneira S. A.,
N. 445.039: Monte Alegre Ciábbt,
com exclusão de endereço telegráfico.
de: Monte Alegre Administração
S.A. - cons exclusão deadniluistra149 437.258 - Belas Trieote
- classe 41 - de Salotti Cão 'e participações.
Mário Cia.
N. 445.040: lasba classe . 86 cie:
149 438.777 - Caireis' - classe 29 Balsas-a: ()babo.
•
de: Carely Indústria e Comércio de
N. 445.012. Adena classe 16 de:
Artefatos de Borracha e Lates Ltda. Adena S.A. Administração e EmpreN9 439.221 - Industubos - classe endimentos Nacionais.
38 de: Industubcks Papéis Ltda.
N. 445.3531 Carlo Mim classe 3
1419 439.695 . - Tanderil - 'classe 3 de: Cano Erbo S.P.A. como nirre:n
genérica.
de: J. R. Oeigy S. A.'
N O 429.741 - Jades - classe 4 de:
N. 443.055: Idarivan classe 46 de:
J. A. de S. Mascarenhas...
Slienile Soeicdade de ProduN 9 439.763 - Farproduto - classe Thein
tos Quinaleos Alemães ,Lida.
3 de - rit.nro - Sugiliara.
N. .445.075: Recites classe 50 de:
34 9 443.559 - Borá - classe 41 del Comércio e fiepresentaçõee Retines
Borges 82.- Prata-.
Brasileira Ltda.
N9 439.810 - Aris Sport - classe
N. 445.101: LongTdeie classe 41
36 de: Indústria de Calçados ArLs de: José Carlos Frugiuele Babo.
Speat Ltda.
N. 445.113 - Cora:Jay classe 41
N u 441.474 -2-iUnpro - casse 14 de ,José da Rocha Padilha.
de: Empresa Progresso Ltda. - com
N. 45.119 C .0 G - classe 4 de:
exclusão de trompas e peara-filtros.
Rase Asbestos Distribuitors
.• 349 443.38Q - Eduardo José - clas- eu .
se 3 de: Fermácia Eduardo José LIN. 4 15.120: V R A classe 4 dea
mijada .
Ilaw Asbestos Distribuitors LimiN 9 442.411 - CoeLlipine - classe 3 te& •
de: Laboratórios _Farmacêuticos ExacN. 445.121: H V L classe 4 de:
tos 5, A.
Ilase• Asbestos Distributors" Lirnitcd..
N. 443.511: Quimera( classe 3 de,:
N. 445.153: Eupsiehol classe 3 das
Armour And Company. .
Laboratório Lutecia, S.A.
443.553: kruirgestina citasse
N. 4 15.165: Yetrogrip classe:1 de:
de: Laboratórios Pritià S.A. (In- Laboratório YaLropan S.A.
dustrio e Comércio). N. 445.168: Monlein classe 3 de:
N. 412.554: Fripahlus classe 8 de. Ortho Phrrinaccutical Corp.
.
Rio-17 de março de 1964
Laboratórios Prima S.A. (Industrie
N. 443.175: Call-Flor classe 50
C•
de: Cali-Flor Sociedade Anonlma
• Notificação:
N. 443.555: Sagrina classe 3 de:
Urna vez decorrido o prazo de re-- Laboratórios Prinià S.A. (Industria Industrias Reunidas. •
N 445:177: Sterilpac classe 11
CUrso previsto pelo artigo 14 cia Lei , e Comércio).
n 9 4.048, de 29 de dezembro de 1961
N. 413.022. Amordfl classe., 36 de: :Aticem Ma nufacturin g Company.
e mais dez dias para eventuais jun- 'de: Cia. Brtisiieira Ilhocliaceta
N, :445,185: Decalprint classe 14
tadas de recursos, e do mesmo não brier de Ilaion. •
t.os de "Vidro, Becalprint
de:
i
c•
se tendo- valido nenhum interessado,
N, 413.937: Jos,ga classe 50s de:
ficam notificados os requerentes abai- importadora Josga Ltda. cíl ni 'ex
N. '445'.204: Redlibra . classe: 96
xo mencionados a comparecer a éste
de cartas, envelopes cartões-clusão ac• Industrie e Comércio Kadabra
Departamento a fim, de efetuarem o comereia:s e dc visite.
se's- Ltria
pagamento da taxa final concernentes
N 41.278: Ilauau, classe 13 de:
N . 443.905: Distinsdn: classe 4,8
a expedição dos respectivos certifica- de: Industrias de Escovas Alfa
Joalheria Casa Iltaa;i:S.A..
dos dentro do prazo de sessão dias na eledaile Anooinu
, N. 445.27 g : classe 32 de: Editora
fcrma do parágrafo único do artigo
Abril Ltda.
N. 414.087: Ciencia licsusta de
134 do Código da Propriedade IndusN. 445.320: -João Disco classe 3
Divu'agaçito Cientifica e Tecsologit, de:
trial.
S. Fabsgaus. classe 32 de:
Linografica Editora
Têrmes.
Ltda.
N .. '1111.414: Eguntei classe 36 de
N. -414.365: Peu-Vc-La classe 3 Manuel Francisco da Costa Guima•
N9 420.740 - A - Poderosa - classe 50 - requerente - Depósito de de.- American llome Products C o r- rães - com exclusão de guarda•
napos.
'Materiais Para Fundições 7- A Po- po;..miton.
N. 444.477: F-41.
classe 431 dt:
N. 445.192: ()ilesa classe 28 de:
derosa Ltda.
N. 421.523 - Emilinho - classe 41 Fábrica Bebichs
Thinequim Linds Orlando llodrigdes - com exclusão
de: Café Emilinho Ltda.
de toalhas.
tada..
N9 421.730 - /Cesso classe 28 de:
14- 444.606: Airado classe'. 88-- de:
N. 445.501. Febrenaçu classes
Alesso S. A. - Material Ferroviário, Ando Importadora' e Exportadora
de: Fahranaçr: lagnio14/ao amém%
Indústria, Comércio e Importação - Ltda. •
•
Lyda.. •
Na classe 28.
N. 411.630: CrWiline classe 4
. N. 41ã.593: A lj i: Icre l' lisd 23 de:
422:242
Nossa
Senhora
do
Li11 9
Comine Comércio de Minerios S.A.. Fábrieti;Leila
vramento - . classe 41 de: Bar e ResN.,444.755: Voyage classe 36 ds:
N. 445':571: Criit '-' : élesie 40 de:
taurante Nossa' Senhora do Livramen- Madenioiseilc- Modas- e Confecções 'Paulo 'Roberto BarboSa de- Campos
to Ltda.
5.A.
e Paulo Roberto Campos.
N. 444.951 - Foube classeãe:
ir
34 9 .423.153 - Lactopurus - classe
No 445.576 - Lugoza
classe
3 - de - Organização Cientifica e Fouke Fur Conipany.
10 - Luis ,Gornez Lepez.
N. 414.974 -Benfer de; Nd 445.583 - O. B. E. A.
Farmacêutica. Pugliase Ltda.: OreiCosnércio2 - Indústria, InaportiVção e. claíse 50 - Requerente: 0.B.E.A.
farma.
Exportação Bento, Ferreira Ltda.
'- Organização Brasileira de Empre.
•N9 423.223 - Figura _de Escudo
N. 444.990: Botasses classe 12 de: endimentos -Agileolas
Brazonado - classe 36 -- de: John
Botonex Industrie e Comércio de Bo- NQ 445.584 - Ferrovel classe
B. Stetson Company.
•
N 9 427.730 - Roger - classe 50 - tões Ltda.
de: Royex.- Administradora de Se- N. 444.993: Dela 'classe 40 de: 50No- Comercial Ferrovel Limitada.
445.597 - 804 - classe 36 guros Ltda. •
industrie de 3,toveis Dais Ltda.
-01 en N
Conrpania Nacional - de- Veludos.
N.
445.008:
Cesarsilva
classe
fel
N9 , 428.715 - Comdupy - classe 42
de: „Sociedade de Bebidas Comdupy de: Cersarsilva Cornissaria de Des- ' N 445.599 - 804 - classe 23
pachos' Ltda. • - com exclusão de - Companlila Nacional de Veludos.
Ltda.
N 9 434.233 - Figura de Cabeça de cartas, envelopes, carmes consorciais
N9 445.626 - Realte - classe 4Z
Menino Dentro de um Circulo com de visitas.I - Harrr M. Reyoolds.

Rodolfo Reli, recorrendo eln N.° 118.357 - Adalberto Arnaw
despacho que indeferiu o tamo 'aio - Cumpra a exigência.
01.519 modêlo de utilidade para
N. o 123.225 - Vidras Corning
Uma ,nova disposição em guarda- Brasil'
-- Cumpra a exichuvas.
gência.
•
O Sr. Secretária exarou o se- N.° 123.2880 . - Franz .Denis
guinte despacho.
George.s Nonnon - Cumpra a
Conheço do recurso interposto, exigência.
de acôrdo com o artigo 50 paráN.° 117.472 - Inter Ocean N.
grafo único da Lei 4.048 de 29 de V. - Cumpra' a exigência.
dezeinbna do 1951 e - da Portaria
N. o 118.652 - Richard Pier-218 de 27 de outubro do 1983 e pont Moore - Cumpra a exigênlhe nego provimento para mau- cia.
ter o despacho recorrido fls, com
N. o 122.458 - Erik Hutternann
aplicação do artigo 11 parágratta - Cumpra a exigência.
1.° do Código da Propriedade In- j N9 122.808 - Agostinho Fracino dustrial (falta de novidade . em Cumpra a exigência.
N9 123.080 - Leopoldo Salokrule inodêlo de utilidade). ,
Cumpra a exigência.
Rio 4 de março do 1964 Josá N9 123.105 - io Menegaz CumI.. C. Verclani, Secretário da In- pra a exigência.
7
dóitria, - Republic-adia quanto ao N9 123.139 - Elio Menegaz - Cumnúmero do termo.
pra a exigência.
Anselmo Coreilo S. A., Indús- N9 113.173 - Gilberto Lesage tria e Comércio, recorrendo do Cumpra a exigência.
despacho que • deferiu o têrrao 1\19 122.199 -_ Escritório Técnico
52.536 modéLa de utilidade para Ramos de Azevedo Engenharia ArquiNovas disposições introduzidas em tetura - Construçoes Severo e Vilvassouras, do requnerente..
ares do-Rio de Janeiro S. A. - Roso
Teixeira de Castro e Mauricio Amo-Irmãos Dei Ry Ltda.
roso Teixeira de Castro - Cumpram
O Sr. Secretário exarou o se- a exigência.
gulíite.
- Mário Colnaghi • Conheço do recurso interpasto, N9 123.20
a exigéneia.
de acôrdo cora o artigo 50 pará- Cumpra
N9 124.350 - Peter Sontag - Cumgrafo único da Lei 4.048 de 29 de, pra a exigência,
dezembro de 1961 e da Portaria .N9 131.897. - Raul de SiWestrl e
216 do 27 de outubna do 1963 e Umberto Serpa - Cumpram a exilhe nego provimento para man- gência.
- Raul de Silvestre e
ter o despacho recorrido de fls. N 9 131.898
Serpa - Cumpram cxiQue concedeu o privilégio com Umberto
aplicação da artigo 10 e seus pa- gencia.
rágrafos do Código da PropriedaEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
de Industrial - Retificado quanPESQUISAS •
to ao nome do requerente.
Divisão de Privilégio

da

invençãe

.EXPEDIENTE DO DIRETOR
EXIGENCIAS
Rio 17 de março de 1964
TesrMoSt
•
N. 0 121.844-

- The National
Cash Register Company - Cumpra a exigência.
. N.° 123.992 - Inventio Aktiengselischaft - Cumpra a exigência. .
N.° 121.993 - Western Electric
Company, Incorporated, - Cumpra a exigência.
N 124.1'73 - Amp - Incorporated - Cumpra a exigência.
N. o 124.174 - Tho National
Cash Register Company - Cum.
pra a exigência.
N.° 124.180 - Sylvania Electric
Products Inc. - Cumpra a exigência.
N. o 120.120 - Wastinghouse
tlectric Corporation, - Cumpra

a exigência. .
•
' N. o 124.515 - The BendiX Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 141.538 - Francisco ' Betista Ferreira - Cumpra:'a •
gêncla.
N. o 115.656 - Bau-Sta,hlgeWebe G. M. B. - Cumpra ' a
exigência.
* N.° 117.675 --- Ideal Stanclud.
Ø. M. B. H. - Cumpra a exigência.

•
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ExPEDIENTE DA SEÇÃO FOR
,N9 435.679 - Bandeirantes Promo)419 445.631 - Brite Chem - Palmeiras Máquinas e Móveis - ar- ções de Vendas Mercantil Ltda.
: ' MAL DE MARCAS
tigo
109,
número
2
do
Código.
selasse 4 - Stora Koparbergs BergsPreste esclarecimentos.
/ags Atkiebolag
Rio 17 de março de 19C4.
N9 435.680 - 435.681 -- BandeiranTITULO
N9 445.640 - LLoyd Bar - clastes- Promoções de Vendas Mercantil
DE
ESTABELECIMENTOS
Têrmos
Geraldo
Ferreira
de
Mense 42 Ltda - Cumpra a; exigência.
DEFERIDOS
donça.
N9 443.983 - Siderurgica de Minas
N 9 361.819 - Laboratorio Keto
Gerais S. A. Somisa - Cumpra a Wemaco Ltda. - Cumpra-se a uiN9 445.659 - União - classe 4
Nó 396.173 - Hospital e Mater- exigencia. •
gencia.
- Pedreira nião Limitada - classe
nidade Nossa Senhora de Lourdes 4.
445.362
Estruturas
Metalicas
N9
N9 314.2C0 - Gema S. A. ElaulRequerente: Hospital e Maternidade
N 9 445.667 - Valor - classe 8 Nossa
Hammond Ltda. - Cumpra a exi- pamentos Industriais - Cumpra-se
Senhora
de
Lourdes
Limitada
Elevtro Comando Limitada Substigencia.
a exigencia.
tuindo a expressão benjamin por tra- - Artigo 117, número 1 do Código.
N7 445.427 - Maquip Comercial de
N9 441.511 - Granjeiros Reunidos
mada de corrente, multipla
Nó 445.267 - Zacharias Modas maquinas e Equipamentos S. A. --Ç Mogi das Cruzes Ltda. - cumpra-Ne
Preste esclarecimentos.
a exigencia.
Nó 445.669 - Diavolo - classe - classe 36 -` Zacharias Modas Limitada
Artigo
117,
número
1
do
48 - Sophie Dolega Dzialiewicz.
N9 444.679 - Kato, Talcada &
DIVERSOS
.
- Cumpra a exigencia.
Nó 445.679 - Iandara - classe Código.
50 - Iandara Comércio Participações
N 9 445.500 - Fabranaço Indústria Ne 442.581 - Montex Montanhesa Ne 460.497 - Soloteste Er!),.eno.e Administração Limitada.
e Comércio - Requerente: Fabra- Textil - Industrial S. A. - Aguarde- ria Ltda. - Cumpra a exigerrciu.
N9 461.288 - ConfesOes Amem
N° 445.698 - Revista do Rock naço Indústria e Comércio Limitada se.
Ltda. - Cumpra a exigencia
- classe 32 - leanette Adib.
N9 442.719 - Latino Americana de
- Artigo 117, número I ' do Código
N e 462.007 -1 462.008 - 482.009 N 9 445.702 - Firmokarn - cias- N° 445.680 - Conjunto Residen- Realizações Imobiliária S. A. - Pedratex
Comercio Indu,strla Ltda.
se 3 - Libbs Laboratório Industrial cial And radas Requerente: Social Aguarde-se.
- Cumpra. a exigencia.
Brasileiro ' de Biologia e Síntese Li- Sociedade Anónima Sociedade CoN9 444.472 - Promina.s Brasil Somitada.
ciedade Comercial Industrial Admi- ciedade Anônima Assistência SondaDIVERSOS
N° 445.745 -- Comi - classe 16 nistradora e Locadora - Artigo 117, gem Industrie, e Comercio - Porssiga-se substituindo a cl. 13 pela
- Instalações Hidráulicas Gomi Li- número 4 do Código.
Ne 403.925 -,-- Usina Indiana 8. A.
como em bruto ou parcialmente pre- Açucar e Alcoo/ - Aguarde-se.
mitada.
N°
445.694
Edifício
Nirvana
parados.
N° 445.833 - Avecrem - classe
. das Divis:les, e 3erA0 •
- classe 33 - Sociedade Imobiliária
- Marthur Agencia de iRnceExpediente
32 - Sopal Sociedade de Produtos Santo Afonso Limitada - Artigo
p
d.os por te i'em safei° cold
õa
es
orurbelçfe
e Turismo Ltda.
....rtgens
Cambio
.-r."Alimentícios Limitada.
117, número 4 do Código.
- Aguarde-se.
N9 445.153 - Fthodex Distribuido- Rio de janeiro 17 de março de 1984.
N° 445.834 - • Avecrem - classe
ra de Materiais de Construção LimiSopal -- Sociedade de ProEXIGÊNCIAS
25
Notificação
tada - Aguarde-se.
dutos Alimentícios Limitada.
Uma vez decorrido o prazo de reN° 445.835 - Avecrem -- classe cio Cristofani Limitada - Preste esEXPEDIENTE DO DIRETOR
curso previsto pelo artigo 14 da 1...e1
3 - Sopal -;• Sociedade de Produtos clarecimentos.
lie 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
N 9 410.073 -. Indústria e ComérAlimentícios Limitada.
EXIGENCIA
- para eventuais juntadas de recurN° 445.836 - Avecrem - classe
1\1 9 413.998 - Fábrica de Carrosos, e do mesmo não se tendo valido
2 - Sopal - Sociedade de Produtos ceias Metropolitana Sociedade AnóRio 17 de março de 1964.
nenhum interessado, ficam not;fica.
Alimentícios Limitada.
niina - Preste esclarecimentos
os requerimentos: abaixo menN 9 . 445.838 . - Avecrem - classe Sociedade Anónima - Cumpra a Fiação Progresso S. A. - titular dos
cionados a cnmparecer a éste Depar43 - Sopal - Sociedade de ProN° 422.660 - Quiinic aTupan do registro 247.114 - junte os me- tamento a fim, de efetuarem o padutos Alimentícios Limitada.
lhores elementos de comprovação de gamento da taxa final concernentes
exigência
suas alegações. Venha com os seus a expedição dos respectivos certifiNó 445.839 - Avecrem - clasN9
427.266 - Importadora e livros contábeis onde consta a trans- cados dentro do preza de SESSENTA
se 50 - Sopal - Sociedade de Pro- Exportadora Maris Sociedade Anóni- crição das operações de que dão me- DIAS K na forma do parãcrafo único
dutos Alimentícios. Limitada para pro- ma - Preste esclarecimentos.
teria aos documentos.
do artico 134 do Código da Proprieteger apenas, folhinhas, impressos,
dade Industrial.
cartazes e cartões impressos.
Nb 445.840 - Avecrem. - classe
. MARCAS DEI. t.amos
48 - Sopal - Sociedade Produtos Alimentícios Limitada.
Ténnos
classe
N° 445.842- Avecrem
N9 143.342 - Prol ex - cl. 36 de
Renato Giacopini.
26 - Sopal - Sociedade de • ProN9 359.196 - Leadbronze - T.L.C.
dutos Alimentícios Limitada.
- Classe 6 de Talleres Mecanicos de
Avecrem - classe
N° 445.843
Precision Narciso Boeja S. A. Sem
4 - Sopal - Sociedade de Produtos
direito 'ao uso Exclusivo da PalaAlimentícios Limitada.'
*
vra - Leadbronze.
classe
N9 445.844 - Avecrem
tos Alimentícios -Limitada.
N9 277.678 - TM - Primaz - el.
DIVULGAÇÃO N. 770
5 de Termomecanica São Paulo S. A.
19 - Sapal - Sociedade de ProduN9 364.670
araupner - ci. 3 de
N° 445.863 - Leda - clàsse 35
- Leda Bolsas Limitada.
N9 364.670
Graupner - cl. 3 de
- Graupner S. A. - Comercio e Re/tXPRESSA0 DE ' PROPAGANDA
presentações.
DEFERIDA
N9 390.308
Hugo Stinnes 11 de - Hugo Stinnes do Brasil
S. A. Comercio Industria, ImportaN: 444.370 - Trio Icarai Cr$ 80,00
ção e Exportação - sem exclusão
Glasse 33 - Antonio Porcino da
de Alfanges e Ferro Comum a CarCunha - classe 33 de acórdo cora o
vão.
artigo 1/1 do Código,
:- ., •
• .
• • . , • ..,
NY 401.0à- 2
Tratolube - cl. 47 de
1/4nSIGNIA . COMERCIAL
Dinalube Lardoline S. A. Industrio, e
Comercio.
,
DEFERIDA
Ne 408.084 - Institut Merieux •
A VENDA I
cl. 2 de Charles Merieux.
/49 443.715 - Arpege - desse
Ne 424.100 - La Párisienne - el.
c lass e
aeê rreldo oartigo
Zeli . 114 doe C?3
522 de Fiação de 14 cantereira Limitada.
tikwao de Vendas : Av. Rodrigues Alves, I
N9 ' 424.950 Crescendil - classe:
3 - requerente - Quimio" - ProduNomg COMERCIAL
tos Químicos. Comércio e Indústria
DEFERIDOS
Agèneia 1: Ministério da Fazenda
Sociedade Anônima.
No 436.227 - Inhacundá - classe:
412.957
Sociedade
Agro/49
41 de: Apelido - Rosa.
notaria - Caibo Redondo - RequereuN9 438.751 - Osvirg - classe: 8
*: Soc. A9ropecuaria" Campos ReAtende-se a pedidos' pelo Serviço de:iteanb•51so Postal
de: Eletrônica osvirg Ltda com expado Artigo 109, número 2 do
clusividade de dínamos.
Vodi go.
24° 423.999 - Companhia Indus- No 439.249 Borton - cles ,e 47
trial Palmeiras Máquinas e Móveis
de: Indústria Automobilística BorovraNtors... drowni
ton s. A. .
- Requerente: Companhia Industrial

CÓDIGO DE PESCA
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No 442.045 - Carfluna - classe 42
de - Hyldeu - Renault doa Santos
rlguelredo.
No 442.260 - Metia - classe 34 de
Ibasa Indústria Brasileira de Embalagens S. A. - com execução de
Congóleo.
No 442.580 - Macshay - classe 5
de: Macshay: Importadora Ltda.
/49 442.763 - Anápolis - classe 23
de: Tecidos e 'Confecções Anápolis
sociedade Anônima.
No 443.131 - Etna - classe 44 de:
Indústria Eletro Metalúrgica de Metais Raros Etna Ltda.
N9 443.280 - Reuter - classe 48
de: Lanman & Kemp Barclay & Co.
Incorporated.
N9 443.328 - Fioell - classe 36 de:
Confecções FloeU Ltda,
No 443.722 - Poarpel - classe 16
de: Foarpel Materiais para Construções Ltda.
N9 443.910 - Urotride - classe 3
de: Kobe S. A. Indú.stria Farmacêutica.
No 444.141 - Salta, Salta Chapeuzinho - classe 49 -.de: Coluna Sociedade Editara Ltda.
No 444.240 - Carvalheira - classe
29 - Manoel Rodrigues de S.
No 579.873 - Vip - classe 42 de:
Ibrahim - Aluned sued.
- classe 41 de:
N° 579.879 Ibrahim - Ahmed sued.
No 589.172 - Deleite - Neugebauer - classe 41 de: Ernesto Neugebauer S. A. Indústrias Reunidas
sem direito ao uso exclusivo da
expressão de Leite, quando aplicada
116 laticínios e seus compostos.
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Cabreáva
Empreendimentos
Ltda. - na altaraçan da
nome do tIrmo: 431.489. - Cumpra a exigência.
Termo: 405.218 - Antonio Veceh
- Cumpra a exigência .
N.° 541.477 - Carlos Levi Altstaedter. - Cumpra a exigência
apresentando procuração.

tos publicado* een 6 de março de
1964 • retificado e= 111 do março da
1964.
No 436.812 - Planta Flexível ••
classe 33 de: cia. Brasileira de Es•
NP 142.948: dessrulao industrial:
truturas Cobe.
Novo e original desenho ornamental
para tecidos - requerente - S.A.
enN. 153.388 - privilégio de
Indústrias Reunidas F. Matarazzo
ção: Aperfeiçoamentos relativc, sa
- Pontos publicados em três de marAbridor e Separador de Frutos Amenço de 1964 - retificado eire 13 de
doados, requerente -- Válter Luttgens
marçq de 1964 - local estabelecido
Hallax - do Estado da Guanabara
- Estado de São Paulo e filial no
DIVERSOS
- depositada em 4 de outubro de
Estado da Guanabara.
1963.
Union Carbide do Brasil S . A . N.° 119.943: privilégio de inven1 - Aperfeiçoamentos relat.vos a E - (B) Union Carbide Inter-Ame
Abridor e Separador de Frutas Amen- rica, Inc - no pedido de apostila ção: Aperfeiçoamentos em, ou refedoadas, caracterizado por dois Tape- na marca 241.438. - Anote-se, me- rentes a chapas de impressão planotes. Transportadores, formando, cada diante apostila os contratos de explo- gráficas - requerente - Geatetner
Limited . pontos publicados em
um. um circuito fechado, dispostos e
ração, já averbados no registro ante três de março de 1964 e retificadas
alturas diferentes, o superior sendo in- rior 117.231.
em 13 de março de 1964.
clinado em relação ao inferior, ditos
N." 453.261 - Gráfica Flamengo
Tapetes sendo movimentados por enN.° 116.390: provilégio de invengrenagens montadas em uma estrutura- Ltda . - Arquive-se.
ção para novo processo para pintura
N.°
453.262
Gráfica
Flamengo - requerente - Marietta do Brasil
suporte, o conjunto sendo provido, sendo o Tapete inferior, de um depósito Ltda . - Arquive-se.
- Indátria e Comércio Ltda. de frutos abertos contendo uma roda
N.° 387.479 - Vorney Minghmi Pontos publicados em três de março
de pás, seguido de um cilindro rota- - Arquive-se.
de 1964 e retificado em 13 de março
tivo, perfurado ou em tela, inclinado
N° 401.050 - Luiz waiter Noguei- de 1964.
em relação ao piamo horizontal - rara ra e Osias Cabral Rangel - Arquive
O primeiro pontos fica retificado
quatro o total de pontos reivindicados. se.
1 - Novo processo para pintura
N. 153.467: model ode utilidade:
N°„405.156 -405.157 - 405.158 caracterizado por utilizar dentro num
Eermentador Cilíndrico de Anaandoas Equipamentos Clerk Piratininga So mesmo recipiente a tinta a ser em(es Cacau - requerente: Edith -- Goe- ciedade Anénima - Arquive-se.
pregada e um gás sob preàsiio bel - Estabelecida no Estado da Bahia 9$ q . A .
Total de pontos três reivindicações.
- em 8 de outubro de 1963.
N" 516 519 - Maria Trabulsi N.° 111.452: privilégio do invenção para processo ds. preparar um
1 - Fermentador Cilindrico • de Arquive-se.
N° 418.031 - Ferninad Pendes complexo de hidróxido férieo injetáAmêndoas de Cacau, caracterizado por
vel aperfeiçoado - requerente um tambor de táboas justapostas. com Youyoute - Arquive-se,
uma pluralidade de orifícios rotativos
N° 458.316 - Jayme Fontoura & • American Cynemud Company - areitos publicados em três de na iço de
RESTAURAÇÃO DE PROCESSO
- com uni eixo interno provido de Cia. Ltda . - Arquive-se.
1964 e ratific-ado em 13 d março de
garras, com calhas internas em -V",
1' 453.285 - Alencar da Fonseca
No 496.054 - Guapo - classe 40 perfuradas, de abertura regu1.:1yd, e
1964.
Almeida - Arquive-se.
44; Roberto Coelho Lima -; Concecom cilindros internos também. perfuN.° 11.765; privileaio dii invenção
do a restauração.
N' 421.883 - Distribuidora Mato
rados. dispostos em posições aproxi- nense
para processo de produzir ésteres de
Bebidas
Ltde
.
Aiquive
NiSiGNIA COMERCIAL DEFERIDA madamente diametrais - Pontos rei- 21e.
tiono-fosfóricos -- requerente - Fara
vindicados para - Sete Reivindicações.
N° 422.982 - Fab . ica de Doce:, benfabriken Bayer Aktiengsellischaft
N9 436.089 - Encomendas a Jato
pontos publicede
m ires de
modelo de utilidade: Cmfirma Ltda . - Arquive se.
N. 153.518
- classe 33 de: Antônio Pilomeno Fcrinentador
de Amêndoas de Cacau
N° 423.434 - Columbia do Bra,i1 março de 1964 e rei ificode em 13 de
Eça da silva - artigos 114 do Có- requerente - Edith - Gvebel - S.A. Industria e Comercio - Arqui março de 1964.
digo.
do Estado da Bahia depositado (m ve- se
N.0 119.013: pr:vilk hie (1:, invenção
9 de outubro de 1963.
FRASE DE PROPAGANDA
para
de café
N° 423.77 - Industrias Metalur requernt, s - despn1p.'dor
DEVERIDA
Guillh.rtur Theoto. Be1 - Eennentador de Amêndoas de gicas Rocco Ltda . - Arquive-se
nedito Seares da 'Oliveira. Jose Bento
Cacau. caraterizado por unia caixa
N° 423.919 - Madeireiro Alkdos Soares de Oliveira - pontoJ publiN9 441 151 - Gelomatic sob me- rotativa com duas ações, uma, supe,
Ltda.
Arquive-se.
dida para sua familia - classe 8 cados em 25 de feveieiro da 1964 e
requerente - Ibesa Indústria Brasi- ror, arredondada. e outra inferior,
N" 432.229 - Transportadora B. retificados em 6 d e março de 1964 e
afunilada,
com
as
paredes
provdas
de
leira de Embalagens S. A. - artigo
R. Ltda . - Arquive- ta:.
13 de na: reo de 1964.
121 do Código.
uma pluralidade de orifícios. dib caixa
N°
435.083
Fundinox
Italust
N. 15a.803 mocléto de utilidade
tendo. internamente, um eixo com garNOME COMERCIAL DEFERIDA
ras paralelas e duas ou mais calhas em e Comercio de Metais Ltda - Ai eui- pala novo modelo d . lençol - requerente - Antonio Abreho Faia lha - V" do ángulo regulével. ditas calhas ve-ge.
No 441 801 - Cia. Cristo Rei de sendo também perfuradas e dita caixa
N° 452.502 - Antonio Martins pontos publicados em 13 de março de
ArMazen, Getatis - requerente 1964 para e data deposit g de em 13
Fadiga - Arquive-se.
Ola. Cristo Ri de Armazene Gerais tendo os eanots internos vivos eliminade 'fevereiro de 1964.
dos
por
tartvjos,
a
seção
inferior
afuniSão convidados os requerentes abaiartko 19 , 11 tr' 2 do Código.
N.° 116.135: para privilegic;de
lada sendo revestida, Internamcnt2.
xo mencionados a comparecer e este
'MULO DE EsTABELECIMEN TO material plás n co --, para tot,11 de - Departamento, a fim de efetuarem o invenção - Aperfeiçoamentos em ou
sc-fr ponfos reivindicados.
pagamento da taxa final dos seguintes relativos a ímãs permanentes - rearia Quen:ca
Ne 1:a nea
querente - N. V. Prilips' Gloeiprece,
Itama.'at. - cau- e 46 d' Cear Gg - TR ANSIt RISCIA DE NOME-DElampenfabrieken pontos publica*
I
rnes
Termos:
117 n.° 1 do CeMin
TITULAR DE PROCESSO
dos em 31 do janeiro de 1964 Nc' 129.043 - marca Rex de Espa- retificado em seis de fevereiro de
MARCAS INDEFERIDAS
1964.
Iiirofumi: Ikesaki - transferència radrapos Rex Ltda.
seu nome da marca: IKES N" 156.915 - marca Disoquim No 440.192 - Lanterna -- classe para
N.° 149.580: privilégio de irventèrmo: 458.259. - Anote se a de Galeno Química S.A.
22
Agostinho Lia.
ção - Aperfeiçoamentos em ou re340. :r.97 Lsolasil - classe 8 de: transferéncia.
N° 220.573 - marca Wittenborg lativos a aparelhos para fermentação
Fábrica de Materiais Isolantes Iso- 1
de Industrie e Comercio de Bebidas ciso amêndoas de cacau - depositado
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO Avestruz Lida.
buil Ltda.
em triz de junho de 1963 - regueNo 400.781 -- Café Araçatuba DE' NOME COMERCIAL
rente - Walter Luttgens Halifax
olasse 41 de: José Francisco MazleEstado da Guanabara - 1 - Aperro.
N.° 551.544 - Viação Anhaguera
N o 419.224 - Futebol Salbra.s - Ltde - requerente - Viação Anfeiçoamentos em ou relativos e aftaDividia Jurídica
classe 41 de: Saibras - Salineira do h -guera Ltda . - Prorrogue-se o re
relhos para fermentação de amêndoas
Brasil Ltda.
de cacau, caracterizados por um corRetifieeçõee
gistro.
po de fermentação montado sare o
No 442 029 - Biriguiense classe
Tánno:
38 de: Mercantil de Couros Crú Bi/maleta e provido de movimento ai,4
EXIGÊNCIAS
riguiense Ltda.
N.o 76.668: privilegio de ínvio- ratõrio, em cujo interior gira, em
N 9 435.592 - The Brawilian BlooThe: Triax - Company - na çâo para - Processo para a prepa- sentido contrário, um eixo provido de
dstock Letter - classe 39 - de Assoração de Tetraeiclina - requerente unhas que lhe são perpendicularei.
ciação Brasileira dos Criadores do , transferência do termo 455.324.
- Briatol Laboratories. Ltac, - Doe- dito corpo sendo ainda provido da
, Cumpra a exigência.
Oitvalo.
•
'
3
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frestas e edifícios de ventilação, aberturas para o contrô/e do grau de fere
Mentação das amêndoas e alojamentos
para termometros teta/ para nove
pontos.
N.° 153.339: modelo de utilidades
ese Fermentador de amêndoas de cadepositada em 4 de outubro
de 1963 — requerente — Alter
Luttgens Halifax — do Estado da
Guanabara — -1 — Fermentador de
amêndoas de cacau, caracterizado por
tuna caixa primasrnática com divisões
internas de paredes duplas, tôda a
caixa, como as paredes internas sendo providas de uma pluralidade de
juros, e caixa sendo fixada, rotativa
a amovivehnente, a um eixo horizontal sustentado por , montantes . verticais -- para total três pontos.

• -

Privilégio de Invenção
TERMO: 137.508
de 27 demarco de 1962
Requerente: Westinghouse E/etric
Corporation.
Westinghouse Electric Corporation
o— Estados Unidos da América.
Título: "Corpo sólido e • alongado
de material cristalizando segundo e
estrutura de malha cúbica losengular
• processo para sua fabricação".
Privilégio de Invenção.
1 — Corpo sólido e alongado de
material cristalizando segundo a estruture de malhe ciibica losangular,
ear6cterizado por compreender pelo
menos dois cristais dendríticos alongados,, paralelos entre si o cristalogris-
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versas elefines à mistura de polimerização, çaracterizado pelo fato de se
efetuar ' a polirnerização, com auxílio
de catalizadores que emprestam às
cadeias macro-naoleaularea em cresciMento, um grau de energia elevado,
duradouro, adequado paro a ulterior
polimerização depois de longo prazo
de tempo, superior a 10 minutos, caTÊRMO N.° 119.477
talizadores estes obtidos pela reação
De 16 de Maio, de . 1960
de compostos dos sub-grupos IV e VI
do sistema periódico, com números
Requerente: Stammicarbon N. V.
atômicos 2, 23. 24. 40, 4142 72- 73
Heerlen
Holanda.
74, 92 e compostos alumínio-orgâPonto, característico: Processo para nicos os quais, também podem conter
a preparação de ciclohexanone.
helogenics a baixas temperaturas, de
Privilégio de invenção.
20 até 40° C. escolhendo-se as con1 — 'Processo para a preparação de dições da reação estequiométricas, por
ciclohexanona de fenol, pz. laidroge-s
da produção do catalizador, de
nação catalítica, tearacterizedo pelo ocasião
modo a se formarem, a partir do confato de se passar fenol gasoso conjun- posto alumínio-orgenico empregado,
tremente com hidrogênio, sóbre um
catalizador, contendo um moral per- como componentes passíveis de remotencente ao grupo paládio, a uma ção através de lavagem com bidrocaree
bonetos tri-halogeneto de• alumínio
temperatura inferior a 50.°C.
dihalogeneto
de silurninitealquila apeUm total de 5 pontos.
nas em quantidades pequenas a O
até 30 moles-% do composto contendo o elemento de transição, porém,
TERMO. N.° 119.955
de se formar mono-halogeneto de a.
lumínio-clisalquila na proporção de,
De 6 de junho de 1960
pelo menos 100 moles% do composto
Requerente: Farbwerke
%Hoechst contendo e elemento de traesição
Aktiengesellschaft.
Um total de 18 pontos.
Vorm. Meister Luclus & Bruning.
P .rina alemã.
TERMO N.° 119.977
Pontos característicos de: Processo
para e obtenção de copolimeros pe- De 7 de . ..lenho de 1960
riódicos.
Requerente: Farbenfabriken Sayer
Privilégio de invenção.
Aktiengesellschaft •
— Processo pera a obtenção de
Firma alrnã.
topolírneras periódicos a partir de hiPontos característicos de: Agente
drocarbonetos contendo duplas liga- piotetor' contra terrnees.
ções, poli:aerizáveis. com • auxílio de
Privilégio de _inscrição.
catalizadores de Ziegler modificados.
Processo para a proteção de matepor meio de e•lição periódiCa
de di- riais contra a destruição por tetmites
•
ficamente unidos por uma delgada nesettra ou elma, de espessura substancialmente ou entre quaisquer dos cristais dendríticos adjacentes, por todo
o comprimento do referido corpo. Se.
guem os pontos de 2 a 17,

ARQUI

caracterizado pelo fato de se ernpregdrem tri-fluor-metil-atil-amidas arit.
sulfônioas, as quais ainda podem ter
os seus radicais arila substituídos, por
exemplo, por grupamentos nitro ou
por halogênio.
Um ponto.
TERMO N.° 119.994
•
D 8 de Junho de 1960
Rohm & H ias Company.
Estados Unidos da América.
Título: Co-polimerização de cadano com acrilatos ou metecrilatos de
alcoilas.
Privilégio de invenção,
1 — Um processo aperfeiçoado
para fabricar co-polímeros líquidos
derivados - de hidrooarbonetos insatus
rados mon-vinilicos e esteres de Ui.'
dor tscrilicci e metacrilico e tendo um
peso molecular (ebuliométrico) de ordem de entre 500 e 1.506 e um nús
mero de ácido não superir à 3, caracterizado por misturar um hidrocars
bolieto insaturado mono-vinilico com
ecrilato de metila., acrilato de cila,
ou metacrilato de metila, passar, controladamente. Porções 'da mistuiet para
uma zona de reação que se mantém
sob uma pressão de entre 70 e 703
cm2 e uma temperatura de 150. 0 a
400. 0 e levar- o hidrooarboneto insae
turado mono-vinifica e o citado acrlloto ou metacrilato a se co-polimerisarem enquanto estão na citada zona
de reação aquecida. por um período
náo inferior a 0.5 e não superior a 30
minutos, e, logo depois, remover os
produtos de reação da zona de reação.
Seguem-se os pontos de ns. 2 a 10.

S

VO

P11NESTERIO DA JUSTIÇA
E NEGOCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões administrativas, pareceres, acórdãos dos tribunais Judiciários, legislação, acornpanhade de índices
. analítico e alfabético. • Pubiicação trimestral.

, N.° 82 — JUNHO DE 1962
• Preço: Cr$_ 300,00
- A VENDA :
Seçãã r de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda'

Ntende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
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Tétano n.° 617, 805, de 19-11-63,
, aparelhos afiadores de ferramentas, apa- . para rádios, valvulas de descarga, vaiTéreao na 617.815, de 19-11-63
inbrasiI — Indústria Brasileira de Si- relhos distribuidores de sabão e de de-, vulas de redação, vacuometros, valva. Fische? S. A. (Comércio, Indústria 1
derurgia Ltda.
sinfetantes para instalações sanitárias, Ias elétricas de vacuo, ventiladores, viAgricultura)
Minas Gerais
Guanabara
aparelhos esterillzadores, aparelhos ga.,
las elétricas
zeificadores, aparelhos para análises. '
Classe 50
aparelhos ozonizadores, aparelhos pas- Impressos para uso em; chegues. dia•
i iNBRASIL - Indústriá Brasiieirn
terizadores, aparelhos reguladores e es. plicatas ..envelópes, faturas, notas protabilizadores da pressa oe do fluxo de missórias. papel de correspondência e
de Siderurgia Ltda
gases e líquidos, aparelhos ara salva, recibos, impressos eal cartazes, placas,
mento e para sinaliação, parelhos para tabuletas e veículos, bilhetes impressos
ústria Brasileira
Siderurgia
Classe 32
escamprista, para limpar vidros, para
Almanaques,
anüncios,
boletins,
boleti
m
combater formigas e outras pragas; apaGlasse 41
Taram ci.° 617.804, de 19-11-63
relhos -automatiCos acionados pela In; impressos, crônicas, jornais, revistas. Substáncias alimentícias e seus prepso
, Iris
Lavanderia Lida
troduçao
de
moedas,
aparelhos
espargi.
peças
cinematográficas,
peças
teatrais,
.
rados. Ingredientes de alimentos. Es.
Minas Gerais
dores, aparelhos e instrumentos de cal- programas radiofónicos e programas
sênc.las alimentícias .
de televisão
culo. aparelhos para observações sLsTermo n,* 617,516, de 19-11.63
aficas, aparelhos termostatos, aritonóTétano n.° 617.812, de 19-11-63
Sal rafa— Libertino e Angelo Libertina
metros, aspiradores de pó, acrometros,
ido Caldeira da Lapa
Guanabara
acendedores elétricos, alto falantes,
Minas Gerais
cadores elétricos, antenas, baterias de
acumuladores, baterias, balanças comum i
•
e elétrica, braometros,,binoculos, bitolas bobinas bobinas eletricas (exceto
E
.
para fins curativos), botões de campai011.
RESTAURANTE
nhas elétricas, bombas medidoras, hásClasse 43
f solas, bules elétricos, buzinas, caixa de
Laque plástico
descarga, câmaras 4otográficas, chassis
de rádios, chaves elétricas, cinematoTérrno n.o 617.817. de 19-11-63
grafo, cronômetros, cronógrafos, comSa'vatore Libertino e Angelo Liberaria
bustores
de
gás,
cidómetros,
cristas
de
Guanaloara
Classes: 8, 33,e 46
rádio. condensadores, comutadores, corTitulo
tadeiras para fotografias, chaves de
Têrtnos ns. 617.809 a 617 . 811, de
alavancas, chaves automáticas, capaci19-11-63
42 13 e
toras de bloqueio, capacitores eletroli.Classes: 4].T12
aCrsue~
relespring S. A. — Indústria Ele- ticos .calibradores, conservadeira dem trdnica
ca, estufas, engenho de assar, carnes.
Termo n.o 617.513, de 19-11-63
Rio Grande .do Sul
enrroladores de cabelo elétricos. ampe
Classe 45
Tinortrafia San Tiago Ltdo.
~atros, esticadores de luvas. espelhos
Shampoo
Guanabar,
de plástico para eletricidade, esteriliza
-~*
dores, extintores de incêndio ferros ele
Têrmo ri° 617.518, de 19-11-63
á
tricos de passar e engomar, ferro d.
(1. Ro.st f Co.
soldar elétrico. tiltrso e aparelohs til
Alaenanba
Cantes. filtros ara óleos, filmes falada.
fogareiros elétricos, fusiveis. filmes re
Indústria Brasileira
' velados. kin:às como acessorios de vei
indiistria 13rasileir
cubos para sinalização e para sinaliza
Classe
çâo e para iluminação em geral marPar adistinguir: Abajour, caluniadores. cadores de passagens. magnetos.
mediGlasse 5C
acetinõmetros amortecedores de rádio dores, microscópios, misturadeiras, ám.
dist nguir: O timbre da requereie frequência, anotnometros, aparelhos quinas talantes, mostradores de radio, Para
Classe 31
te em papeis de carta, papeis de oNde televisão, paarelhos de ar condicio- microfones, mascaras contra gazes, mi- cio, cartões comerciais e de visitas izn- rvlangueiras, correias de trdnstutssão
nado. aparelhos para ilunainação, Incorreias em
níveis, óculos, b ti
ret pressos, envelopes de qualquer tipo, fa- clusive os 'considerados acessórios de tográficas, pilhas elétricas, podometros.
turas, dupliátas, letras de cambo, cheas.
617.819 e 617.520, de
Têrzuns
velculos. aparelhos para anuncios maca- pluviometros. pinos de tomada, panela
notas promissorias, debêntures, I
19-11-63
talcos, aparelho aquecedores e medido- de pressão, pistolas de pintura, plugs,
apcnices, ações, folhinras, passagens aeH. , Rost
res, aparelhos cromo gráficos, aparepainels de carros, quadros distribuido. reas, ferroviárias, rodoviárias, maritiAlemanha
Ihs° de barbear elétricos, aparelhos re- rei pick-cps, para-ralos, propulsores, mas, bem como bilhetes de sorteio e
gistradores e medidores de distâncias. pai/2as de carros, queimadores de óleo.
impressoss em geral
aparelhos para purificar águas, apare- quadrantes e sextante para observação
lhos de sinais lampejantes, aparelhos astrológica, refrlgerdaores, refletores, re -1
Têrnio n.° 617.814, de 19-1142
reguladores de de gás. aparelho" de ostatos, relógios de ponto, despertado•1
" 4( Prorrogação)
Ilristol S. A. — ¡cigalvanoplastia, aparelhos didáticos, apa- res, contadores e medidores de quanti- Laborterápica
dústria Química e Farmacêutica,
relhos cinematográficos, aparelhos au- dade e volume, •raladores, radlos.„ re-,
SãO Paulo
tomar coa ara acender e regular gás, tentores de graxa e blgo, receptores. reaparelhas para separar café, aparelhos gadores automáticos, registros para vs.PRORROGAÇÃO
para aquecer edificios, aprelhos para ex- por. gaz, água e uotros liquidos quanperimentar drenos, aparelhos para des., do não considerados partes de máqui-I
truir insetos, aparelhos de ótica, apa- gistradores, resistências elétricas, reles»
FO L 8 É
relhos pulverizadores, adarelhos pulve- sorveteiras, sorveteiras elétricas caseirizaaores, aparelhos para aquecimento ras, soqueis, sinaleiros, sereias de alarda água, aparelhos geradores eletro» mie, soldadores elétricos, toca-discOs.
aubnicos, aparelhos para recepção, re- tomadas 'e interruptores elétricos, torINC2:151: 80 AS4latR
nrraaicão de sons e sonidos, aparelhos ne irada, tubos .acusticos, termometros paClame 6
as a ram-Micos elétricos de passar. apare- ra observação meteorológico, tacome-.
Correias transportadora'
Classe
3
tros
torradores
de
cereais,
trenas
trans
lhos aaa nespremer frutas e legumes.
Classe 31
,Ipareihos de alta tensão, aparelhos ,de fortnadores, telefones, tostadeiras, tele- Uri preparaào fartnacéuncu, para diaCorreias de cana/id.:48o e correias eia 34
tinguIr um antiaanemico
o ,ntr.::to contra acidentes de poerárlos, grafo, tripés para fotografias, valvuIas
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T ino .n.° 617.326, de 20-11-63
lopláa S. A. Indústria e Comércio de
Plásticos
São Paulo
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nieres. -bules, colheres para pedreiros, Teimas as. 617.830 a 617 .832, de
camisas para cilindros e trilhos, cadea.
camisas paia cilindros e trilhos, cadea20-11-63
dos, correntes, cabides, caixas de metal
dos, correntes, cabides, caixas de metal Nestor Indústria Metalúrgica Ltda. para ortões. colunas, chaves. cremones,
Caa
Paalo
para °abes. colunas, chaveá, cremones,
chaves de ara 4usos, conexões para enchaves de ara'asos, conexões para encanamentos, canos de metal. chaves de
canamentos canas de metal. chaves 'de
Fenda, chaves inglezaa, cabeça a cano..
fenda, chaves (kl/azas, cabeções cane.
3OPLAS
cas, copos, cachepots, centro de •mesa,
IIESTOE
cas. copos, cachepots, centro de mesa
caixas para isconcssiona1 I- - -Wistria Bracilaira
coqueteleiras, caixas para acondiciona_
Indietria Brasileira coqueteleiras,
mento' de alimentos, calckirbes, caçaromento de alimentos. caldeirões. caçar°,
las. craleíras, cafeteiras ., :dobradiças,
Classe 28
Classe 8
ias, craleiras, cafeteiras, dobradiças
esferas, engates, enfeites para
Para distinguir: Artefatos de mataria enxadas ,esferas, engates, enfeites para Aparelhos para o alinhamento de bie, enxadas
plásticos e de nylon: Recio.ereas taba. arreios, de metal para automóveis, es- las ou ti-antes de veiculos a motor: arreios, de metal - para automóaeis,
cadoz de material plástica a, vestiznen- tribos, formões, espurnadeiras. foices. Pistolas lubrificadoras; pulverizadores tribos, formões, espumadeiras, foices,
tos confeccionados de suastãucláts ani- ferros para cortar capim. ferrolhos, ta de óleo; Iubrificadores mecânicos, sendo ferros para cortar capim, ferrolhos, facas. facões, frigideiras, cilindros para
mais e vegetais: Argolas 4,ucare.
cas. facões.- frigideiras, cilindros para da natureza de aparelho; aparelhos para
armações para óculos, bu e: bandejas, iaminação, ganchos. guarnições de me o esvaziamento de reciientes de graxa; laminação, ganchos, guarnições de metal garfos, ganchos para quadros,
bases para telefones, ba:aes bacias,
garfos, ganchos para quadros pulverizadores para óleo de penetração; gramos para emendas de correias, - limas,
bolsas, caixas. carteiras zaapas cabos tal
para emendas de correlaa, limas. medidores de óleo e de liquido; apare- lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
para ferramentas e utensiasis cruzeass.! gramos
lhos re-enchedores automáticos para encaixas para acondicionameatc de aa- laminas. licoreiros, latas de lixo, jarras chimento de tanques de combustível: machadinhas, molas para portas de cora
mentos. caixas de -material - plasticc ! machadinhas, molas para portas de cor- altimetros; indicadores elétricos da ve- ter, martelos, marretas, -matrizes, marmitas, navalhas, puas. pás. picaretas,
para baterias. coadores. zopos ,cariesas.! rer, martelos, marretas, matrizes, mar
fluxo de liquidos; aparelhos pregos, picões, ponteiras, parafusos,
colheres, conchas.- cestas !Iara p3o ceai. afitas, - navalhas. puas pás. picaretas, lociadde_do
para descobrir formação • de gela em porcas, - pratos, porta-gelo, porta-pão,
tinhas, capas para álbuns para livros. a pregos, picões, •- ponteiras, parafusos veículos
'aeronaves; aparelhos compra- porta-jóias; paliteiros, panelas, rasteio*,
cálices. cestos. ^ castiçais para velas, porcas, pratos, porta-gelo. porta-pác dores deecores;
aparelhos Para a reali- roldanas, ralos para pias, regadores,
porta-jóias
paliteiros,
panelas.
rastelos
caixas para guarda le abjet4.s aartuzkos
coadores para chá. descanso para pra: • roldanas, ralos para pias, regadores. zação rotineira de análises químicas; auras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tetos, ,copos e copinhos de plaaico para serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- filtros de ar, de liquido e de óleo, não souras, talhadeiras, torquezas, trilhos,
sorvetes. caixinhas de pia ¡tico para sor SouraS, talhadeiras, torquezas. trilhos "sendo partes de máquinas; aparelhos trilhos para elevadores, tenazes, travavetes colher:afias. pasinaas ,gartiut.os trilhos para elevadores, tenazes, trava aquecedores para aeronaves; aparelhos dores telas 41e arame, tubos para ancade plásticos para sorvetes torminhas dores telas de arame, tubos para . mica. de iluminação para levantadores de veí- namín
tos, trincos, trilhos para 'portar
de plástico para sorvetes, aiscos de (lamentos. trincos, trilhos para portas culos; aparelhos para encher pneurnábde correr, taças, molas para portas,
taças,
molas
para
portas.
.
cos;
aparelros
para
limpeza;
compressode correr
mesa. estofos. estojos para `a ulos. emvasos, vasilhames e verrumas
res de ar; aparelhás para pulverização
balagens de material plástico para sor- • Termo n.° 617.828, de 20-11-63
Termos os. 617.833 e 617.834, de
de óleo; tubeiras re-enchedoras automávetes. estojos para ^objetos. espumas de
Jarbas José de Souza
20-11-63
ticas par enchimento de tanques de comaylon. esteiras, enfeites oara automóSão Paulo
bustível liquido; medidores para medir Kav-Terra Terraplanagess, Máquinas •
veis, escoadores de pratos massas anta
Equipamentos Ltda.
a quantidade e o fluxo de líquidos e
:Ilidas, formas para rascas, 'nas isolanSão Paulo
óleos; instrumentos e aparelhos para
tes, filmes- virgens, tios de celulose.
ITAIANCIA
testar freios; indicadores elétricos da vefechos para bolsas. facas, guarniçCas. Inaklatria Braeileire
guarnições para chupetas e mamadeiras
locidade de fluxo; bombas para fins ciAJ
guarnições para porta-blocos guarni
entiacos; válvulas incluídas na classe 8
Classe 11
.41 Ir —'PE RR
çóes para liquidificadores -e para batee não incluidas em outras classes; apa.
deiras de frutas e legumes guarnições Para distinguir: Artelatos de • amiais: rhleos para fornecimento de lubrifiClasse 7
de material plástico para utensílios e Arruelas. cavacas. curvas de reforço, cantes; aparelhos compressores; apare- Máquinas e utensílios para serem as.
encanamentos.
ferragens
para
capuz
ciajetos. guarnições para ,ixassis garfos.
lhos centrifugadores; aparelhos para desexclusivamenta na agricultura e
- galerias para cortinas. jarras sminados de automóveis, ferragens uma tetos de carregar lubrificantes usados das caixas dos
horticultura
a saber: Arados. abridores
cabine
de
carninhõea
levantador'
para
plásticos. lansheiras, mantegueiras.
de engrenagem; aparelhos indicadores cultura, cultivadores, debulhadores,
/as, oriné.s. prendedores de mupas. pu- vidros de caminhes, automóveis e para
-de gotejamento
destocadores, desentegradores, esmaga.
xadores para móveis. pires. oratos pali- veiculas em geral. luvas para bombo
para adubar, ceifadeira.s. cai pideiraa,
Classe 21
teiros pás de cosinha: Pedras poaias ar. dagua, mancais , para brocas, porcas.
faiais. porta-pão. pulseiras para rei& pernos. peças para amortecedores de Para distinguir: Veiculas e suas partes -oba emd san.uetp •zoue eJed acamas
cios. protetores ,parmadocumentes. au. choques, parafusos especiais. Peças Integrantes: Aros para bicicletas, auto- de sulcos. adubadeiras, ancinhos mecâporta-documentos, placas. raSees rodi. para barra de tensão. termamis. Pe- móveis, auto-caminhões, aviões, amor- nicos e eznpilhadores combinados
porta-copas. porra-n.queis porta.noms ças para &mos, peças para mecanismo tecedores, alavancas de cambio, barcas arrancadores arecãnlcos par agriersItuxadores de água para . uso .dociéstico, de parida: botões de metal (start), breques, braços ara veículos, bicicle- ra. batedeiras para cercais, bombas
abas._ recipientes. suportes. suportes para ,parafusos alongados para afixar o tas, carrinhos de mão e carretas. calai dores para . a agricultura. escarrifirado.
. ladrilhos e adesivos para azulejos, motor de partida. peças de metal que nhonetes, carros ambulantes, caminhões res. enchovadeiras, facas para maquipeças. carretéis para tecelagem e guar- protege e envolve o motor de partida carros, tratores carias-berços. carros nas agricolas. furadeiras. gadanhas,
nições de material pastisc para trichis. Peças para molas dianteiras e trazeiram tanques, carros-irrigadores carros, car- garras para arado, grades de discos
teia textil. colas usadas nas indastrias grampos, folhas de metal que protege roças, carrocerias, chassis, chaas cir- oudenses. máquinas, batedeiras para
guardanapos. saleiros. tuma. tigelas. e envolve as molas contra o pó e ferru- culares para veiculas, cubos de veiculas agricultura, máquinas insetitugas. máforos. axivoa, lixas. lã de aço. poma gem. Pinos excêntricos, pinor de mo- carrinhos para máquinas de escrever, quinas ' vaporizadoras. máquinas de
das para calçadót, palha de aço.- Pre- las, calotas, peças para ponta de eixo corrediços. para veículos. direção, desli. mungir. máquinas niveladoras de terra.
parados para polir e limpar madeiras. dianteira, luvas de metal rosqueada gadeiras, estribos, escadas rolantes. ele- máquinas perhtradoras para a agriculvidros, metais e °Netos pantse (Ara para , tinir as partes laterais do eixo. vadores para passageiros e para carga tura, inquinas de plantar, motocharpolir e para ampara. panos de esmeril Retentores de metal, suportei para vi- emites pars d'‘.011. eixos de dire.;ão ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
material abrasivo empregado na lira dros, alicates. alavancas. turuelas. arre- Saiam fronteiras para veículos. guidao roçar, de semear para sulfatar de
peza de metais e objetos. sabões em bites, correntes, chaves de parahmos. locomotivas lanchas, motociclos. molas. tosquia de triturar, de esfarelar terra.
geral. sabões em pa. • elo flocos. sapos*. chaves de fenda, chave ingirsa, dobra- motocicletas, motocargas. moto furgões. -p ara irrigação, para matar formigas t
diças. chaves calotas, grades. superceos, velas e velas a base de
insetos para burrifar e pulvericalotas.
frisos, enfeites de metal, en- manivelas, navios. ônibus.' para-choques. outros:
^ estearina
'
zar
desinfetantes,
para adubar para
para-lamas,
para-brisas.
pedais.
(maks.
gates, esguichos, fechaduras molas para
pontas, martelos. parafusos porcas. tra- rodas para bicicletas, ralos para bicicle- agitar e espalhar palha, para couber
Tèrmo n.° 617.827, de 20-11-63
vadeiras .trisco, matrizes. ficando ex- tas, reboques, radiadores para veiculos. algodão pára colher cereais, máquinas
Jarbas José de Souza
•
pressamente excluídos quaisquer arti- rodas para veículos, selins, tricicles ti- amassadoras par . fins agricolas de
São Paulo
•
gos que sejam partes integrantes de rantes para veículos, vagões. velocipe. cortar fináires, para espalhar, para cadei, varetas de controle do afogador e pinar, máquinas combinadas para seveiculas ou máquinas
EQUADOR
acelerador, tróleis, troleibus, varara de mear e culturar, de desbanar. para enTr. 41'
28 tri a Bra el eira
Tênno n.. 617.829,511e 20-11-63
silar máquinas e moinhos para forra(
carros, toletes para carros
Casa Rinaldi Ltcla
gens, máquinas toscaddiras, ordenadoClasse 11
São Raulo
Classe 11
Ferragem, e ferramentas de ta.la espé- res mecânicos, raladores mecãnicos, roFerragens e ferramentas de côa.) espécie. cutelaria em geral e' outros artigos tos compressores para a agricultura,
cie. cutelaria em geral e outros antigos
de metal nâo incluídos em outras das- sachadeiras, serneaderas segaderas soRIBALDI
de metal não -induidos em outras dasbata. argolas, armações de metal. abri- cadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
sem Alicates aldravas, arruermi, ma.biles, argolas, armações de metal, abri11;0 Paulo—CapitaI
maquilas agrícolas
. ma: .Alicates a/dravaa, arruelas arredores de latas, arrames - lisos ou farpadores de latas. arrames lisos ou farpados.' aparelhos de chá e caia - assadeiClasse 16 Classe 41
dos, aparelhos de 'chã e Gafe. assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- Para distinguir: Materiais oara mastim.
ras, açucareiros, brocas. bigornas. bal. Para distinguir: Laticvnios. grios. car- xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- ções e decorações: Argammus. argila.
*ela& bandeia., bisei" baldes, bccabo•
Mi conservas e massas alimentícias 1 meses. bules, colheres para pedreiros. areia, azulejos, batentes, balaustres, bio-

oegunda-feira 23

DIÁRIO

OFICIAL (Seção III)

.41arço de 1964 937
-.21•18

tos de cimento, blocos para pavimentaTermo n.° 617.840, de 20-1143
çao, calhas, cimento, cal, cre. chapas
Joseph E. Seagram Sons
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Estados Unidos da Amérka
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos. edificaMAGNA CARTA
ções prernoldadas. estuque, esr ulsâo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 42
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas Bebidas alcoólicas e fermentaaas, não
incluídas na classe 3
de 11.11140; 'ages. lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, masTermo n.° 617.841, de 20-11-63
sas p ara revestimentos de paredes. ma- Empresa de Transportes Fenix Ltda.
deiras para construções. mosaicos. proGuanabara
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes. liquidos ou sob ' outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para .tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas antl-ruidos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para porNome comercial
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. tanques de ciTêrcao n.° 617.842, de 20-11-63
mento. vigas, vigamentos. vitrós
Emprésa de Transportes Fenix Ltda,
Têrmo n.° 617.835 de 20-11-63
Guanabara
Prema
Preservação de Madeiras
S. A.

Termos as. 617.846 a 617.851, de
20-11-63
Mascate — Materiais Para Construções
Ltda.
São Paulo

LIOSCATO'r-1
In
dústria Braei? eira

danas, ralo, para pia& rebites, regador
ria, serviços de chti e Gafe; serras, saiu
there& talhadeiras, torquezes, tamisas,
rotas, sachas, aacarrolhas, tesouras,
pau, porta-j6las, paliteiros, panelas; roi.
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gard
los, ganchos para quadros, goazoa parg
carruagens; insignias, limas, laminas, LB
coreiros, latas de lixo, Jarras, machadl.
abas, molas para portas, molas para
travadelras, telas de arame, torneira*,
trincos, tubos para encanamentos. trilhar
par aportas de correr, taças, tavessasi
venezianas, martelos, marretas, nutrir
na, navalhas; puas, pás, pregos, para.
fusos, picões, porta-gélo, poseiras porta.
turibuloa; vasos. vasilhames, verrumas
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana.
faiança, barro e terracota louças vidra..
das para uso caleiro, adornos, fine are
tisticos e instalações sanitárias; artefatoi
de ceramica para uso caseiro, adornos e
fins artisticos. alguidares, aknofarizes,
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
bebedouros, biscoiteiras. bomboniere&
&adejas, anheiras, copos, consolos, calr
deirões. cantaras. cadinhos, cofres,
cubas, compoteiras comedores para aves,
caçarolas, canecas, centro de mesa, de&
cansa-talheres, escarradeiraa, fôrmas. filtros, grana, globos, jarras. lardineiraa,
licereiros, leiteiras, lavatório.. emante.
guelras, moringas, enolheras, nichos,
res, pratos, pilões. pratos para ornato&
pias, pino., porta-jolas, potes, portatoalhas, porta-papéis higiênicos sopeiras, saladeiras, saleiros, serviço, pare
refrescos, serviços para frios. chi a
jantar, travessas, talhas, taças, toldar,
vasilhames, vasos sanitários. afeara'

Classe t
Tintas, vernizes e esmaltes
Cl
Pedras em geral
Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em falba, latiu
em fólha, latão em chapas, latão em
INDOSTRIA BRASILEIRA
vergallaões, liga metálica, limalha)
PRIMA•NIT
magnésio. manganês, metais não trabaClasse 50
lhados ou parcialmente trabalhado, meArtigos da classe
ria Brasileira
tais em massa, metais estampados,
Tênno n.° 617.843, de 20-11-63
metais para solda, 'liguei. ouro, zinco
Classe 1
Amaro Fernando de Oliveira Novais
corrugado e zinco liso em %lhas
Para distinguir: Produtos ararmos e
Rio de Janeiro
Classe 14
Têrmo n. 617.852, de 20-11-63
oleosos para preservação de madeiras
Vidro comum, laminado, trabalhado Moscato
Materiasi Para Conskruaas
Tèreno n.° 617.836. de 20-11-63
Ltda.
em tõdas as formas e preparos, vidro
Sb" Duo&
r "tas Rivo S. A.
crista] para todos os fins, vidro indusSão Paulo
trial com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cubeSELO HARRON
tas. cadinhos, cantaros. cálices, centro
5.45
de mesa, cápsulas copos, espelhos, escarracreiras.
frascos,
formas
para
doces.,
Classe 33
fôrma para nõrnos, fios de v:dro, garTvtulo
.cen
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
'nino n.° 617.837. de 20-11-63
O
jarros, jardineiras, hcoreiros, mamadei.cd4
Lojas Rivo S. A.
ras, mantegueiras. pratos, pires, porta- sor o' ca
Xse"J
São Paulo
Classe 8
jóias. paliteiros. potes. pendentes, pe4\ Gi3
Artigos da classe
destais. saladeiras, serviços para re
frescos, saleiros. tubos, tigelas, travesTrino n.° 617.844, de 20-11-63
SELO ROXO
sas, vasos, vasilhames, vidro para •1
Nome comersdal
José Estevão da Silva
draças, vidro para relógios, varetas,
Rio de Janeiro
vidros para conta-gotas, vidro para Tármas na. 617.853 a 617.856, de
Classe 33
20-11-63
e para para-brisas e
Tvtulo
Jean Lieutaud
xícaras
São Paulo
Termo n. o 617.838. de 20-11-63
Classe 11
Evangelista Masier".
Ferragens. ferramentas de Mo lapide,
São Paulo
cutelaria em geral e outro. artigos de
metal, a saber: alicatea, alavancas, armações para óculos, arruelas. argolas,
ODA CAUSTICA
INDÚSTRIA BRASILEIRJ
aldravas, armações de &acta'. abridoras
"MOIO"
zelas, bandejas, bacias, baldes bomboindlistria Brasileira 1
tiçais. colheres para pedreiros coerenClasse 36
tes. cabides, chave& creenonss, chaves
Artigos da classe
Ytublet ria Brasileira
de parafusos. conexões para GOGIlia.
"1110 'Popeapaa 'tampe> sentis 'saiam
classe 1
Têrmo n.° 617.845, de 20-11-63
Classe 5
&letras. açucareiros; broca, bigornas,
Para distinguir: Soda cáustica
Salvador olaé Gonçalver
Guanabara
de lataa, arame liso ou Farpado, asai. Aço em broto, aço prsparado. ado
Têrrno n.° 617.839. de 20-11-63
mento, colunas caixas de ama) para doce, aço para tipos, aço fundido aço
Schering Corporation
portões, canos de metal, chave, de fea. parcialmente trabalhado, aço palio, aço
Estados Unidos da AinCii,;
era. chave inglesa, cabeções, ealleCRII,
Copos, cachepots, centros de meia, co.' refinado, bronze, bronze em bruto ou
queteleiras, caixas para acondiciona- parcialmente trabalhado, bronze de
em pó. bronze em
mento de alimentos. caldeirões. caçaro. manganês, bronze
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- barra, em fio. 'chumbo etn bruto oudores distintivos. dobradiça', enxadas. parcialmente preparado. cimento me
enxadões, esferas, engates, esguicho* ta- 0110, cobalto, bruto ou parcialmente
feltes para arreios, • esbiboa. esferas trabalhado, couraças, estanho bruto ou
foices,
ferro para cortar capim, ferro- parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Classe 3
INDOStRIA ECASILEIM
lhos facas, facões fechadunte ferro co. bruto ou parcialmente trabalhado ferro
Pr ';10o piar o tratamento de doenmuni a carvão. fruteiras, !uris. %raias em barra. ferro manganês. ferro velho.
Classe 8
pz.!e e de doenças de origem
ças
gato em brasa ou sms&laisr.,Inte trabapara doem freios rara eetradete
Artigos da classe
fungos.
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Março de '164.

Tèrtno n. 617.861, de 20-11-63
mecânicas para serrar, máquinas sal- ' Tênnos ns. 617.858 e, 617.859, de
Companhia Ribeirão - Preto de Lajes
0- 1- 3
gadeiras de manteiga, teares, turbinas,
São Paulo
torcedeiras, -máquinas para tecidos de Embassy — Indústria e Comércio de
Móveis Ltda.
tapeçarias, máqcinas trituradoras, máSão Paulo.
quinas para indústria de. tecidos e transRIBEIRÃO PRETO
portadores automáticos para alta e baixa Pressão, tesouras rotativas, tornos
J.ndlistria Brasileira
mecânicos e tôrnos revfilser, . tesouras
EMBASSY
tuchos para válvulas, válvulas de mo toses, virabrequins, ventoinhas. válvillas
Classe 6
.ndaetria Braeileire
de- descarga, transportadoras para carClasse 16
Para distinguir: Máquinas e suas par- gas em armazens, talhas slevadoras,
Lajes pré-fabricadas em geral
tes integrantes sara fins industria is, mo.111n•n••,
válvulas e máquinas venolasoras
' toses e suas parte: alavancas, alternaTênno n. 617 . 862, de 20-11-63
Classe 16
Classe 17
dodores, máquina amassadeiras, máqui- Para distinguir: , Materiais para coas
Indústria e Comércio Monte Branco
Ltda.
nas amassadeiras de concreto e barro, truções e decorações: argamassa, argila. Mesas para •desenhos, plancnetas para
desenhos, arquivos, cofres, cestos para
São Paulo
máquinas de abrir chavetas, máquinas
areia, azulejos. batentes, balaustres. blopapéis e correspondência, fichários
afiadoras para ferramentas de eórtes, cos de cimento, blocos para pavimentaarrietes, máquinas para arqueasão de ção. calhas, cimento, cal. cre. chapas
Classe 34
embalagens, alimentados para carbura- isolantes, caibros, caixilhos. colunas. Para distinguir os seguintes artigos: —•
MONTE BRANCO
dores, anéis de pistão, alléis de esferas chapas , para coberturas caixas d'água. Cortinados, cortinas, capachos, encerapara rolamentos, anéis de óleos. auto- caixas para coberturas, caixas d'água. dos, linóleos, oleados, passadeiras, pa-Inddstria Brasileira
lubrificadores. aparelhos para mistura caixas de descarga pra lixos, edifica- nos para assoalhos e paredes, tapetes
de combustiveis de motores e explosão. ores pretnoldadas, estuque, emulsão de
Mercearia lbalva Ltda.
anéis de segmento, bombas de ar com- base asfáltico, estacas.. esquadrias, 'stru•
Classe 46
Termo tu 617.860 de 20-11-63
primido, bombas lubri rScanteS bielas, turas metálicas 'para 'construções, lameAlvejantes, amidos, anil, água de lavabrunidores para monss es, bronzivas, las de metal, ladrilhos. lambris, luvas Mecânica In iustrial 'Duarte" Ltda . - deira, água sanitária, cera para soalhos,
São Paulo
blocos de motores, bombas hidráulicas, de junção. lages. lageotas. material isodetergentes, esponja de aço, fósforos,
bombas centrifugas, rotativas de deslo- lantes contra frio e calor. manilhas. mas- .
lixivia, lã de aço, pomadas para calcamento e a pistão, bombas elétricas, sas para revestmentos de paredes, maçados, palha de aço, preparados para
blocos, máquinas brunidoras, máquinas, deiras para construções, mosaicos, propolir e limpar madeiras vidros, metais
dutos
de
base
asfáltico,
produtos
pare
cruzetas compressores.. cilindros. cârae objetos, panos para polir e para limr:ios. cabeçotes. máquinas adaptadas DT tornar imperrneabilizantes as argamas"to
peza, panos de esmeril e material abrasas
de
cimento e cal, hidráulica pedreconstrução e conservação de estradas,
sivo
empregado na limpeza de metais e
Produtos betuminosos, impermea'cs
-V
córte de madeiras e carretos, máquinas gulho,
objetos, sabões em geral e saponáceos.
bilizantes. liquidos ou sob outras formas
sN).
de costura, máquinas comprsssoras, má- para revestimentos e outros usos nas
velas e velas a base de estearias,
quinas classificadoras, máquinas cata- construções, persianas. placas para pasabões em pó, m flocos, esponjas de
doras, máquinas de centrar, máquinas vimentação. peças ornamentais de cimende limpesa
de cortar, carburadores, eaLeçotes de to ou gesso para cactos e paredes, papel
Têrmo
n.
617.863,
de 20-11-63
cilindros. cárter de embreagem, cárter Para 'forrar casas, massas anti-ruidos
Premi! — Representações e ePublicidade
cárter de motor, comutadores, cubos de para uso nas construções. parquetes
Ltda.
placa de embreagem culatras de cilin- portas portões. pisos, soleiras para porGuanabara
dro do motor, caixas de lubrificação, tas. tijolos, tubos de concreto.- telhas, sadistribuidores de gazolina, dínamos. dis- nas tubos de ventilação. tanmies de cimento, vigas. vigamentos- Minis
positivos de ignição elétrica para motoClasse 21
sem máquinas desempalhadoras. mEiquinas debulhadoras, descascadóras, dra- Para distinguir: Veiculos e sias partes
Classe 7
gas. desnatadeiras para manteiga, má- Integrantes: Aros para bicicletas, autoquinas encanatorias, eixos d edireção, móveis. auto-caminhões, aviões, asnos- Máquinas e utensílios para serem usaespuladeiras, embreagens, engraxadores tecedores, alavancas de câmbio, barcos dos exclusivamente na agricultura , e
centrífugos, máquinas ensacadoras ele- breques, braços ara veiculos, bicicle- horticultura a saber:. Arados, abridores
Indústria Brasileire.
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- de sulcos, adUbadeiras, ancinhos mecávadoras, esmeris, exaustores para fórnhonetes,
carros
ambulantes,
caminhões.
•
jas, engenhos de cana. expremedeiras
nicas e ernpilhadores • combinados
Classe 50
para manteiga, engrenagens para cre- carros, tratores carros-berços, carros- arrancadores mecânicos par agriculta
Impressos
malheiras. engrenagens para mancais, tanques, carros-irrigadores carros, car- ra. batedeiras para cereais, bombas
engrenagens e engrenagens para eixo roças, carrocerias, chassis. chaas cir- para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
Têrmo n. 617.864, de 20-11-63
de manivelas, engrenagens de comando culares para veiculos, cubos de veículos ceifados para afloz, charruas para agriJoaquim Pereira Bento Junior
das válvulas, eixos de transin.ssão, di- Carrinhos para máquinas de escrever, cultura, cultivadores, debulhadores,
Guanabara
cerrediços.
para
veiados,
direção.
deslireção. elevadores hidráulicos.. engrena.
destocadores, desentegradores, esmaga
gadeiras.
estribos,
escadas
rolantes,
elegens multiplicadoras. engrenagens de
dores para a agricultura; escarrificadoparafusos sem fim, máquinas para fa- vadores para passageiros e para carga res, enchovadeiras, facas para a3áquibricar papel, filtros para limpésa de engates para carros, eixos de direção. nas agrícolas,- furadeiras, gadanhos,
motores. foles de fórjas. tresas, filtros ',Mios, fronteiras para veículos guidão. garras para arado, grades de discos
lanchas, motociclos, molas,
para leo. máquinas para turas, guta locomotivasmotocicletas. rnotocargas, moto furgões, oudentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, mádastes, geradores, geradores para cor- manivelas, navios, ónibus, para-choques.
quinas vaporizadoras, máquinas de
rente continua e alternada, gaseificado.
Indústria Brasileira
res de líquidos combustíveis. injetores para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. mungir, máquinas nlveladoras de terra.
para - caldeiras, máquinas para impres- rodas para bicicletas, raios para bicicle- máquinas perfuradoras para , a agriculsão, laminadores a Mo e a quente pa- tas, reboques, radiadores para veiculos. tura. mquinas de plantar. motocharClasse 3
ra aços e outros metais, lançadeiras. rodas para veiculo& selins. Incides ti- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Um preparado farmacêutico
máquinas limadoras, máquinas pais Ia- rantes para veiculos, vagões, velompe- roças, de semear para sulfatar de
. var roupas e pratos, mancais para bro- oes, varetas de contiole do afogador e tosquia de triturar, de esfarelar terra.
Ténno n. 617.865; . de 20-11-63 • -•
cas motores elétricos, máquinas mistu- acelerador, tróleis. troleibus. varaes de para irrigação, pára matar formigas e
Paulo Eckner Lisboa
carros, toletes para carros
rubras, rtioin4ds para cereais, marteleoutros insetos para burrifar e pulveriGuanabara '
zar
desinfetantes,
para
adubar,
para
tes, malacates, máquinas para balhana,
Termo n. 17.857, de 20-11-63
agitar e espalhar palha, para conher
nadeiras, máquinas para movimento de
Jean Lieutausi
terra, motores de combustão, molas de
algodão, para colher cereais, máquinas
São Pinto
válvulas e mancais de roletes;martelos
amassadoras par fins agricolas de
lidar árvores.. para espalhar, para camecânicos, miSlas, magnétos de ignição,
2, IV •
pinar.4 máquinas combinadas para seMandris, máquinas operatrizes, pedais
mear ,g cu1tur4r, de desbanar, para ende embreagens, prensas hidráulicas, pis&lar máquinas e moinhos para forratões de motores, pinhões, prensas, brógens. máquinas toscadoras, ordenadocas, máquinas áulverizadoras plainas
res mecânicos, raladores mecânicos, rode mesa, politrizes, placas para toknos,
Indústria Brasileiru
las cor,npressores para a agricultura,
polias, receptáculos, máquinas rotativas
•
sishadsi
sosas.
semeaderas segaderas
ou cortadoras para usinar aço, ferro e
siarm •1‘. terra 'tosadores de grama,
bronze. Toletes, rôlos, máquolnas de rosClasse 3
ira to res a g ricolas. válvulas para
quear, redutores, silenciosos, segmentos
Classes: .1 a 50
mácilinas agrícolas
Um preparado farmacêutico
.
de pistão, máquinas , secadoras, serras
ilia'do gusa temperado, gusa inaleável,
lâminas de metal. lata em /iliba, latão
em tólha, latão em chapas, lata° em
vergalhões. liga metálica, linalhas,
magnésio. manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda. níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em ôlhas

e
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Térrno n. 617.866, de 30-11-63
Paulo Eckner Lisboa
Guanabara
C C /1' Ni

t ti

'e

Bar t; Restaurante
r
rç
tz
PATINHO
,

,

Ctass•
Substãnei:is' químicas produtos e praparados para serem usados na medicina
ou
farMáCiil
'ferino n. 617.367. de 30-11-63
Companhia Central de
Recife (Cocar)
Pernambuco
•

Companhia Central
. da Alimentos do
tr

!aparelhos de distermla, abaixa-linguas,
I aparelhos de Raio X, aparelros de iafia-vermelho, aparelhos para surdez,
bisturiz, cera para articulação e incrustação. cera colmate, cadeiras para clinicas médicas, dentes artificiais, denta1 duras. espátulas, gesso, incrustações.
I instrumentos cirurgicos, para operações,
limas para ossos, massas plásticas para
Classes: 43 4r, 42 e
uns odontologic.os, poste moveis e ponTit
4ulo
tes lixas, para fins odontologicos, ponte moveis e pontes fixas, padiolas, preTimao n. 617 .87 l. de 20-11-63
Qif" Quimica Intercontirmntal Forma - servatórios. pincéis para gargamas,
pés artificiais, sacos pira gelo, sondas,
6-titica Lida.
seringas hipodcmicas
São Paulo
Termo n.° 617..870, de 20-11-63
Peclro RodrIgues de Souza
Brasilia

indústria Brasileira

Reci f tã

Março de 1964 939

onar)

•

Dirá9eas Lisboa

Termo n. 617.877. -de 20-11-63
Gerhardt Georges Petiot
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 3
Uni produto farmacêutico, cm forma 'de
drágeãs indicado como medicação diurética

Classe 8

Instrumentos de precisão. Instrumento;
científicos, aparelhos de uso emulas;
Instrumentos e aparelhos didáticos: moldes de tôda a espécie; acessórios de
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lãmpadas, tomadas, fios, soquetes. etc.);
aparelhos fotográficos, cinematOgráticos,
máquinas falantes, etc., discos gravados
e filmes revelados, corta circuitos eléa
tricos automáiicos, fornos elétricos automáticos, ventiladores, extratores, exaustores ,evaporadores, injetores de combustivel, economizadores de combustivel, compressores, impulsores condensadores, refrigeradores, ejetores, altarnadores e geradores elétricos cosversores elétricos, inversores elencos, aquecedores de água de alimentação, regeneradores de gás, penmutadores de calor,
reguladores de velocidade, super-carregadores, conjuntos de alternadores, roda
de água, controladores
Termo a. 617.881 de 20-11-63
Laininação e Artefatos de Metais
Sitetnari Ltda,
São Paulo

Termo n. 617.872, de 30-11-63
Antonio Leocaclino Mattrilio Terra
São Paul<

•

Nome CUMercial .

Tèrmo n. 617.868. de 20-11-63
Confecções Roca Ltda
Guanabara
. Classe 36
Para distinguir. Artigos de vestUários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas babadouros. bonés. capacetes cartolas, cara.
puças. casacão. coletes. capas, chales
cachecols. calcados chaéups, cintos
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de criancas. calções. calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos, ueiroa,
saias, casacos. chinelos dominós. acharpez. fantasias fardas para militares. colegiais. fraldas. galochas, gravatas. gor.
ros. fogos de lingerie. jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços. mantéis meias
maiôs. mantas mandrião mantilhas. pa
letós. palas. penhoar. pulover. pelerinas
peugas. pouches. pola'nas. pilamas. punhos perneiras. guimonos. regalas.
robe de chambre. rou p ão sobretudos.,
suspensórios. saldas de banho. sandilias
sweaters. -shorts sangae. stolas. sou.
tiens slacks. talar, toucas, turbantes.
ternos, uniformes e vestidos .

M AU

OLHA)C

Indústria Brasileira

Classe 2
Defumadores
Termo n. 617.873, de 20-11-63
J. P. Guimarães
Guanabara

Mate Para Viver
Classe 41
Frase de propaganda
Termo n. 617.874, de 20-11-63
• Manchester Imobiliária Ltda,
Guanabara

Machester

Imobitiária
LAJA.
Nome coIthercial

Termo n. 617.875, de 20-11-63.
Termo n. 617.869, de 20-11-63
Manchester Imobiliária Ltda.
Malharia Trudi tLdia.
Guanabara
Guanabara
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Machester
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. anáguas. blusas
botas, botinas. blusões. boinas babaClasses: 16 e 33
Titulo
douros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casacão. coletes. capas. chales
Termo n. 617.876, de 20-11-63
cachecols, calçados chaéups, clatan
Gerbardt Georges Petiot
cintas. combinações corpinhos. calças
Guanabara
de senhoras e de crianças, calções, n/ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
ag ias, casacos, chinelos, dominós. achar.
pes. fantasias. fardas para militares, co.
jegiais. fraldas. galochas. graygas. gorsaga jogos de"Jimirie. jagliffas.'4.1eques.
luvas, ligas",. ' lenços. esantóiya
atalós mantas: mandrião 'mantilhas. pa.
letós. palas. penhoar. pulover. pelerinaa.
peugas. pouches, polainas, pijamas, puahoa.' perneiras. quimonoa, regalo*.
robe de chambre. roupão sobretudo*,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
Classe 10
sweaters. shorts sungas. atolas, aou.
tiras slacks. talar. toucas. turbastes, Para distinguir: Amálgamas. agulha:
ternos, uniformes e vestido'
para injeção, assentos para enf , :-rmos

ã3) 1,1}15

ALUMINIO
SITEMARI

Classe 10
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal vidro. de NO ou madeira. estoClasses! 5, 8 e 1.
fados ou não, Inclusive móveis para csTitulo
ciarório Armários, armários para ba.
nhefros e para roupas usadas, almofa- Termos as. 617.882 e 617.883, de
das. acolchoados' para móveis, bancos,
20-11-63
Laminação e Artefatos de Metais
balcões. banquetas. bandejas. domicilia.
res. oerços. biomboi cadeiras. carrinhos
Sitetnari Ltda.
São Paulo
para chá e café conjuntos para dor.
initórios. coujuntos park sala de jantar e sala de visitas. conjuntos para
terraços. jardins e praia. conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha. camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço. caixa de
rádio. colchões, colchões de mola, dispensas, divisões divaus. discotecas de
madeira. espreguiçadeirasi 'guarda-roupas. estantes, mesas. mcsinhas. mesinhas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever. móveis pa'avisai°, molduras para quadros portaretratos poltronas. poltronas-camas,
Classe 11
prateleiras porta-chapéus. sofás,
Ferramentas de tõda espécie .(exceto
. sofás-camas, travesseiros e
quando partes de máquinas), ferraramvitrines
tas e cutelaria em geral. Pequenos
artigos de qualquer metal quando Min
Termo a. 617.878, de 20-11-63
de outras classes
aLaninação e Artefatos de Metais
Classes: 5, 8 e 11
Sitetnari Ltda.
Titulo
São Paulo
Termo n. 617.884, de 20-11-63
Larninação e Artefatos de Matai.
Laminado e Artefatos
Sitemari Ltda.
São Paulo

de Metais Sitemari Ltdà
Nome comercia.,

Lariimaçao e Artetatos de Metal:

Termos ns. 617.879 e 617.880, de
20-11-63
Laininaão e .irtefatos de Mahais
Sitemari Lida

Classes: 5, 8 e 11
Titulo de estabelecimento

„São Paul

SITE ÁRI
'ndústria Brasileira
C!,:sse 5
nas

parcialmente
indústrias

SITEMARI
Termo n.° 617.885, de 20-11-63
L ubistria Mednica e Comércio Berolini
Ltda. .
São Paulo

tídis-tria Mecãnica
e arriercio Berolina Ltde:
Nome . comercial

• 940 Segunda-feira 29

Timo a. 617.886, de 20-1143
godtlatria Mecânica e Comércio Barolina
Ltda.
, São Paulo •
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Tatuo zi.• 617.894 de 20-11-68
bisznutos; oxaiatos; acetatos; silicicatos;
Térreos ns. 617.903 e 617.904, 'de
Los Angeleg S. A..
- poções, bálsamos, extratos fluidos, xa20-11-63
Minas Gerai.
ropes; elixires; vinhos; pílulas; injeções; Agua Minerais de Minas Gerais S. A.

Classes: 6, 8, e .11
Ttulo
Termos na. 617.887 e 617.888, de
20-11-63
Indústria Mecânica e Comércio Serolina
Ltda.
São Paulo

I NDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Melas de tôdas as espécies
Termo n. 617.895, de 20-11-63
.
ei, A. Folha de Minas
Minas Gerais

PASSARELA
Indústria Brasileira
Classe 32
Classe 6
IVIftquinas e suas partes integrantes não Coluna .social em jornais, revistas e
televisões
incluídas nas classes 7, 10 e 17
-

-Março ria 19:54,

pós, pomadas, papéis; linimentos; drágeart; granulados, comprimidos, anualsões, cremes; pastas; óvulos, supositórios; velas; tinturas; alcoolatos, elcoolaturas e preparados farmacêuticos medicinais, vacinas e bioculturas para serem usados na medicina e na farmácia
Classe 42
Aguardente, . aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy. binar. cacha :a, cerve.
jas, aZollm, conhaque; extrato de malte
fermentado; 4ernet; genebra gengibirra;
gin. gingar; kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; necta r: piperuntn, pot;
ches; rum:, "suco de trutas com álcool;
vinhos. vodka e whisky
Termos na, 617.900 a 617.902, de .
20-11-63
Agua Minerais de Minas Gerais S. A.
— Hidrominas
Minas Gerais
Arax&

- Hidrominas .
Minas Gerais

Caxambu-Classe 3
Calcina, ácido acetilo-salicilico, foi-mina,
ácido tanico, tanatos, calomelanos a
vapor, brometos, iodetos sulfatos, sacilicilatos, glucoxatos, carbonatos; arseniatos, cloridatos, nitratos, cloruetosi
bismutos; oxa/a tos; acetatos; silicicatos;
poções, bálsamos, extratos fluidos, xaropes; elixires; vinhos; piltrias; injeções;
pós, pomadas, papéis; linimentos; drágeas; granulados, comprimidos, emulsões, cremes; pastas; óvulos, supositórios; velas; tinturas; alcoolatos, elcoolaturas e preparados farmacêuticos medicinais, vacinas e bioculturas para serem usados na medicina e na farmácia
skasmx 5 )jpOA WTIVI
:Laalq!duaB e.tqautaõ :tatua, :opa:anual
000aja ruo> segui ao ozns nau :traga
mo-1 uartuadjd oepau :sotiumbszveat
leax311 ! taturana *gastai :taaul8 mia
anea, ap oatoxa :ar:barato> 'Llp12 - 'Til
-salsa NtSeqsea
•Ikpinug •tepNaq
'aliaaeBeq •soartjaada . Z11211 •anisp.neriity
v. assua'

Classe 3
Cafeína, ácido acetilo-salicilico, foi-mina,
ácido tánico, tanatos, calomelanos a
vapor, brometos,' iodetos sulfatos, sacilicilatos, glucoxatos, carbonatos; arseMatos, cloridatos, nitratos, cloruetos;
Termos as. 617.905 e 617.906, de
bismutos; oxalatos; acetatos; silicicatos;
•
20-11-63
poções, bálsamos, extratos fluídos, xa- Agua Minerais de Minas Gerais S. A.
ONDAS E FATOS
ropes; elixires; vinhos; pílulas; injeções;
— Hidrominas
pós, pomadas, papéis; linimentos; dráMinas Gerais
geas; granulados, comprimidos, emulsões, cremes; pastas; óvulos, supositóClasse 32
Coluna social era jornais, revistas e rios; vetas; tinturas; alcoolatos, elcoolaTermo n.° 617 . 889, de 20-11-63
Lambari
turas e p reparados farmacêuticos metelevisões
Hélio Teixeira Rego
dicinais,
vacinas e bioculturas para se• Guanabara
Termo n.° 617.897, de 20-11-63 rem usados na medicina e na farmácia
Classe. 3
Men — Tecidos Industriais e CirúrCafeína, ácido acetilo-salicillco, fon-nina,
- Classe 42
gicos Ltda.
Aguardente, aná, a p eritivos, bagaceira, ácido tânico, tanatos, calomelanos a
. São Paulo
batidas, brandy, binar, cachaça, cem- vapor, brometos, iodetos sulfatos, saciIas, cidra, conhaque; extrato de malte licilatos, glucoxatos, carbonatos; armefe- -atado; temer; genebra gengibtrra: Matos, cloridatos, nitratos, cloruetos;
.SÃO PAULO
gin, gingar; kirsch, kucamel: licores: bismutoa; oxalatos;, acetatos; silicicatos;
Indistria Brasileira.
maars q uinhos: nectar; pipermitn, pote- poções, bálsamos, extratos fluídos, xaches; rum; suco de frutas com álcool; ropes; chalres; vinhos; pílulas; injeções;
pós, pomadas, papéis: linimentos; drávinhos, vodka e whisky
. geas; granulados, comprimidos, emulClasse 10
•
- Classe 48
Agulhas cirúrgicas, alavanca para fins Para distinguir artigos de toucador e sões, cremes; pastas; óvulos, supositóvelas; tinturas; alcoolatos, eicoolacirúrgicos, alavancas para fins dentárioa perfumarias , em geral: Almiscar, água rios;
turas e preparados farmacêuticos me•
Classe 17
algodão absorvente para cirurgia, 'ali- de beleza, água fadai. água de lavanda, dicinais, vacinas e bioculturas para
seArtigos, máquinas .e instalações para cates para dentista, aparelhos de anesescritórios -e desenho. não incluídos tesia, aparadores para dentistas, boti- água de colónia, arminhos, de rem, usados na medicina e- na farmácia
Classe 42
quina. água de roma, água de elfazenas classes '35 e 40
cões. brocas para dentista, cimentos mas smónia perfumada liquida, em pó, Aguardente, anis, aperitivos. 'bagaceira.
para uso dentário. ,corems, dentes para -em pedras. para banho, brilhantinas. batidas, brandy. bitter. cachaça. cerveTemlos na. 617.890 e 617 . 891, de
dentaduras, esparadrapos, gesso trans- bandolinas, batons, cosmético, para o jas. cidra, conhaque, extrato de malte
20-11-63
formado para uso dentário, gase para
Radloarte S. A.
bigodes, fermentado, fernet, genebra, gengibirra
medicina, gase antisséptico. -isolantes cabelo, pestana., cilia e
Rio de Janeiro
• para a pele, carmina, gin. gingar, kirsch, kummel. licores.
crayona.
cremes
para
gesso.
insufladores
para
dentes,
. Classe 28
marasquinhos. nectar. pipermint ponLaminas plásticas para revestimento de material de duplicar, moldes para servi- cheiro' em pastilha., em tabletes, em ches, ,rum, suco de frutas com álcool.
pílulas,
sal
lentilhas,
em
trociscoa
e
ços de ouro, moldes para serviços de
móveis
vinhos, vodka e whisky
cromo. cobalto, • moldes de cera vir- cremes para barbear, creiam dental,
gem para uso dentário, massa de chum- depilatório., desodorantes, dissolventes,
Termo n.° 617.907, de 20-11-63
bar para dentista, preservatórios. p6 osências, extratos, estojos de perfumes Agua Minerais de Minas Gerais S. A.
— Hidrominas
para fixar dentaduras, revestimentos para creme para limpeza da pele, e para base
serviços dentários de ouro, revestimen- de pó de arroz, esmaltes para unhai
Minas Gerais
Classe 40
tos dentários para serviço • de cromo escavas para dentes, obelo, roupas.
Moveis em geral com o:Vestimento
cito' e unhas, fixadores para o cabelo,
cobalto, raspadores para .dentista
Poços de Caldas
plástico •
pestanas. cilios e bigodes, fivelas para
Termos na. 617 . 898 . e 617 .899, de
o cabelo, glicerina perfumada para um
Classe 3
Termos as. 617.892 e 617.893, de
. 20-11-63
de toucador, grampos para o cabelo. Cafeína, ácido acetilo-salicilico, formina,
20:11-63
Ag us Minerais de • Minas Gerais S. A. para maquilagem, lança-perfumei; lo- ácido tánico, tanatos, calomelanos ,a
Radioarte S. A.
Hidrominas
ções. liquido. dentifricioa, em pasta, em vapor, brometos, iodetos sulfatos, sada
Rio de janeiro
'Minas Gerais
geléia ,de petróleo perfumada, lápis licilatos, . glucoxatos, carbonatos; amesabão em creme, em elixir , e em pó, niatos, cloridatos, nitratos, cloruetos:
liquidai para ondulaçao. permanente, bismuto.: oxalatos; acetatos; silicicatos;
"Ponlidioo do Rio Verde
lixar para unhas, laquê, óleoa para o poções, bálsamos, extratos fluidos, xacabelo, pasta e pós para dentes, perfu- ropes: elixires; vinhos; pílulas; injeções;
-.
mes, petróleo • para uso de toucado!. pós, pomadas, papéis; linimentos: dráClasse 28
Classe 3
pastas e pó para as unhas, pon-pons geas: granulados, comprimidos, emulirtmuluas plásticas para revestimento de
'Cafeína. ácido acetilo-salicifico, formina, para pó de arroz, papéis perfumados sões, cremes; pastas; óvulos, supositómóveis
ácido tanico, tanatos, calomelanos a carminados. e com pó de arroz pentes rios; velas; tinturas; alcoolatos, elcoolaClasse 40
vapor, brometos, iodetos sulfatos, saci- oomadas perfumadas para o embeleza, turas e preparados farmacêuticos meMóvito em geral coca revestimento licIlatos, glucoxatos, carbonatos: arse- atento da cutis.
Pé de dicinais, vacinas e bioculturas para sek niato&
clorldatos, nitratos. cloruetos:
arroz
rem usados na medicina e na farmácia

Temo a.° 617.888, de 20-11-63
Indústria Mecânica o Comércio Berolina
•-Ltda.
São Paulo
Classe 11
Ferramentas de tôda espécie. (exceto
quando partes de máquinas), ferramentas e cutelaria em geral. Pequenos art4gos de qualquer metal quando não de
outras classes

GUANABARA

kRIMAVERA

Temo n.° 617 . 896, de 20-11-63
S. A. Folha de Minas
Minas Gerais
•
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raná, refrescos, refrigerantes; soda,
Tétmos eis, 617.908 a 617.910, de
xaropes para refrescos
20-11-63
Classe 48
Agus Minerais de Minas Gerais S. A.
Para distinguir artigos de toucador e
Hidrominas
peatumartaz em geral: Almiscar. água
Minas Gerais
de beleza, água fadai, água de lavanda,
agua de colônia. arminhos, água de
contendas
at,ina. água de rosas, água cie elf aze.na a amonia perfumada liquida em pó.
em pedras, para banho, ordhantinas,
Classe 3
bandolinas, batons, cosmético: para a
Cafeína, ácido acetilo-salicilico, form:na, cabelo. pestanas. dlios e bigodes,
ácido tânico, tanatos. calomelanos a crayons. cremes para a peie, carmins.
vapor, broinctos, iodetos sulfatos, saciglucoxatos, carbonatos; arse- cheiros em pastilhas. em tabletes, era
Matos, cloridatos, nitratos, cloruetos; lentilhas, em trociscos e em pílulas,
bismutos: oxalatos; acetatos; silicicatos; cremes para barbear. cremes dental.
poções, bálsamos, extratos fluidos, xa- depilatórios, desodorantes, dissolventes,
ropes: elixires; vinhos; pílulas; injeções; •aaências, extratos, estojos de perfumes
pós, pomadas, papéis; linMentos; drá.. creme para limpe:a da pele, e para base
geas; granulados. comprimidos, emula de pó de arroz, esmaltes para unnas
saes, cremes; partas: óvulos, supositó- escavas para dentes. cabeai. rouprs,
rios; velas: tinturas; alcoolatos, elcoola- calos e unhas. fixadores para o cabelo
turas e preparados farmacêuticos ene- pestanas, cílios e bigodes, iveias para
dicinsis, vacinas e bioculturas pesai se- o cabelo, glicerina perfumada para uso
rem usados na medicina e na atraída de toucador. grampos para o cabelo,
para maquilsgeta, lança-Perfumes, loClasse 42
Aguardente, aguardente conipoata, ana ções, liquidas dentilricios, em pasta, em
aperit vo, bagaceiras, biter, brandi, geléia de petróleo perfumada lápis,
cerveja, conhaque, essências para bebi- sabão em creme. em elixir e em pó,
das alcoólicas, fernets. gin, genebra, liquidos para ondulação, permanente.
lcirsch, kuniel, licores, pipermint, man- lixas para unhas, Isque. óleos para o
cabelo. pasta e pós para dentes. pertache, rum, vinhos, vermouth, vodva
meg petróleo para uso de toucador,
uisque
pastas e pó para as tinhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
Temo n.9 617.910, de 20-11-63
Agus Minerais de Minas Gerais S. A. carminados, e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embeleza— Hidrominas
mento da anis. pon-pons, pó de
Minas Gerais
arroz
Classe 43
Aguas araficiais, naturans e minerais.
Termo n.° 617.915, de 20-11-63
bebidas espumantes sem álcool, essén- Agus Minerais de Minas Gerais S. A.
ema para refrigerantes, água tônica,
- Hidrorninas
soda limonada, guaranã, laranjadas, liMinas Gerais
monadas, sucos de frutas gaseificadas.
çrutas
gazeifilimonadas, sucos de
cadas e xaropes
Termos os. 617.911 e 617.912, de
20-11-63
Agua Minerais de Minas Gerais S. A.
— ilidrominas
Minas Gerais
Carabuquira
Classe 3
Cifetna, ácido acetilo-salicilico, formina,
ácido tânico, tanatos, calomelanos a
vapor, brometos, iodetos sulfatos, sacilicilatos, glucoxatos, carbonatos; arseniatos, cloridatos, nitratos, cloruetos;
bismutos; oxalatos; acetatos: silicicatos;
poções. bálsamos, extratos fluidos, xaropes; elixires; vinhos; pílulas; Injeções;
pós, pomadas, papéis; linlmentos; drágeas; granulados. comprimidos, emulsões, cremes; pastas; óvulos, supositórios; velas; tinturas; alcoolatos, elcoolaturas e preparados farmacêuticos medicinais, vacinas e bioculturas para serem usados na medicina e na farmácia
Classe 42
Para distinguir: Aguar'-lente de cana,
composta ou não, bagaccira, batidas.
"binar", cerveja, conhaque, geng birra
gin, licanes (de anis, de cacau, de menta, de frutas ou_ essências naturais ou
artificiais), rum, vermute, vinhos" vodka" e "wh sky"
Têrinos ns. 617.913 e 617.914, de
20-11-63
Agus Minerais de Minas Gerais S. A.
Hidrominas
Minas Gerais
Dona Beja

IDROMINAS
Classe 43
Para distinguir: aguas artesianas, águas
artificiais, minerais e naturais, bebidas
espumantes sem álcool, gasosas, gingarale, guaraná, refrescos, sifões, soda limonada
Termo n.° 617.916, de 20-11-63
Agus Minerais de Minas Gerais S. A.
- Hidrominas
Minas Gerais

S O DI NH A

aventais, alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadoures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados, chapeus, cintos, ciutas, combinações, corpinhos, calças de
senhoras e de crianças, calções, calças.
camisolas, camisetas. cuecas, ceroulas,
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos
dominos, echarpes, fantasias, fardas, para militares e colegiais fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogot de fingerie, jaquetas, leques, luvas, ligais lenços, mantõs, meias, maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, palatos, palas, penharoupão, sobretudos, saisa, suspensorlos,
salda de banho, andalias, sweater, abortes, sungas, stolss, soutiens, slacks,
talar. toucas, turbautes, ternos, niformes
sestklus
férino n.° 617.919, de 20-11-63

r,11,,,,x,,,nied S. A.
Guanabara

rnORROGACIO

Termo n.o 617.917, de 20-11-63
Confecções Chester S. A.
Guanabara

'PRORROGAÇÃO

Q Campeão da Limpeza
ALFA. X - 12
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de la n a.
deira, água unitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para cals
çadus, palha de aço, preparados parai
polir e limpar madeiras, vidros. !teimo
e objetos, panos para polir e para Unt•
pesa, panos de esmeril e material abra.
sivo empregado na lirpeza de metais g
objetos, sabões em geial e saponáceog,
velas e velas a bua de ensaiam,
sabões em pó, ai flocos, esponjas dO
limpeza

Tertno n.° 617.920, de 20-11-63
Joaquim Gonçalves Bra sileiro
Rio de Janeiro
Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas,
estampas; manequins; e análogos; quaisquer outras obras de pintura c escultura não incluídas em outras classes
Classe 49
ogos de hada espécie, brinquedos e pasClasse 8
satempos, petrechos e artigos para fias
Trinchas e escovas aar os cabelos, in- exclusivamente desportivos exceto vesclusive para pintura e alisamento dos
tuários
mesmos
Termos os, 617.926 a 617.923, de
Termo n.° 617.921, de 20-11-63
20-11-63
A. E. I. O. U. — Administração
Indústria de Artefatos Plásticos
Engenheiros Industriais Organizadores
Plastécnica Ltda,
Unidos Ltda.
São Paulo
Guanabara

51, dit, z.

A.

E. I. O. U. Administrado-ie-ã*
Engénherros Industriais

Organizadores UnidoS ttri-aà

Termo n.° 617.922, de 20-11-63
(Prorrogação)
União Fabril Exportadora S. A.
(U. F. E.)
Guanabara

PRORROGACÃO

5&'414 feet

Indústria

Cla.sse 36
Aguas gasosas, natiliai.s ou artificiais: Para distinguir: Artigos de vestuarios
caldo de cana, callos de faltas; gua- e roupas feitas em geral. Agasalhos,

Guanabara

Classe 3
Uni produto farmacêutico, indicado no
tratamento da tráqueo-bronquite e suas
manifestações

PRORROGAÇÃO,

BELAIR',,

Térmo n. 9 617.923, de 20-11-63
(Prorrogação)
União Fabril Exportadora S. A.
(U. F. E.)

Termos na, 617.924 e 617.925. de
20-11-63
Estamparia Caravellas S. A.
São Paulo

Nane comercial
Classe 43
Aguas artificiais, minerais e naturais,
bebidas espumantes sem álcool, gasosas.
gingerale. 'guaraná, refrescos, sodalimonada, sifões e xaropes

Março de 1964 911

C,uso

Classe 46
Sabão

mhsttria Bres'itelra
Classe 12
Para distinguir: Os seguintes artigas
de metal comum, não incluídos em outrai classes: alfinetes, alfinetes de se.
gurança, agulhas, argolas, botões, colchetes. dedais, fivelas e fechos corrediços, garras, grifas de metal para enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas,
missanges, presilhas
Classe 13
Abotoaduras para punho:. ugua, marinhas lapidadas. alfinetes para adorurr
vestuários, de metal precioso,
precioso ou suas imitações, anéis de
adorno, balangandans, berloques, Lrincos, broches, colares, contas de nreta;r
ou pedras reciosas ou serai-reciosas e
suas imitações, usadas ;orno adornos

942
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cru na confecção de bijouterlas, corren- ralé, toalhas para badquetas. guarninino n.° 617.935, de 20-1143
tes de uso individual ara adorno dia- ções para cama e mesa toalhinhaa
Almeida Cardoso 8 Cia. Ltda,
mantel lapidados, esmeraldas lapidadas,
(cobre pio)
Guanabara
medalhas com santo, pulseiras, safiras
Classe 49
!apiadas, topázios lapidados. turinalinas
brinquedaa artigos desportivos e
lapidadas e turquesas lap:dadas
pasaaternpos. a saber: álbuns para re.
cortar e armar aviões, automóveis.
Classe 17
Para distinguir máquinas e trastelasões aaos, argolas, bercinhos, bonecas, bonepara escritórios e desenhos era geral: cos. baralhos de cartas, bolas para
Arquivos para correspondência. almo- todos as esportes, brinquedos em forma
fadas para carimbos e para tintas.' abri. de animais, balões de brinquedo, bilhadores de cartas arquivos. apontadores res. brinquedos mecânicos, brinquedos
berços para mata-borrão borrachas em forma de instrumentos musicais.
brochas, canetas para desenhos, corta. brinquedos em forma de armar. brins
dores de papel, colchetes. carimbadores qu. edas de borracha com Ou sem assocestos para papéis e correspondência
caminhões'
°s*
g carmeinhas'
classificadores. dips. Caiadores. canetas "°' caránhjogar,
chocalhos,.a
caneleiras
• de
~passos,
cofres, canetas
tinaeiros.
_
a_a_aa
_ asa co- cart"
para esporte,
cartões para loto,
casinetas
rira alias de brinquedo, casinhas de armar.
_°°"°
cum =_....=
;_
_L...,arrurajo. cadeiras de brinquedo, carteiras e enClasse 3
"rer' v d= fitas a;:i'ara cáqui. veiopes com falhas
recortar e
fasina.ir
f
para
Termo na 617.936, de 20-11-63
nas de escrever, fichas . para arquivos armar., calçados para bonecas, cordas
Almeida Cardoso 8 - Cia. Ltda,
maquinas para escrever. calcai-ar. so- para pular. clayinas para tiro 80 alvo,
Guanabara
mar. fitas gomadas, maquinas vara copos de dadaraacaixinhas de música,
grampear? gomaa arábica. 9,imadamm dados, dardos, discos, dominós, espin.
grampeadores. grampos e ganchos para gardas de brpinquedo, espingardas de
escritórios, gis. godets. instrumentos de vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras engenhos de guerra de brinquedo, lerClasse 32
molhadores, mata-borrara . máquinas e rinhos de engomar, ferramentas para
apetrechos para apontar lápis, mapa crianças, figuras de aves e animais, Fometos periódico de divulgaçao cientecas. metros para escritórios e para figuras para jógo de xadrez. fogões e
tifico
desenhos. papel carbono. perfuradores, fogãozinroS de brinquedos, jogos de
tutebol de mesa, joelheiras para esporte,
pastas para escritórios, coas fechos
Termo n.o 617.937, de 20-11-63
tnetalr pastas ' para escritórios, com fe- ganchos para pesca, guisos para crian- Cerâmica Nossa Senhora de Fátima
chos de metal. porta-tinteiros, porta- ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
Ltda.
lápis. porta-canetas. porta -carimbos. para pesca, jogos de damas, jogos de
Rio de Janeiro
porta-cartas, porta-blocos penas, pren- dominó, jogos de raquete, linhas para
sas. pincéis. prendedores de papéis. per- pesca, luvas para box. para esgrima,
cevejos, ~ias, sumais, separadores para jogador de soco, máscaras camapara arquivos. sinetes. tintas para es- valescas, mesas de bilhar, de campista.
craves, tiralinha, tintas para carimbos, de roleta, de xadrez, mobilias de brintintas para duplicadores,ainras para ha. quedo, miniaturas de utensílios doméspressão, tintas para desenhos. aparelhos ticos,. patins, patinetes piões, petecas,
para tirar cópias. pastéis de tintas parti plarquetas para ginástica, peças de
escrever e desenhos, máquinas de co- jogas de dam as, dominó e xadrez, peloClasse 15.dereçar, máquinas registradoras tas, Pianos e outros Instrumentos musiClasse 22
cais de brinquedo, pistolas de atirar
filtros, moringa e talhas
Para distinguir: Fios de algodão. câ- flexas, papagaios de papel, panelinhas.
nhamo, juta, ,lã, taylon, fios plásticos. quebra-cabeças em forma de armar,
Têrmo n.° 617.938, de 20-11-63.
fios de seda natural e rayon, para te- raquetes, redes de pesca.
para Indústrias Reunidas José Stefanini S. A.
celagem, para costura, tricotagem e Pa- jogos, ' rodas - de roletas, revólver de
Guanabara
ra crochê. F.os linhas de toda aspe brinquedo, Soldadinhos de chumbo, tacie, fios e linhas para pesca, linhadas bleiros para jogos, tacos de bilhar,
de aço para pesca
tambores para crianças, tamburéus,
PRORROGAÇÃO
Classe 23
tamborete-s, tênis de mesa, trena e viasgerai.
tecidos
para
colam•
Tecidos era
férreas para brinquedos, varas para
anTISEPTICO
ções em , geral para tapeçarias, para arpesca, vagonetes e zepelins
DESODORPIITE
tigos de cama e mesa: Algodáo, alpaca
BRCTERICIDII
cânhamo, cetim. caroá, casimiras. taTarmo n.° 617.934, de 20-11-63
Almeida Cardoso
Cia. Ltda.
sendas e tecidos de lã em peças, juta
Guanabara •
jersey, linho, nyloa. paco-paeo, perca
una. raio!, raiou. seda natural, tecidos,
plásticos. tecidos impermeáveis e tecidos
de pano pouro e veludos

MENSAGEIRO 110111EOPATA:

FÁTIMA

nono a.' 617.940. de 20-11-63
losé Maria de Emeobar
Guanabara

Classe 2

Adubos
Termo n.o 617.941, de 20-11.63
Wamig Representações Ltda.
Guanabara

24
(incidstna "lintaffeirft
a
Ciasse, 8
Discos gravador'
Termo n.° 617.942, de 20-11-63
Clbant .-- Comércio e indústria de Brin. quedas e Artefatos de Madeira Ltda.
Guanabara

CI AM
Indústria .Brasiteira
Classe 49
Fabrico de brinquedos, passatempos,
petrechos e artigos para fins exclusivamente desportivos
'nano n.° 617.943, de 204143
"Luz do Brasil" Indústria de Artefatos
de Metais Ltda,
Guanabara

•Detal dote 24attie
Classe 50
Abat-jours, etc.
Termo n.o 617.944, de 20-11-63
. Laboratórios Enila S. A.
Guanabara

Classe lá

ates. boinas, botas. babadouros, casa.
cos. coletas. capas. abales. cachecol
PRORROGAÇÃO
calçados chaptus, cintas, combinações,
corpinhos. calças, calções. tamisas ca.
.111.4401~8.ga4
intactas, camisolas. cuelas. -ceroulas, cal• 3.3 1.
um • •:
lb ar
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
1.4~ 3n•••n00 •
cueiros casario. alorninós. eckarpes,
~mi ...1.33.333
33333.
./3/33
fra/das, galochas. ravataa. gorros. la•
Cias.se 3
4•33, .3.1~ da • o• • 3.3
o.
&metas. Luvas, ligas lanços legues,
.• " a.:atatr.
7.71r.'"+"
Una* produto farmacêutico medicinal In..j2111 n
asanOSs meias, maniata mantas. man.
dicado no tratamento das aginites, como
g.."Sfi"..títNiasn,?,•.st.""a
drido. molhas. paletós. palas. peaboar.
anlisético
penas, puloverea ponches. pelerinas,
polainas, Mamas. ~hos. robe ès'
Termo n.° 617,939, de 20-1143
Indústria de Parques Infantis do ki9ste
chaaahre., sobretudos, suspens6rios. soai.
tiens, tailieurs. toucas e vestidos
Ltda.
Pernambuco
Classe 37
Impas &macas. para santa . e ocas
Acolchoados para camas. colchas. co- •
Indústria de Parques Infantis
bertor" esfregOes, fronhas, gaardana- Medicamentos para combater a'perda
Mos bordarias. 40905 de tos:has fosfatos e alboraina . Fama. tanii néni.
- do Norte Ltda.
Mola, imanas para aram panca para a perda pela urina de e' , ^iiteNs fite k ao
s•.,
e
de
oraanIsmo.
-Indicaria
1,
.
.•
passos
de
pratos
toalhas
casinha e
rnaaa.-aadra. saía (-a.a./
rosto. e bulho, toalhas de toesa. toa-1 fraqueza cerebral
- cessiva perda de fosfatos
Nome comeried
baa Iara ¡estar, toalhas pára chá el
3113417.33 133,3034

41•
"":"..1.3,

14.o l

-

3**

DEXA-K
'Indústria Brasileira

Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 617.945; de 20-11-63
Laboratórios' Eeilk S. A.
.
C,Guanbara
roa f',11

KADEXAN
Indústria Brasileira
• Classe 3
Artigos da classe
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Termo n.° 617.946, de 20-11-63
(Prorrogação)
f.p rbenfahriken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alemã

'rirmo mo 617.952, de 20-11-63
(Prorrogação)
Deutsche Grammophon-Gesellschaft
M. B. H.
República Federal Alemã

pãORRO6/40
oRORROGACÃO

AROP AL

DOtvIUS)

Classe 1
,••rodutos químicos usados como matéria
°rima nas indústrias aos preparados
para a lavanderia
TerinO n.9 617 . 947, de 20-11-63
(Prorrogação)
Narbenfabriken Bavcr Aktiengesellschaft
República Federal Alemã

Classe 3 var e laminar couros, engrenagens de
Substancias químicas, produtos e pre- cremalheira, separadores de creme, criparados para serem usados na medicina vos mecânicos, cubos de placa de em.
ou na farmácia breagem, culatra de motor, cilindro, máquinas de debruar, debulhadoras. desaTèttno n.° 617.959, de 20-11-63
copiadores, desagregadores, desbagadoDomus Construtora Ltdr
res. máquinas para descascar grãos, deSão Paulo
'
semgraçadores, desfibradores. desgaiseficadores, desintegradores. desnatadal.
ras, desposlpadores. maquinas de coatenção para máquinas de meias, diabratas, diferencial, dispositivos para a ig1.
nição elétrica para motores para fiar,
serrar, para descaroçar algodao e para
Classe 33
levantamento de vagões, divisão e reConstrutora

Termos ns. 617.960 a 617.962, de
dourraar
. ;Ira
deir
para "
cjarcas,
áquinas),
s gille
Pa
d°resmã(cruinas
as:
20-11-63
dinamos, maquinas de drenar, eixos de
Projecta — Grandes Estruturas Ltda. transmissão, elevatores de %Papar. geraLETRAS E DESENHO EM AZUL
São Paulo
dores de eletricdade, caldeiras, eletros
Classe 8
PRORROGAÇÃO
• motores, distribuidores de papel de emAparelhos, instrumentos e máquinas
balagem, embreagens. máquinas de empara graavção, reprodução ou multiplibalagem. egabreagens, máquinas de emcação da voz e da música e respectibrulhar, máquinas de mebutir, engenhos,
L E'V AS O J.J
asv. peças. especjficadarnente: máquinas
empacotadores, máquinas para encaderINDUSTRIA
BRASILEIRA
Classe 1
falantes, pick-ups elétricos ou mecânicos,
nação e cosedores de arame para anuía
Dissolventes químicos para a indústria dispositivos para trocar discos, limpadoClasse 5
dernaçao, máquinas para encher e para
textll. usados na estamparia e uei tin- res de discos, aparelhos de rádio- alto- Aço em 'aruto, ..aço preparado,
aço
turaria
falantes, microfones e amplificadores doce, aço para tipos, aço haadido aço engarrafamento, engrenagens, maquinas
entalradeiras. equipadoa escadas rolasparcialmente trabalhado, aço pálio, aço tes. escoradores de grãos, esmagadores
Termo n.o 617.948, de 20-11-63
Termo n.° 617.953, de 20-11-63
refinado, bronze, bronze em bruto ou de frutas, máquinas de esculpir. maquia
(Prorrogação)
klice 1. Ivanovitz Starziczny
parcialmente trabalhado, bronze de nas para raiar canos de espingardas,
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
Guanabara
P pnública Federal Alem,
manganês, bronze em pó, bronze em elevadores de essências para motores,
barra, em fio, chumbo era bruto ou máquinas para estaleiros, máquinas de
aarcialniente preparado, cimento me- estampar, máquinas de esticar, máquinas
PRORROGACÃO
-álico, cobalto, bruto ou parcialmente para preparar o material para estradai
rabalhado couraças, estanho bruto Olt de ferro, mquinas de etiquetas, evapoa
,lareialmente trabalhado, ferro em bruto redores., cavaletes para escavação do
POROFOR
•
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro solo, máquinas para escavação. maquia
Classe 1
cai barra, ferro manganês, ferro velho, nas e motores de explosão, máquinas et.
Produtos químicos utilizados na indúsgusa em bruto ou parcialmente traba- preraedoras, facas mecanicas, facas cirtria da borracha e seus artefatos
lhado, „gusa temperado, gusa maleável, culares, máquinas para fabrico de faria
Classe 48
laminas de .metal, lata em falha. latão abas. prensas para feno e aparelhos par
Perfumes e águas dá colônia
Temo n.° 617.949, de 20-11-63
em fõlha, latão em chapas, latão efill quinas para extinção de incêndios, cole.
(Prorrogação)
Termos ns. 617.954 e 617.955, de
vergalhões. liga metálica, limalha* turbinas, máquinas de 1:apressara mia
Parbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
20-11-63
magnésio, manganês, metais não traba- toras para instruções ele caldeiras, insDecniblica Federal AletnÉ'
Produtos Químicos Farm-ocêuticos Cos- lhados ou parcialmente trabalhado, metalações de transportes e para fabricar
niáicos Euramed Ltda.
tais era massa, metais estampados, combustivels, insufladores, máquinas de
São Paulo
PRORROGAÇÃO.
-*letais para solda, níquel, ouro, zinco lato de areia e aparelhos para latos,
corrugado e zinco liso em farlhai
joeiras mecânicas, máquinas coloetorai
máquinas de misturar, máquinas para
Classe 6
TIILICOLLA.X
moagem, para cortar modelos, moedores,
Para distinguir: Abauadores de ce- máquinas de aquecimento de pratos, maa
Classe 31
reais,
máquinas
para
acabamento
e
paMaterial de vedação e empanque
INÕUSTRIA BRASILEIRA
quinas de moldagem, máquinas de mola
ra tecer, acendedores para maquinas de nhos,
monta cargas, morteiros misturado.
Termo n.° 617.950, de 20-11-63
explosão, bombas (máquinas) de acio- res. moedores e trituradores de ossos,
(Prorrogação)
Classe 14
namento, aciplamento (arfa!) acopla- máquinas para cortar padrões, máquinas
Nicoiet Watch S. A.
Recifientes de vidro e mamadeiras &- naento de rodas livres, máquinas para
para fabricar papeis, de papelão, pren.
Su;ça
vidro
adegas, máquinas para adelgaçar, adr- sas de para5uso de presa°. máquinas de
Classe 28
ruelas, aerocondensadores máquinas de
Recipientes de plástico e mamadeiras de ajústar, alargadores, rolos, compresso- perfurar, perfuratrizes, máquinas para
PRORROG A Ç ÃO impressão fotográfica, pistões, guindas.
plástico
res, máquinas de dsscasear batedores
tes,
placas de guarda para máquinas.
de algodão, bombas hidráulicas (para máquinas
Termos as, 617.956 a 617.958, de
de purificar o ar, maquinam
a
algodão), carneiros hidráulicas para para fabricar queijos e laticínios, rebata.
20-11-63
algodão,
formadores
de
fios
de
algodão,
Roussel-Liclaf
radores, máquinas de rotular, máquinas
.YIARINE
prensas para algodão, purificadores de
"-7"
.
7-AA
r,anca
para a indústria de sal, máauinas para
caroços de algodão, serras para descar- fabricar salsichas, máquinas para limcar algodão, trituradora-g e transportapar sementes, máquinas para extrair
Classe 8
dores de algodão, tubos encaixotadores óleos, separadores, serras sem fim, má.
para
tirara
o
algodão
dos
vagias,
aliRelógios, mecanismos de relógios e mosquinas soprantes, máquinas de adulo.
mentadores para carburadores carburartadores de relógios
dores clarificadores, máquinas para ali- tipar, máquinas de tamizar, tamisai, te.
das sem fim transportadoras, teares,
Termo n.9 617.951, de 20-11-63
sar o couro, máquinas e prensas para máquinas
para acabamento de tecidos,
(Prorrogação)
alisar cereais, grãos, frutas, alimentado- tesouras de máquinas para talhar, ma.
Luckhaus t Günther
res, velas de : plumagem para máquinas
de timbrar, tornos, maquinas tora
Al;vanha
e motdres, dial>ositivoaade altunen elé- quinas
i
cortar cortiça, -Máquinas CO-à:deka& ao- radoras, travadores mecânicos para ser+
PRORRÕGAÇÃO
sedores de arame para encadernadora; rue, mquinas para fabricação de trilhos,
tuabinas hidráulicas e vapôr, máquinas
máquinas para coser ou brochar livros, para usinar, bombas de vácuo, ValS0134
de costura, maquinas de esticar e adel- nas mecânicas para ruas, ventoinhas,
Classe 1
Substancias e preparações quitnicas usa- gaçar couros, máquinas para classifica- máquinas de cortar vidros, maquinas vodas nas indústrias, na fotografia e nas ção de tipos, coletores de lama e para lantes com exceção das máquinas e suar
análises químicas. Substâncias e pre- dínamos e motores, motores de combus- partes integrantes incluidas nas classes;
parações quírnieas anti-corrocivas e antl- tão, máquinas de tipografia, compresso7— 10 e 17
res (máquinas,: compositores mecántwridantes
Classe 11
cos. máquinas para distribuição, para Ferragens e terramentas de tõda
Classe 2
• li
SubstadCias e preparações quhnicas usa- amassar concreto, máquinas condensado- cie, cutelaria em geral e outros artigo*
CPR; iC500:
(
Iâniffins C das na agricultura, na horticultura, na ras, máquinas de trançar, máquinas de de metal não incluidos em outras das.
nov.ilhas
cravar, máquinas de corta, encerar, gra- les: Alicates, aldravas, arruelas, arat«
veterinária e para fins sanitários
/
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me: Alicates, aldravas, arruelaa arre
Tèrmo n.o 617.964, de 20-11-63
ii de latas, arrames lisos ou farpa- Cia. Melhoramentos de São Paulo —
Indústrias de Papel
aparelhos de chá e café, assadelSão Paulo
rei, açucareiros, brocas, bigornas, balidas, bandejas, bacias, baldes, bombo.
aferes, bules, colheres para pedreiros.
camisas para caindros e trilhos: cadea.
doa, correntes, cabides, caixas de metal
para catões. colinas, chaves, cremones
'chaves de areamos, conexes para encanamentos, canos de metal, chaves 'de
fenda, chaves Inglezas, cabeções CaneClasse- so
cas, copos, cachepots, 'centro de mesa, Aros para guardanapos de papei
coqueteleiras, caixas para acondiciona aglutinados, álbuns (em branco), albst" as
mento de alimentos, caldeirões, caçaro- para retratos e autógrafos, balões (exlas, craleiras, Cafeteiras, dobradiças. ceto para brinquedos) blocos para
enxadas, esferas, engates, enfeites para correspondência, blocos para cálculos,
arreios, de metal para automóveis. es- blocos para anotações, bobinas brochutribos, formões, espumadeiras, foices, ras não impressas, cadernos de escreferros para cortar capim, ferrolhos, la- ver, capas par adocumentos, carteiras,
tas, facões, frigideiras, cilindros 'para caixas de papelão, cadernetas, cadeia
lamirsaçao, ganchos, guarnições de me- nos, caixas de cartão, caixas para patal, garfos, ganchos ríara quadros, pelaria, cartões de visitas, cartões cogramos para emendas de correias, limas, merciais, cartões indicas.. confeti, carlaminas, licoreiros, latas de lixo, jarras. tolina, cadernos de papel melimetrado
machadinhas, molas para portas de cor. e em branco para desenho,' cadernos
ser, martelos, marretas, matrizes, mar- escolares, cartões em branco, cartuchos
mitas, navalhas, puas, p. áa, picaretas. de cartolina, crapas planográficas, capregos, picões, ponteiras, parafusos, dernos de lembrança, carretéis de paporcas, pratos, porta-gelo, porta-pio, pelão, envelopes, - enstólucros para chaporta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos rutos de papel, encadernação de papel
roldanas, ralos para - pias, regadores. ou papelão, etiquetas, falhas indicas.
terras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- fOillas de celulose, guardanapos, livros
@ouras, talhadeiras, torquezas, trilhos
trilhos para 'lavadores, tenazes trava não impressos, livros fiscais: livros de
dores, telas de arame, tubos para enca- contabilidade; mata-borrão; ornamentos
namentos, - trincos, trilhos pára portas de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
de correr, taças, molas para portas,
papéis sem impressão papéis em branco
vasilhames
e
verrumas
vasos,
para impressão, papéis fantasia, menos
1
Classe-:1
par çorrar, paredes, papel almaço com
Perniceia, ferramentas de sada espécie, ou sem pauta papel crepoa, papel de
tutelaria em geral e outros artigos de
metal. a saber: .alicates, alavancas, ar- seda, papel impermeável, papel em bomações para óculos, • arruelas. argolas. bina para impressão, papel encerado,
aldravas, armações de ornai. abridores palel higiênico. papel =permearei,
is latas. arame, liso ou (arpado, assa- para copiar. papel para desenhos, padeiras, açucareiros; broca, bigornas. bar. pel para embrulho impermeabilizado
zela& bandejas, -bacias, baldes bombo- papel para encadernar, papel vara esalerta, bules; cadinhos, cadeados, casa crever, papel para imprimir, papel palaçais, colherei para pedreiros. correta. rafina para embrulhos,' papel celofane,
tez, cabides,. chaves, cremonea. chaves papel celulose, papei de linho papel
parafusos, conexões para encana- absorvente, papel para embrulhar tage
mento, colunas, caixas de metal para baco, papelão, recipientes de papel, roportões, canos de metal, chaves de fen- setas de papel, rótulos de papel, rolos
da, chave inglesa. cabeções. canecas, de papel transparente, sacos depapel.
copo", cachepots, centros 3e mesa, co.. serpentinas; tubos . postais, de -cartão,
tubetes de papel
queteleiras, caixas para acondiciona.
mento de alimentos, caldeirões, caça roTênno n.° 617.965, de 20-11-63
la; chaleiras, cafeteiras, conchas, coaLuiz Moura 8 Cia,
dores. distintivos. ,dobradiças enxada&
Rio Gramai
iaxaciões, esferas, engates. esguichos enfeitas para arreios, estribos, esferas
arreios, espumadelras; brasões,
PRORROGAÇÃO
air:es, ferro para cortar capim, ferroro
facas,
facões,
fechaduras
ferro
co.
boa,
Isatim* a carvão,- fruteiras, funis. fôrmas
para doces. freios para estradas de
Serro. frigideiras; ganchos, grelhas. garfo; ganchos para quadras . gonzos para
arruagens; insignias. linisi. laminas, lia
coreireis, lates de lixo. arras machadialma, molaspara portas. molas para
venezianas. martelos. alarretas. mateiClasse 36
" navalhas; puas pás. pregos parafusos. picões. porta-gelo, oosairaa porta- Comércio e indústria de sapatos para
pão, porta-jóias. paliteiros, panelas; rol- homens, senhoras e crianças, camisas,
meias e chápéus
danai, ralos para pias, rebites, regadores. serviços de chá e sa t- é; serias, serTêrmo n.° 617.966, de 20-11-63
roam, suchas. sacarrolhaa, tesouras, ta- :adúsisrla e" Comércio de Luvas Be-La
Umes, talhadeiras, torquaza s. tenazes.
Ltda.
. trevadeiras, telas de arame, torneiras.
São Paulo
Tèrmo n.° 617.963. de 20-11-63
INDUSTRIA E COMÉRCIO
Antonio Moraes e Alcides de Mello
Guanabara
DE LUVAS BE—LA LTDA.

CASAS
COLOMBO

Os iros Zoológicos

.•11

Clasoe 32

Ila parrudfrelobo Ditett.da

1

lerdo n.° 617.967, de 20-11-63
Lancei Confecções Ltda.
Rio de Janeiro

LANCEI:
indústria brasileira'
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusbes, boinas, babadouros, bonés, capacetes.' cartolas, cara,
puças, casacão. coletes, capas, abales,
cachecol& calçados, chaéups, cintos,
cintas. combinações Corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, eam ,solas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. fantasias fardas para militares, cotemais', fraldas. galochas, gravatas, - gorros, jogos de lingerre, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias
marós, mantas. mandrião mantilhas, pa
tetas, palas. pe nhoar, puiover, palatinas
peugas. pouche s. polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias
sweaters: shorts sungas, stolas, soutiens, siada. taleis toucas, turbantes,
vestidos
Termo n.o 617.968, de 20-11-63
D. Jorge es Irmão
Pará

1\4:o de '964
Tartno n.° 617.970, de 20-11-63
Paulo Pontes Lopes
Santa Maria de Campos .

VAI BOÂ

braiileira!
Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 617.971, de 20-11-63
Irineu Jeronimo do Valia
Guanabara

SANTA HELENA,
Classes: 33 e 48
Titulo
Termo n.° 617.972, de 20-11-63
Walther da Costa Mattos
Guanabara

Feáinha do Teatro Arnadoi
Classe 33
Concursos e promoções
Têrmo n.° 617.973, de 20-11-63
Padaria Padre Eustáquio Ltd.
Minas Gerais

Padaria Padre Eustaquio
Classes: 33 e 41
•
Titulo
Termo n.° 617.974, de 20-11-6'
Indústrias Químicas Reis Ltdg
Rio de janeiro

industria brasileira

• Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárioi
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusaa
botas, botinas, blusões, boina& baba.
doures. bonés, capacetes. cartolas. -carapuças. casacão coletes, capas. chilas
cacheco l . calcados, shapéus, santos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. ca l
-ças,cmi ol seta,cucas. ceroulas. colarinhos, cueiros:. saam.
casacos, chinelos, dominó*. echarpes:
fantasias, fardas para militarese coles
maii fraldas, galochas, gravatas, goro*, logos de 'ingeria. !aqueças: . legues;
lutais. ligas, . lenços, inanfós, =lu
DIni&l. mantas, mandrião, mun dthas: Pa•
ietós, pulas. penhoar, pulover, peleriaas,
rugas, pouches. polainas, pijamas: punhos. perneiras, guictionos.. regalo*,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
tu:penada-ros a saídas de banho, sandália;
sweaters, &horta, sungas, atolas, sou.
letée pu las. penhoar. pulover, pelerinat.
vestidos

PALOMA)
ENDOSTRIA BRASILEMA

•

Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava
deira, água sanitária, cera para soalhos •
detergentes, esponja de aço, fósforos
lixivia, lã de aço, pomadas para cal
çados, palha de aço, preparados pita
polir e limpar, madeiras, vidros, metal
e objetos, panos para polir e para lia •
peza, panos de esmeril e material abra
sivo empregado na limpeza de metais I
objetos. sabões em geral e saponáceoi
velas e velas a base de estearial
sabões em. pó, m flocos, esponjas d
limpeza
Termo n.o 617.975, de 20-11-63
raudústrias Químicas Reis Ltda
Rio de Janeiro

• JúN10115
n'TDOSTRLA. BRASILE3AA

ClaMc 46
Termo n.° 617.969, de 20- 11-63
Distribuidora de Produtos Alimentícios Alvejantes, amidos, anil, agua de lavaLaçador Ltda.
deita, água sanitária, cera para soalhos,
Rio Grande do Sul
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para cal'LAÇADOR1
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
industria brasil eirá e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abra.
. Classe 41
Nome comercial
'Sorvetes, chocolates, doces e caramelos siv,o empregada na limpeza de metala g
objetos, sabões em geral e sapo:mama
velas e velas a base de estearas
sabões. em p6, m floco; esponjas dl
PREÇO DO 'NÚMERO DE HOJE; CRS 5,00
limpeza

