ESTADOS .UNIDO
. ir •

O
SEÇÃO III
ANO XXIII — -21.•ii

• DEPARTAMENTO NACIONAL

DA PROPRIEDADE INDUSTIVA
DECISÕES DO SR. SECRETARIO
*DA INDC1STRIA

OÁPITAL FEDERAL

BEGIINDA-PIIIRA, 58 DE JANEIRO DE 1986

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Comp. — O 5111 . Secretário exarou o em 7 de janeiro de 1965. (a)
seguinte despacho: Conheço do me" Eduardo Portella Mete) — Secretário
curso e dou-lhe provimento, face aos da Indústria.
Fábrica Piretinhaga de Artefatos de pareceres. Rio de Janeiro. em 7
.•
borracha Ltda. — Recorrendo do des- de janeiro de 1965. — (a) Eduardo
Cristais Prado Ltda. Recorrendo
pacho que indeferiu o termo 64.570 Portella Neto — Secretário da In- do despacho que indeferiu o termo
modelo de utilidade para — Novo dústria.
n.° 161.819, marca Escale. — O Semodelo de chupeta. — O Sr. Secretánhor Secretário exarou o seguinte dese
Imobiliária
Ltda.
Rex
Merclusta
rio da Indústria exarou o seguinte
pacho: De ac.5rdo com o artigo 50 da
—
Recorrendo
do
despacho
que
indedespacho: De acOrdo com o artigo 50
Lei n.° 4.048, de 1961. e da Portaria
o termo n.° 145.192, insígnia
h Lei n.° 4.048. de 1961. e da Por- feriu
Ministeral de 27 de setembro de 1963,
taria de 27 de setembro de 1963, co- comercial — Rex. — O Sr. Secretá- conheço do recurso e lhe dou provirio
exarou
o
seguinte
despacho:
De
recurso
de
fis.
25
e
lhe
nego
atino do
mento para reforma do despacho reprov mento, por faltar ao pedido de acordo com o artigo 50 da Lei 4.048
patente o requisito essencial da novi- de 1961, e da Portaria Ministerial de corrido de Eis., na falta de prorrogadade, com aplicação do artigo 11, e 1.° 27 de setembro de 1963, conheço do ção do registro impeditivo de númelo Código da Propriedade Industrial recurso e lhe dou provimento para ro 102.290, e deferir o registro da
Modelo de de utilidade. — (a) conceder o registro da marca, de acOr- marca Escale, requerida a fls. — Rio
Eduardo Portella Netto — Secretário do com os exemplares de fia, do pro- de janeiro em 7 de janeiro -de 1965.
(a) Eduardo Portell* Nesta —
da Indústria. — Rio de Janeiro, em cesso, na falta de prorrogação do registro impeditivo. — Rio de Janeiro, Secretário da Indústria.
t' de janeiro de 1965.
em 7 de janeiro de 1965. — (a)
Fambra S.A. Fiação e Malharia de
Casa da Lâmpada Ltda. — No re- Eduardo Portella Netto — Secretário
LI — Recorrendo do despacho que
curso interposto mi deferimento do da Indústria.
eideferiti o termo n.° 164.448, marca:
téitao a* 135.508, nane comercial —
S.A. Instituto' Terapêuticos Neuno Marabá. — O Sr Secretário da InCasa das Lâmpadas Fluorescentes Ltda.
— O Sr. Secretário da Indústria exa- dos Labofanne — Recorrendo do des- dústria exarou o seguinte despacho:
rou o seguinte despacho: Conheço do pacho que deferiu o tlrmo n.° 153.170 De acendo com o artigo 50 da Lei
recurso, e nego-lhe provimento, face marca: Comprimidos neurotone Fon- n.° 4.048 de 1961, e da Portaria Miaos pareceres. — Rio de janeiro, em toura — Face as informações e pare- nisterial de 27 de setembro de 1963.
7 de janeiro de 1965. — (a) Eduardo ceres. conheço do recurso, de. acordo conheço do recurso e lhe dou proviPortella Netto — Secretário da In- com o artigo 50 da Lei n.° 4.048, mento, para conceder o registro, na
de 1961, e da Portaria de 27 de sedústria.
tembro de 1963 e lhe nego prov mento falta da prorrogação do registro impeWigdor Wigsorezyk — Recorrendo para manter o despacho de fls. — ditivo, informação de fls. — Rio de
do despacho que indeferiu o termo Rio de lanem, cai 7 de janeiro ie Janeiro, em 7 de janeiro de 1965. —
a.° 136.271 marca: Modas Victor — 1965. — (a) Eduardo Portella NettO (a) Eduardo Portella Netto — SecreO Sr. Secretário da Indústria exarou —Secretário da Indústria.
tário da' Indústria.
o semente despacho: De acordo com
Toti & Filhos Ltda. — Recorrendo
William
Pearson
Lailted
Recoro artigo 50 da Lei n.° 4.048 de 1961,
e da Portaria de 27 de setembro de rendo do despacho que &feriu o ter- do despacho que indeferiu o termo
1963, conheço do recurso e lhe dou mo n. 153.754, marca: Percas — do n.° 169.254; marca: Toti. — O Seprovimento para conceder o registro, requerente: Percos Sociedade de Per- nhor Secretário jia Indústria exarou o
na falta de impedimento lega/. — Rio fumes e Cosméticos Ltda. --- De oca:- seguinte despacho: Conheço do rede Janeiro. em 7 de janeiro de 1965. do com o artigo 50 da Lei n.° 4.048 curso e lhe nego provimento, para
— (a) Eduardo Portela Nem) — Se- de 1961. e da Portaria de 27 de se- manter o despacho recorrido de fia.,
tembro de 1963. conheço do recurso que aplicou o artigo 95 número 17 do
cretário da Indústria.
e lhe nego provimento, tendo em vista Código da Propriedade Industrie!, face
Produtos 5intetkos Plastex Ltda. os pareceres emitidos no processo em
Recorrendo do despacho que inde- apreço. — Rio de Jane ro, em 7 de a homofonia entre as marcas registra•
fer'u o termo n.° 136.323 marca: Pias- janeiro de 1965. — (a) Eduardo Por- das e registranda. — Rio de Janeiro,
te' -- O Sr. Secretário da Indústria tella Netto — Secretário da Indústria. em 7 de janeiro de 1965. — (a)
Eduardo Portella Nettc, — Secretário
exarou o seguinte despacho: Conheço
Alumiai° Portugal Ltda. — Recor- da Indústria.
do "acuro e nego-se provimento, • face
aos pareceres. — Rir de Janeiro,- em rendo do despacho que indeferiu o
Henrique Perazzi & Cia. Ltda. —
7 de janeiro de 1965. — (a) Eduardo termo n.° 160.87, marca: Papae Noel Recorrendo do despacho que indeferiu
—
O
Sr.
Secretário
da
Indústria
exaPorfeIla Netto — 'Secretário da Ino termo n° 176.119, marca Piara. —
rou o seguinte despacho: Nos termos
dústria.
3
io artigo 50, da Lei 4.048, e da , Por- O Sr. Secretário da . Indústria exarou
Paul J. Christoph Co. — itecor- teria de 27 de setembro de 1963. C3-• o sego ate despacho: De acordo cám
rendo do despacho que deferiu o ter- nheço do recurso e lhe dou provimen- o artigo 50 da Lei n.° 4.048, de 1961,
mo ° 136.515. frase de propaganda: do despacho que indeferiu o termo e da Portaria de 27 de setembro de
Há saúde em cada gota de Elixir Res- n.° 95. número 17 do COdgo da Pro- 1963, conheço do recurso e lhe dou
taurador — Do requerente: Lago & priedade Industrial. — Rio de Janeiro, provimento para reformar o despacho
Rio, 13 de janeiro de 1965

de Ra. e concedes o registro, em virtude da falta de prorrogação do regia.
iro n.° 103.184, dado como impeditivo.
— Rio de Janeiro em 7 de janeiro
de 1965. — (a) Eduardo Porte%
Netto
Secretário da Indústria.
Egidio Girea .— Recorrendo do des.
pacho que indeferiu o termo 178.251.
marca Gioia. — O Sr. Secretário exa.
rou o seguinte despacho: Conheço do
recurso e nego-lhe provimento, face
los pareceres. Rio de janeiro, em
7 de janeiro de 1965. — (a) Eduardo
Portei!. Nesta — Secretário da Ia.
dústria:
Anahist Co. Inc. — Recorrendo do
despacho sue deferiu o -termo 185.922
marca: Tenahist — Do requerendo
Laboratóeo Phymatosan $.A. — O
Sr. Secretário exarou o seguinte des.
pacho: De acerdo com o artigo n.° 50
da Lei n.° 4.048, de 1961. e da Portaria Ministerial de 27 de setembro de
1963, conheço do recurso e lhe nego
provimento na falta de impedimento
legal a manutenção do despacho recorrido de fls. Rio de Janeiro. em 7
de janeiro de 1965. — (a) Eduardo
Portei!. Neto — Secretásio da Indústria.
Shell Brasil 5.A. (Petróleo) —
Recorrendo do despacho que defer'ae
o termo n.° 222.559. Julgai& Ecel —
Do requerente: Escritório de Constru.
otios e Engenharia Ecel Ltda. O
Sr. Secretário exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso e nego-lhe
provimento, face aos pareceres.
Rio de Janeiro, em 7 de janeiro de
1965. — (a) Miado Portella Nesta
—Secretário da Indústria.
Lever Brothers, Port. Sunlight. Lie
mited — Recorrendo do despacho que
deferiu o termo n.° 255.155, marca:
Santé — Do Requerente: Laboratório
Phyinatosan S.A. — O Sr. Secrefár o exarou o seguinte: De acordo com
o artigo a.° 50 da Lei 4.048, de 1961,
e da Portaria de 27 de setembro de
1963, conheço do recurso e lhe nego
prommerno para manter o despacho reoarrido de fls, com exclusividade na
classe 1. — Rio de f :melro. em 7 de
janeiro de 1965 — (a) Eduardo Porrelia Nerto — Secretário da Indústria.
Produtos Químicos CU S.A.
Recorrendo do despacho que indeferia
o termo n°. 259.609, marca: Viana&
tan. — O Sr. Secretário exarou
segtOoke despedio: De acordo com o
artigo a° 50 da Ui n.° 4.048. de
1961, e da Portaria Ministerial de za
de setembro de 1963, conheço do to
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão far.ê-Io até às
11,30 horas.
, — As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de üedação, das
9 às 17,30 -horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para
exterior, que serão sempre
anuais, as assinalaras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencálas
poderão ser suspensai sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes

• •••• AS Repartições Públicao
ctngir-se-ão às • assinatura*
anuais renovadas até 29 do
•
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL •
fevereiro de cada ano e •d4
DIRETOR • GERAL
iniciadas, em qualquer época.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
—• A fim de possibilitar a roi
CHEFE oo sanviço oa etanicAções
CHUPE os saçXo os sarysçie
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa.de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamo4
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe°
•açÃo in •
rencialmente cheque ou valo
Caça. da publialdada da
lenta do Dopartamant*
postal, emitidos a favor do,
Nacional da Prodrisdada Industriai do Ministério
•da
a Comércio
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
Impresso nem oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
— Os suplementos ás edi.

EXPEDIENTE.

Inch:latria

_

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior: •
Cr$
600,00
Semestre
• • Cr$ 450,00
Semestre .
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Ano

Exterior:

Cr$ 1.300,00

parle supericr do enderêçO vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade de suas assinaturas, ria A fim de evitar solução de

curso e lhe dou provimento para conceder "o registro da marca Viona:tan,
em virtude de não ter sido prorrojado
o registro dado coma impeditiva de
n.° 82.802 -- Rio de Janeiro. em 7
de janeiro de 1965-2 — (a) Eduardo
Portella Netto — Secretár o da In.
dústria.
Siemen Hinsch M.B.H. — Recorrendo do despacho que .deferiu o
termo n.° 330.679, maica: ç %.he — D3
Requerente: Sihe Sociedade de Instalações Hidráulicas e Elétric ,as Ltda.
— O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso e
nego-lhe provimento. fs.ce aos pareceres. — Rio de Janeiro, e r-. 7 de janeiro de 1965. — (a) Eduardo Por(dia Neto — Secretá r :o da Indústria.

Expediente do • Diretor Geral

Rio, em 13 de 'atuir° de 1965
Exigência:
Têrmo n.° 454.135 — José He .:rique " de Carvalho — Apresente procuração com podérec expressos para
desistir do andamento do processo.

Diversos:
- Café União Comércio e Indústria
Na desistência do tênia n.° 458.170
— Arquive-se o pedido de fls, e prossiga-se no andamento normal do pedido.
!mobilaria !tororó L tda. — No pedido de desistência do térmo 455.678
— Arquive-se o pedido. e prossiga-se
no andamento do pro,isso.
Nivaldo José de So,.za Leão — No
S niscalch 8 Marzullo Ltda. — Re- pedido de desistência do termo númecorrendo do despacho que indeferiu o ro 465.559 — Arcre»,re-se o pedalo e
térmo n.° 338.855. marca: Sorrento — prossiga-se no andaraulto normal do
pedido.
O Sr. Secretário exarou o seguinte:
De ucórdo com o artigo n° 50.
•Reconsidera ção de despa"hos:
Lei n.° 4.048. de 1961 e da Portria
Têrmo
n.° 415.419 — marca. Flor
Ministerial de 27 de setembro de 1963.
de
Havana
— Requ-: •ente: Costa Periconheço -do recurso e lhe dou provi
mento para concede r o registro da na & Cia. — De ac5 . clo com o artigo
marca requerida de ils. .r.s. virtude da n.° 65, do Decreto n 535 ir 23 de
transferéncia da marca imped i tiva para janeiro de 1962, e parecer da .Divisão
de Marcas. reconsid. , r., "ex-off i cio" o
a arteressada neste processo. — Rio despacho de fls. visto já ser o requede Janeiro, era. 7 de laneiro. de 1965 rente 'possuidor, de registro idêntico
(a) Eduardo Port4a . Netto — e- para proteção dos inesmos artigos soeretário da Indústria.
mente como prorrogação poderia ser
Bracco Novotherap1ca Laboratórios oportunamente aprec-re'o.
S.A. — Recorrendo no despacho que
Termo n.° 422.072 — marca . Koledeferiu o térmo n.° 369.869. Marca. Ali — Requerente: Rr max Adminis•
Benzotiazine — Do Requerente: La- tradora e Comercial S.A. ---"Deacór.
boratórios Enfia S.A. — O Sr. Se• do com o' artigo 65 do Decren 535,
cretário exarou o seguirte despacho: de 23 de janeiro de 1962, e o parecer
Conheço do recurso e negi,-lhe previ- da Divisão de Marcas, rec rusidero
men/o, face aos pareceres. — Rio de "ex-officid o despacho ' de fls, para
Janeiro, era 7 de jaue.ro de 1965. -- o fim de indeferir o presente pedido de
(a) Eduardo Portella Netto Se're- registro por incidir na prohibição contida no artigo n.° 95 n. 16 do "Migo.
tãrlo da Indústria.

• —

ÇÕCS

Ano

Cr$ 1.000,00

continuidade . no recebimento
dos jornais, devem os a5sinantes providenciar a .respectiva
renovação, com antecedência

mínima, de trinta (30) dias.
Térmo n.° 422.740. — marca Ubatubana — Requerente: Irmãos Ch'esas
Limitada — De ac5rdo com o artigo
n.° 65 do Decreto n.° 535 de 23 de
Janeiro de 1962. e parecer da Divisão
de Marcas, reconsidero "ex-officio" o
despacho de fls. 14 de dezembro de
1964, para o fim de indeferir o registro
da Marca Mista Ubatubana, a qual incide na prohibição cont da no artigo
número 95, n.° 5 do Cedigo. visto que
designa a procedéncia do artigo a proteger., bem comia a do artigo 103 ,do
Código.
Urra° n.° 455.550 — marca: Orientador Fiscal, Impósto de Consumo,
Renda — Requerente: Nario de Albuquerque Maranhão Pitnent el — De
acendo com o artigo 64 do Decrero
n.° 535. de 23 de janeiro de 1962, reconsidero "ex-off elo". o despacho. para
o f,m de indeferir o registro pretendido
o qual dá a idéia de uma publicação
de propriedade das repartições que tra
tara dos imp,,stos de renda e de consumo.

dos órgãos oficiais só

86

fornecerão aos assinantes qul •
os solicitarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi,
natura.
O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiai4
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ se do -mesmo
ano, e de Crf 1,00; por ano
decorrido.
•

despacho de indeferimento do térma
n.° 128.324 — Modélo industrial.
Cumpra a exigência.
Mercearia Mourisca Ltda. — Na
pedido de recons;dero.ção do despacha,
de arquivameno do tármo n.° 403.711
— Cumpra a exigência
Recurso:
Estabelecimento Mei:Único Tupan Soc edade Anônima — Recorrendo do
despacho que deferiu o têrmo 114.296'
Modélo industrial — Da Cia. Lula
de Máquinas, Indústria e Comércio.

Divisão de Patentes
EXPEDIENTE DO DIRETOR
De 13 de janeiro de 1965
N. o 93.145— Modelo industrial
— Original e novos modelo de chupeta — Requerente
Irmãos Sa-

hagoff & Cia. Ltda. — Reconsidero o despacho de arquivamento
•
(Republicado)
publicado no Diário Oficial de,
Esmritório Imobiliária Cl,neu Rocha de janeiro de 1965, para submeter
S.A. — Recorrendo do despacho que o processo Seção, tendo ena
deferiu o térrao n ° 784.121 insígnia odespacho de fólhas. .
Reconsideraçfio de despacho

comercial: O-G. — De acórdo cora
o artigo 200 do q5dtgo reconsidero - Exigência:
o despacho que deferiu o presente ped.
N.o 90.680 — General Electric
do de registro para af i nal Indeferi-1o,
por colidir com o reg stro 188.389. e Company — Cumpra a exigência.
infringir o artigo 120, ri.' 7, combina.,
Privilégio de invenção deferidos
do com o artigo 95, n° 17 do Código. — Republicados por terem saldo
cem incorreções.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS
Tèrmos:
Exigências:
N.o 119.805 'NO-va disposição
Rio 13 de jarieiro de 1965
e processo de fixagem de terminais
Ancora Indóste a . e Comércio Lt da . de mangueiras ou tubos fiCxhieis
— No pedidq de Neonsideração • do para-elementos hidráulicos e :ou
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:-

NP 381.895 Bozzano S. A.
NP 361.187 - SheU Brasil Ltd.
NP 209.976 - Usina Catando
N.° 362.249, - Fábricas Germa- Comercial, Industrial e ImportaS.A.
dora.
N.° • 210.336 - Laboratóriis de S. A.'
N.° 362.251 - Fábricas ,Germa- . N.° 382.162 - Laboratórios
Moura Brasil Orlando Rangel S. A,
Moura Brasil, Orlando Rangei S. A.
NP 210.303 - Riedel de Haen de 5. A.
N.° 382.524 - Chas. Pfizer. 411
N.o 362.894 - Fursland, Labo.
A. G.
Co. Inc.
N.° 215.627 - Felippe, Isaac ratórios S. A.
Franco & Cia. Ltda.
N.o 385.402 - Baldwin Lima
NP 363.887 - Hotne Fittings
N o 215.628 - Feljppe. Isaac do Brasil S. A.
Hamilton Corporation.
Franco & Cia. Ltda.
N.° 389.687 - Laboratório FarN.r 364.108 - Produtos Citrices
N.° 216.445 - Tecelagem Ta- do Brasil S. A.
snaquion Ltda.
quara S. A.
N.° 392.208 - Edições Turre
N.o 364.508 - Modcos GandelLtda.
.. 395.463
rua.n.
218.758
Cia.
de
AutomóN.o
- Florença Arte
N.o 365.090 - Luiz G. Almeida
veis Moura Andrade Codema.
Decorações S. A.
N.° 219.913 - Joaquim Rodri- & Cia. Ltda.
gues de Almeida.
N.o 396.385 - Cia. Prudentiva
N.o 365.129 - S. A. Indústrias
N.o 221.667 - The Upjohn Reunidas F-Matarazzo.
de Automóveis.
Company.
N.o 396.447 --- Lima & Cia.
N.o 365.259 - Construtora AsNP 232.691 - Sciedade Técnica sumpoilo S. A.
N.o 396.609 - Cia. Carioca de
de Engenharia STE Ltda.
Indústr:as Plásticas.
N.o 243.644,- Metalgráfica Will • N.0 365.265 - Embraco EmpreN. 398.127 - Visão Empreensa Brasileira de Construções Ltda. dimentos
Ltda.
Imobiliária Ltda.
• N.o 365.487 - Lelii Ferrari
N.o 243.654 - Societá Anonime S. A. Indústria, Coméecio e ImN.o 398.938 - Refrigeração
Felice Instem & Cia.
Continental Ltda.
portação.
• N.° 245.718 - Cia. Comercial • No 365.554 - llohm & Haos
N.o 399.810 - Consi gno & Cia.
de Vidros do Brasil CVB.
• NP 400.270 - Minebra Minérios
Company.
N.0 250.073 - Soc. 'Algodoeira N.° 365.989 - Mago Auto Peças Brasileiros S. A. Mineração e Indi Nordeste Brasileiro S. A.
dustrialização.
.
Ltda.
N.° 263.660 - Tortuga Cia. ZooN.o 366.554 - Marcelino Costa • N.° 100.636 - Cristalaria Portecnica Agraria.
Rodrigues.
tugal S. A. Indústria e Comércio.
.
Modélo industrial deferido:
N.o 402.881 - Manoel Nabelo
No 366.692 - Produtos AlimenN.° 277.191 - Indústria de CerN.° 140.311 - Original modelo veja e Bebidas Ocoidental Ltda.
Sampaio.
tícios Bem Bom Ltda.
N.o 403.039 - Costa, Taveira &
de salto pra sandália - RequeN.o 367.496 Dana Snaps InNP 278.098 - Soko Societé de
rente - Francesco Rasai.
dústria e Comércio de Bebidas Li- Cia.
Laboratoires Chimiques S. A.
Ga- mitada.
N.o 283.652 - Metalúrgica
N.° 403.733 - Formcrom
N.o 367.547 - Enbresa Gráfica
matex Ltda.
dústrja,
e Comércio do Móveis Ltda.
Divisão de Marcas
N.° 288.127 - Laboratório Far- o Cruzeiro S. A.
N.o 405.067 - Lauro Wileon
N.°
367.792
José
Patrocfnio
mayer Ltda.
Gomes D'Agostini.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 295.915 - Indústrias Reu- Alves de Morais.
N.° 406.749 - Cia. importadoNo
369.376 - Bar e Café Fri- ra de Peças para Automóveis.
nidas Caué Ltda. Artefatos de
Exigêncios:
estas Tida;
Ferro e Aço.
N. o •406.877 - Editora de ReN.° 370.422 - Royal Materiais vistas Sociais Ersol S. A.
N.° N.° 295.590 - R. Sztlbel.
N.° 299.230 - Perfumes Tana- de Construção S. A.
De 13 de janeiro de 1965
N.o 107.094 - Bar La Marquise
N.° 372.007 - Pródutos Alimen- LI da.
gra
S.
A.
Completem a taxa de depósito
tício União Ltda. Indústria e CoN.° 408.126
de acôrdo com a Lei n.0 4.505, de N.o 303.941 - Spiesshofer & mércio.
Tecnitron Pro30 de novembro de 1964, e o que Braun.
N. o 373.089 - Embalagem Ze- dutos Elétricos Ltda.
N.°306.049 __ Laboratório Ho- uith Ltda.'
dispõe o 1código de Propriedade
NP 110.109 - MC Neli Labora*
Industrial, em seus arts. , 212 e meopatici Fiel S. A.
N.o 373.264 --- Jaime Simões tortas Inc.
N.o 311.331 - Dyonislo Cama- Felgar.
Péter Murányi Indústria e CoN.° 411.424 - Ariovaldo Ar.
Mércio S. A. - Titular do regis- vele.
No 375.146 - Metalux Indús- gaito.
N.°
317.931
_
Mimosa
Akaientro da marca Papelata - Registra- gesellschaft.
NP 411.722 - Coenpa Construtria e Comércio Ltda. .
da sob n.o 182.563.
N.o 376.341 - Cena S. A. In- ção, Engenharia o Pavimentação
N.° 320.022 - Indstriae Vici
Ltda. dústria e Comércio.
N.o 120.627 - Expansão Scien- S. A.
N.° 412.131 - Julio Marcos de
N.o
376.778
Cia.
Industrial
titica S. A.
N.° 323.280 Usahrol Importa- Delfos S. A.
Oliveira.
N.o 131.930 - Hemesatr & Cia. ções S. A.
•
N.o _376.992 - Edward P. da N.0 412.432
Oscar Benevente.
Ltda.
N.°323.656 - Protein Produtos Silva.
• NP 414.578 - Manei' Laborai°.
144.265
Pirelli
Societá
N.o
NP 377.193 - Naufal S. A. Im- rios Inc.
.• Terapêuticos Industriais Ltda.
Per Azioni. •
N.° 340.536 - Laboratórios portação e Comércio.
N.0 414.579 - Quimiofarrna Li•
N.o 151.612 - União Fabril Ex- Farmacêuticos Espasil S. A.
imitada.
portadora S. A. - UFE.
N.o
377.446
Wadyr Saade.
N.° 340.582 - Franco, Velez,
NP 414.710- Valda Vernizes'
N.° 377.471 - Indústria e co- 131 1.sf ictga Ltda.
\ N.o 168.691 - indústria de Mo- Indústria e Comércio S. A.
mércio Multifrigor Ltda.
las Silva Neto Ltda.
N.o 345.268 - S. A. Indústrias ." N.° 377.553 - The Karpark
N.° 415.408 - Enkésa EngenhaN.° 172.898 - José Olympic) Pe- Reunidas
F. Matarazzo.
ria de Construce5s e Saneamentos
Corporation.
reira Filho & Cia. Ltda.
N.° 345.289 - S. A. Indústrias
N.° 378.538 - Laboratórii Vita Ltda.
N.o 177.050 - United•States Reunidas F. Matarazzo.
NP 415.559 - Lanches Luzalite
S. A.
Angela Ltda.,
N.o 378.843 - Tecelagem Santa Ltda.
S. Eurinan.
N.°
354.160
N.° 183.351 - Instituto TaraN.° 416.450 - Warner Lembert
N.o 354.830 - Editora Reforma -Angela Ltda.
pétilico Activus Ltda.
N.° 379413 - Ar do An tônio Mu- Pharmaceutical Company.
S.
A.
N.o 189.867 - Fábrica de Pre- Editora Reforma raro.
N.o
N.o 417.184 - Luiz Gonzaga
gos São Nicolau Martins Ferra.ra S. A.355.420
Carneiro
Ltda.
N.°
379.623
Bei
RepresentaS. A.
N.° 355.687 - Perdigão S. A. ções. Brasileiras Ltda. •
N.o 418.993 - Alukon do Brasil
NP 191.888 - Ponto Azul Bi- Comércio e ln dústria.
Materiafg para Construção Ltda.
N.° 379.632 - Alice Queirot
Miare,. e Refrigeração Ltda.
N. o 379.759 - Starrnotor Ltda.
Fundição
Tupy
N.°
356.771
N.t• 419.851 - Poliplaetio Indús11.0 192.781 - Comércio e Indús- S. A. Comércio e Imp ortação.
tria
e Comércio Ltda.
tria irrn5o 5 David Ltda.
N.° 379.801 - Tecidos Pluma
Laticínios
Mococa
N.
o
37.100
14.0
420.078 - Representações
Pierre Paul Pia- de S. A.
•
N.o 200.399
&lin Ltda.
ide Ast ier.
N.° 381.050 - Pontal, Material
Syrox' Cia. inN.° 357.35e
N.o 42. 0.234 - Manufatura PauN. o 206.693 - Vim's Industrial
dustrias Brasileira de Inseticidas. Rodante S. A.
lista 14, Tabacos S. A.
Farmacêutica Ltda.
N.o 381.335 . - Lambreta do
N.o 421.679 - Barcos •Prefab
N.o 207.739 - Schering CorpoN.° 3E9.920 -- Smith, Vianna,
lirasil S. A. Indústrias Mecánicas Ltda. .
ration.
Sifuentes & Cia . Ltda.
N.o 381.606 - Indústrias e Co- NP 422.830 - Laboratório B.el.
N.° 360.871 -- Jesse Freire CoN.o 268.539 - Instituto Tara.
mércio
de Bebidas Giovanl.
trand Ltda.
mércio S. A.
péuitoo Delta Ltda.
pneumáticos tais como para tubos
de freios hidráulicos ou a ar comprimido - Requerente Waldyr
Duarte.
NP 121.493 - Instrumentos de
corte - Requerente - Gillette Indusaries Limited.
N.o 123.145 - Meáa de desenho
Reuerente - D. Maria Else
Meyer.
N.o 125.894 - Novo aparelho dt
desenho do King Indústria e Comércio S. A.. .
NP 135.086 - Dispositivo ima
a movimentação das hastes em antenas - Requerente - O'avo
Ehmke.
Modelo de utilidade deferidos Republicados por terem saído com
Incorreções.
Np 120.293 - Uma esponja
abrasiva - Requerente - Mar°uri° 'Imobiliária Ltda.
N.o 120.565 - Aparelho distribuidora de Guardanapts de papel
e semelhantes - Requerente Miguel Conversani Gilberti de Doa
Ricardo Rodriemes e José Luiz Morena.
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N. O 422.976 - Enpavi Engenha- ro 36.839 de 1962 - a alteração do
Kelmaq S.A. Máquinas ComerIndusfarrna
e In-bis.
ria e Pavimentação Ltda.
nome da titular - Anote-se a alte- ciais e Gráficas - Pede Para sei iria Ltda. -- NaCom:Irc19
transferência do •
ração
de
eiotree.
anotada na marca: Keller Webea
N.° 423.007 - Refinadora Pauregiste() 252.261 - Cumpra a
•
' lista S. A.
Lanifício Campineiro S.A. - Pede Têrmo 380.389 - a alteração 'do no- cia.
me da titular - Anote-se a altera-1
N. o 421.637
Orestes Brato & para ser anotada no título - Lani- .ção
Indiasfarma
Comércio e Ledes- •
de nome. .
fício Campineiro - número 163.952
ala. Ltda.
.
iria
Ltda. -- na transferência do
N.° 423.019 - Indústria e Co- - a alteração e a transferência do Laboratório Farmaquion Ltda. - registro-292.237 - Cuinpra a exigemtitular - Anotem-se a alteração A a Transferência para se unome da da.
,
mércio Miguel Calfat S. A.
conforme indicada
marca Legrand - Têrmo 401.911 N.°'423.038 - Laboratório. Eue transferência
Cobraama S.A. Indústria e Co- Anote-se a transferência.
Barki Roupas S.A. - na aneea.
larapie° Nacional S. A.
mércio - Pede para ser anotada nas
cão de nome no registro 289.1 1 3 -Hermógenes
Nogueira
Maia
-- Cumpra a exigêncie.
N.° 424.094 - Tirsa & Grana- marcas:
Transferência para seu nome da Insígnia
Indústria de Moareem Norte Riofeiro Ltda.
- n. 9 170.571.
marca: Filma - Têrmo 430.610
grandense Ltda. - Na transferanda
N.° 424.888 - Schneider & Cia.
Anote-se a transferência.
C" -n9 170.570.
do registro do têm° 429.0 e 3 - CumN.° 425.720'- Fábrica Nacional
Cobrasma - n9 170.578 - as al- Indústrias Gessy Levar S.A. - pra a exic,...nclu.
de Artefatos de Metais S. A.
Inclúsada e Comercio de Café Vido nome da titular - Ano- Tranefarência para seu nome da
427,551
O. Peniba/ Branco terações
marca: Sois
gor Ltda. - Transferência do t erTêrmo 437.503
tem-se
.as
alterações
de
nome.
N.° 428.979 - Romeiro & S90"
Anote-se a transferência.
mo 442.123 ,- enmnra a exigência.
iito.
Química Réclica 'Farmacêutica SoVieira & Ribeiro Ltda. - Pede
ciedade Anônima - Transferência
Diversos
N.° 429.407 - Martinez &-Cial. par aseu nome da marca S3nama- para ser anotada na marca Tupan
N.° 430:121 - Metalúrgica So- trià - 183.212 - Anote-se a - Têrtho 416.927 - a alteração do Benedito Angelim Ximenes - Na
nome da titular - Anote-se a alte- transferência do termo 450.412 - Arlar Ltda.
ransferência.
ração do nome da titular - Anote- quive-se o pedido, por falta de cumN.° 432.805 - Benedito Miner• •Tialser Jeep Cotporation - Pede se
a alteração de nome.
jo Deoliveira.
primento da exigência.
par aier anotada na marca Jeepsa
N. o 433.512 ' - Han,s ." Steoback - n.9 19.0.213 - a alteração do m- Ancora Indústria e Comércio Limi- F. Tavares Indústria e Comercio
kktiebolag.
asa da titular - Anote-se a altera- tada - Pede para ser anotada na - Na transferência cio têrmo nainemar° aFabiola - Têm° 475.814 - ro 450.074 - Arquive-se o pedido,
N. o 454.978 - Mauro Claudio ção de nome.
a alteração do nome da titular - por falta de. cumprimento da exitaddej.
Indústria e Comércio de Bebidas Anote-se a alteração de nome:
g ência. Quendo ao nedido de falhas
N. o 456.831- Joaquim Alves POnilat Ltda. - Transferência para Monsanto Chememl Company - 10 - de Gerson Gemes de Oliveira
seu nome da marca Gentileza - Transferência para seu nome da mar- - na transferência do têrmo r çare atibeiro Filho.
n9 218.744 - Anote-se a transferan950.074 - A guarde-se a transfeN. 0 457.984 - Agência Como- cisa
ca Cadon . - Termo 475.820 - Ano- ro
rência do registro anterior.
te-se a transferência.
loro de Passagens Ltda.
Sebastião Silveira - Transferência
Société des Automobiles Alpine N.° 462.897 - SAG - Serviço para
seu nome das marcas Cruzeiro Transferência para seu nome das EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
I Assistência em Geral S. A.
'
SEÇÕES (Republicados)
Sul - Patentes e Marcas - marcas:
N. o 472.089 - Schnick Bin & do
número 235.350 - Titulo Casa das
Alpina - Têrino 476.573.
aia. Ltda.
Patentes e Marcas ne 222.6M.
Marcas deferidas:
Alpino - Têrmo 476.574
N.° 472.455 - Pirelli 8. A. Cia. Título Crzueiro do Sul - número Alpina - Têrmo 476.575.'
Rio, 13 de Jane ro de 1965
233.872 - Marca Patentes e Marcas Alpina - Vem° 476.577.
Industriai Brasileira.
Kalser
Alpina - Têrmo 476.578. .
N.° 472.086 - Andy Fernandes -- n9 235..645.
Termo o° 230.210
de Carvalho.
Insígnia - Figura de Estrelas - Alpina - 'Mano 476.576 - Quan- Classe 21 - De Gritzner Kay ser A G.
N.° 473.105 - Camara Comer- n9 248.295 - Titulo Advogada Au- do ao pedido de averbação de con- N.° 422.585 - MKS - Classe 11
trato requerido por Willys Overland
cial e Industrial, Representações xiliar de Assistência em Superior do
S.A. - Indústria e Comér- - De Kalrnan & Cia. Ltda. Vell Instância A.A.A.) (S.I.) - núme- cio Brasil
Ltda.
Aguarde-se
a concessão do re- N.° 424.303 - Invisible
N. o 473.315 -- Veb Elektronis- ro 203.331 - Anotem-se as transfe- gistro.
Classe 48 - De Elizabeth Arden Saohe Rech enmaschinen Wissenscha- rências.
les
C,orporation - Com exclusão do
Alpinè
Têrmo
476.579
QuanViscosa S.A. - Pede para
ftlicher I n dustriebetrieb Kari Marx ser•,-1
anotada no sinal de propaganda to ao pedido de averbação de contra- direito ao uso exclusivo das expressões
Stadt.
Brasi l Viscosa Ltda. - n9 253.697 - to requerido por: Willys Overland do invisible veil - pressed powder e
N. o 476.728 - Comercial Mar-. a alteração do nome da titular „- Brasil S.A. Indústria e Comércio - shade-5.
Aguarde-se a concessão do registro.
Anote-se a alteração de nome.
trom de Máquinas Lada.
N° 432.387 - E'ctro Tig - Classe
Titulo - Alpina A g ência de AutoDe Cia. Hansen Industr al
N.° 477.935 - Perfecta Publi- Metrox Indústria . Metalúrgica Li- móveis - Térmo 476.570.
8
mitada - Transferência para seu Titulo: Garagem Alpina
Têr- Na classe 2 sem direito ao uso exclucidade Ltda.
nome do titulo - Metrox Indústria mo 476.571.
sivo da expressa() Eletro.
Metalúrgica - n9 266.235 - Anote- Titulo: Alpina - Têrmo 476.572 N.° 429.501 - Grassan - Classe
se a transferência.
Anotem-se
as
transferência
requeri- De Bohme Fettchemie GMBH,
Divisão Jurídica
das.
Plínio Pippi & Filhos Ltda.N.° 445.454 -- Com Globo (figuTransferência para seu nome da
W:XPEDIENTE
'
ra) - Classe 8 - De Aihnanna
DO DIRETOR
Exigências
marca Parati das Missões - númeSvenska Elektriska Aktiebolaget EXIGÊNCIA ro 280.647 - Anote-se a transferênIndústria e Comér- Considerando os dispositivos como apa-.
Vitor
Quedas
cia.
Rio, 18 de janeiro de 1965
cio - S.A.R.L. - na transferèn- relhos.
Serraria Itararé S.A. Indústria e ci ado registro 153.734 - Cumpra a
N.° 445.457 - Ferradura com, glo:
American Cyanamid Company - Comércio - Pede para ser tintada na exigência.
No pedido de de sarquivamento do alteracão do nome da titular - AnoRosa Vanucci Silvestrini - na bo (figura) -- Classe n.° 5 - De
tês= 127.757 - Privilégio de inven- marca: Itararé a- n9 292.472 - a transferência do registro 163.143 - Armann Svenska Elektriska Aktiebosão - Apresente procuração com po• ta-se a alteração de nome.
laget - Considerando se as lám nas
Cumpra a exigência.
dêres para desistir.
Indústria e Comércio Francisc oCardoso & Filhos Limita- em bruto ou parcialmente preparadas.
Panex
Cephos - Classe 3
1.° 456.403
1.
Laboratório Estrella Ltda. - No - Pede para ser anotado na marca da - na alteraçao do nom edo titupedido de caducidade do registro Panex Matic Têrino 245.960 - a lo n9 164.506 - Cumpra a exigên- - De Beecham Pharmaceu t cais Li256.557 . - Prove o legitimo interês-. alteração do nome de, titular a- Ano- cia.
mited.
te-se a alteração de nome.
ae do pedido de caducidade.
rizacão de us ono registro 174.662
de
rmprèsa
Jornalista
o
Repórter
- Cl.
Têrmos com exigências a cumprir Santo André Ltda. - Transferência
Laboratori -Panar S.A. - Na auto. N.° 474.247 - Albekomaq
n.° 36 - Requerente: Albekoma q LiN9 260.275 -- Deutsche Werk Ria; para seu r. rano da marca - O Re- Cumpra a exigência.
Fábrica de Máquinas para
Aktiengselischaft
- Tèrmo 4c0.470 - Anote-se Incafé Indústria e Comércio de mitada - Para calçados.
N9 450.371 - Editôra Titânia Li- apórter
Cafés Finos S.A. - Na exploração Sapatos transferência.
mitada.
de contrato no registro 176.416 - N.° 477.597 - Sxtintex - Cl. 8
Textron Inc - Transferência para Cumpra a exigência.
N9 478.979 -- Servelar Indústria
Comércio Importação e Exportação seu nome da marca Speidel - númeQuímica Médica Farmacêutica So- - De Calderex Indústria .e Comércio
- Com;
ro 233. 148 - Anote-se a transfe- ciedade Anônima - Na transferên- de Produtos Químicos Lufa
O. Anónima.
rência.
cia do registro 184.622 ,- Cumpra e siderando artefatos como acessór'os.
N.° 477.628 - Reatoin - Classe
Expediente da Seção de Transferên- Sanchez Vilias & Gamarra Ltda. exigência.
cia e Licença
-- Transferência para seu nome do P.T.G. Emprésa Paulista de 8 - Metalúrgica Inserra Ltda. rtitulo: Garage Figueira de Melo - Transportes Gerais Ltda. - ntt al- Com exclusão de benjamins.
Pransferência e altgração de nome n9 285.330 - Anote-se a transferên- teracão
do nome do registro número
de Titular de Processos
Frase de propaganda deferidas:,
cia.'
211.375 - Cumpra a exigência.
João Vidal Sobrinho - Na transCasa
Marinho
Pinto
Indústria
e
Rio, 1 3de janeiro de 1963
Comércio S.A. - Pede para ser ano- ferência do registro 228.344 - Cum- N.° 425.000 - Tabacon a mas
antiga fábrica de tapetes e veludos da
Rosenthal Porzellan Aktiengsells- tada na marca: Itabira - número pra a exigência.
lisaft - Pede para ser anotada na 300.767 - a alteração do nome da 'João Vidal Sobrinho - na' trans- América do Sul - Classes 23 e 24
*arca internacional Roam X-Thal titular - Anote-se a alteração de no- ferência do registro 228.944 - Cum- - De Textil Tabacon S.A. - Artie- número 91.071 - Processo MIMO- Me.
pra a exigência.
go 121 do Código.
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.171111.340
N9 402.087 - Renato de Souza Frei. N° 113.638
N.° 425.001 - Tabacos% a maior
TZR510 Ná 118.851
Aguarde-se.
de tapetes e veludos da Amé- tu.
•em 24 de setembro de 1969
Depositada em 26 d .e abril de 1960.
rica do Sul - Classe 23 e 34 c- De
N. 404.196 - Chemiewerk Hourburg
Tabacon S.A. - Artigo 121 Zweigniederlassung Der Deutachen Gold
Requerente: Francisca Motta Sáo
Requerente : Bentivogllo Marini
Und Silber Scheideanstalt Vormals Rose
elo Código.
Paulo.
São Paulo.
oder. - Aguarde-se.
Insígnia comercial deferida:
Titulo: Um nOvo produto para o tra- Pontos carecterísticos de: "Um no..
Ne 414.238 - BrItadora Santa Cruz tamento
de fibras têxtela celulósicas vo modelo de armário para oompare
Aguarde-se.
N.° 476.533 - Que consiste numa Limitada.
e o processo para a sua aplicação. - temento de banho e outros usos'. -N° . 411.864 - Centro Acadêmico Privilégio de invenção.
roda dentada tendo ao centro a figura
1W0déllo de Utilidade.
'de uma cruz com as letras E.M.S. Hozecio Lane. -. Arquive-se.
19 - Uca nôvo produto, caracteriza"Um nôvo modelo de armário
dispostas em sentido horizontal N9 413.518 - Waldir Calmon Ga- do pelo fato que numa única operação para compartimento de banho e ouClasses 6 e 33 - De Eletro Mecânica mes. - Arquive-se.
e no meneio aparelho ele permite de. tros usos", caracterizado por ser a
Suíça Ltda. - Artigo 114 do Código
sapertar, descorar e branquear as fi- parte superior provida de uma ou
415.713
Natal
Transportes
9
N
ressalvando o uso da cor vermelha na
bra têxteis de origem celulósica.
mala gavetas de formato triangular
Aéreos Ltda. - Arquive-se.
Total de 7 pontos.
cruz constante das etiquetas.
ou setor circular (5) presa articulável
N9 431.873 - Efecè Editôra Sopor um de seus ângulos dianteiros no
ciedade Anônima. - Aguarde-se.
Nome comercial deferido:
corresnoridente lateral do armário e
Tfle.M0 N 9 115.873
N9 469.633 - Guerios Uadi Coepor ser curva ou semi-circular (6) ConN.° 411.072 - Viatécnica S.A. rios Limitada.
Arquive-se.
cêntrica à artieulação, o. parede oposEan 28 de dezembro de 1959
Construçâo e Comércio - RequerenIN,I° 476.999 - Pastelaria Oriental
ta à articuleção, e ainda por o corpo
te: Viatécnica S.A. Construção e Ltda. - •Arquive-se.
central do armário ter convencionais
Requerente:
General
Electric
ComGotnércio -- Artigo 109. n.° 2 do
prateleiras (1) e duas partes articuláN9 477.117 - Fábrica de Transfor- pany Estados Unidos da América.
Código.
Titulo: Aperfeiçoamento em lâm- veis (2) e nas fases internas das por.
madores São fedas Ltda. -- Arquivepada elétrica revestida e métode de tas ter pequenas prateleiras.
Titulo de estabelecimento deferido: se.
Total de 3 pontos.
N° 477.188 - Armando Thomaz fabricação. - Privilégio da Invenção.
19 - Uma lâmpada elétrica caracte.N.° 410.403 - Organzaçâo O. Martins Cardoso le Maury Bueno e rizada por um bulbo de vidro trens..
Leia - Classes: 33 - 32 - 36 e 50 Alberto Miranda Bueno. - Arquive- parente contendo uma fonte 'de luz e
Teatal0 N9 119.024
- Requerente: Organizaçáo O. Lula se."
tendo um revestimento translacido em,
ele Onofre Lula - Artigo 117, n.° 1
ao menos, uma parte de sua superfíEm 2 de maio de 1960
Prorrogações d.
do Código, sem direito ao género de
cie exterior caracterizado por um fino revestimento de ba.se de um adesivo Iteauerente: Elopaz Cia. de Produ...
comércio de meias.
N9 667.177 - Pulraocrisina - cl. tranqm iss or de juz e um revestiroznto tos Plásticos - indústria e •Comer.
3
do
Laboratório
Sanitas
Sociedade
superior translúcido de resina sinté. cio. - estado da Guanabara.
Marcas indeferidas:
Anônima. - Prorrogue-se o registro. ao dito revestimento de base.
Titulo: Nova e original tampa intica expandida firmemente aderente violável para garrafas e análogos. -et
N.° 222.837 - Isonicol - Classe
Total de 15 pontos.
Frase de Propaganda Prorrogada
Modelo de Utilisinde.
3 - De Laboratório Brasileiro de Chie
mroterapla, Produtos Labrapia S.A.
Finalmente, a. requerente reivindi1 9 -- "Nova e original tampa inviO.
INI9 670.367 - Irmãos da Estrada sa os favores da Convenção Interna- lável para garrafas e análigos", ca..
N.° 343.270 - Gloria - Classe
38 - De Juan Valles Ferres - João - classes 31. 32 e 34 - de: São cional, N•ssto . a presente invenção ter racterizado pelo fato de ser constituiPrates Valles - Nair Prates Valls e Paulo Alpargatas Sociedade Anônima sido depositda na Repartição Oficial da por duas peças (a tampa popiae
- Prorrogte-se o registro.
de Patentes das -Estados Unidos da mente dita. e e o anel de inviolabiliAlfredo Prates Valia. .
- • N.° 424.288 - Nitrpsupercord --- , N9 527.906 - Deixe que adivinhem América do Norte, em 5 de fevereiro dade) que se ajustam e se fixam por
meio de ranhuras, ressaltos e arestas,
Classe 22 - De Cia. Nitro Quimica sua beleza mais natural - requeren- de 1959 sob o n9 791.469.
ficando o anel previamente colocado
Brasileira.
te - De Minus Comércio e Indústria
ni gargalo da garrafa e simultâneo
embute:fl .:Isto e fixação do anel.
N. 424.816 - Querid nha
CI. de Roupas Sociedade Anônima - na
TnRMO N° 118.77b
classe
36.
Prorrogue-se
o
regis36 - De Maurício Jayme Krauthamer.
Total de 2 pontos,
Em 25 de abril de 1900
• N.° 426.272 - Eureka - Classe.? tro.
•
- De Cervejaria Mogiana Ltda. .
TERMO N9 119.350
Requerente: Abram Pustinie - EsSinal de Propaganda Prorrogada
N.° 428.167 --e O Popular - Cl.
tado da Guanabara.
- De Casa da Imprensa EditOra
Titulo: Nôvo modelo de móvel. mis. Depositada em 11 de maio de 1960.
No 665.760 - Barbosa Freitas de jornais e Revisteis Ltda.
N.°459.220 -a SOS - Serv ço Or- classes de 1 a 50 - do requerente - to de estante e cama de armar escaRequerente: Paulo novel - são
ganizado Seguro - Clases 6 - De Barbosa Freitas Modas Sociedade Anó- mottável. - Modelo de Utilidade.
19 - New° modelo de móvel, misto Paulo,
nima. -r• Prorrogue-se o registro.
José Matulino de Assunçao.
de estante e cama de armar escamo- Pontos característicos de: "nevo
N.° 300.498 - Funken - Classe
teável, caracterizado por compreender processo e disposição para fabricação
# - De Cidauto Comp. Distribuidora
substancialmente um corpo em forma de tapetes capachos, passadeiras e side Peças para Autos.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO de paralelepípedo, dotado de pb,s com milares". - Privilégio de Invenção.
N.° 318.925 - Estudante - Classe
elementos de rolamento, por exemplo, 1 9 - "Nôvo processo e disposição
9 - De • Mario Franscino S.A. /to
TÉRMO N° 111.830
caretilhas, cuja parte anterior é ocupa- para fabricação de tapetes, capachos,
daitria e Comércio.
da por uma conformação de estante, paaeadeiras e similares" caracterizam..
Em 16 de junho de‘1959
• aberta ou dotada de portas, que abran- se pelo fato de os tapetes
' e similaiese
N.° 373.681 - Usa Motive - Cl.
ge quase tôda a altura do móvel, com serem constituídos por trançados, Os
21 - De Comércio e Representações
Requerente: Dymo Industries, Inc exceção apenas de uma faixa base] quais compõem o bordo (1), bem co"á. M . " Limitada.
- Estados Unidos da América.
de cerca de 1 ou 1 desta altura, en- rno as armações Internas (2) do mesN.° 425.195 - Dennagel - Classe
mo, sendo que as extremidades (3)
Titulo:
Chapa
ou
tira
de
plástico
- De A. H. Robins Company
destes. se juntam por costura ou oucom relevos coloridos em contraste e
4
5
Inc.
tnos Oleias; as paredes intermediárias
processo de sua manufatura. quanto
a
parte
posterior
do
móvel
é
do tapete ou outros, são preenchidas
N.° 429.743 - Altovacuo - Cl. vilégio de Invenção.
semelhantemente
ocupada
em
sua
por idênticos trançados (4), com a
6 - De Altovacuo Industrial Ltda.
19 - "Pocesos de manufatura de quase Mela altura por um vão de alo- forme, em zigue-zague ou outra.
chapa ou tira de plástico com* relevas jamento de Uraa cama de armar, esca. xando aberturas (5), e tala estrutu• Frase de Propaganda Indeferida
coloridos em contraste", caracterizado moteávei. •
ras são fixadas na peça, através de'
por compreender, em conjunto, sucescostura ou outras formas: o trançado
Total de 4 pontos.
N9 196.182 - Gelado ou não sem- sivamente a aplicação de ferça a uma
pode ser constituído por urna plura.
pre é bom - classes 42 e 43 -- re- lâmina rígida de resina termoplástica
4a.
lidade de tranças (6) de fibra ou outro
querente: Orange Crush Company.
para causar uma deformaçã.o por flumaterial retorcidos sôbre uma, duaã
AVISO
AS
REPARTIÇÕES
xo frio . em dita lâmina, tal deforma,
ou mais tranças longitudinais internas
PÚBLICAS
Exigéneta
ção correspondendo a um relevo, e a
(7), que se conetituem ' na alma do
lâmina de resina plástica consistindo
trançado; as ,tranças externas (6)*
O Deparaimento de ImTermo: 479.015 - Transouro Trans- em uma resina temioplástice, ascoprensa Nacional avisa às
por rua vez, se entrelaçam (8) com .
portes Rodoviários Limitada. - Cum- lhida no grupo de cloreto de polivinil
Repartiçees Públicae cm geoutros trançados paralelos, de modo
e
copolimeros
de
cloreto
de
polivinil
a haver a interpenetração e amarrapra a exigência.
ral que deverão providenmisturados com agentes de composa
ção entre eles; na hipótese da formaciar a reforma das assinaçào e laminadas para resultar em uma
ção de tapetes em outras finalidades,
Diversos
turas dos órgãos oficiais
estrutura micelar recozida tendo uma
os trançados são costurados entre si;
até e eget 26 de fevereiro
de fundo original uniforme, tal
este trançado, que pode ser tingido
corrente, a fim de evitar o
Indústria de Material de Pesca Mar cer
trutura sendo pertubada pela defor.
nas cetres desejadas, cintilante ou não,
cancelamento da remessa
Limitada na transferência ela termo: inação produzido, resultando no eonspode ser também banhado num propartir d eluda data.
475.010. - Nada há que deferir quan- traste de cor do relevo.
duto químico emaciante
to ao pedido.
Se g ue-se mais treze, pontos
Total de 2 , pontos.

/atice

190 Segunda-feira 15
TER,M0 No 119.384
Em. 12 de maio de 1960
etequerente: L
• ucian Davidson
São •Paulo.
Tálo: Nova disposição em fósforo&
— Modelo de Utilidade.
19 — Nova dispasição era fósforos,
earcterizada porque compreende dotar
as duas extremidades dos respectivos
palitos com as pelotas do material de
Inflamação e eimultâneamente prover
na região mediana destes palitos, de
comprimento irra pouco maior que o
usual, um entalhe ou mossa para facilitar o secionamento de tais palitos
' em duas metades identicamente utilizáveis.' Total de 2 ponto
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da árvore, momento em que o, espiral
ou urna pluralidade de espirais é dio
-Pistaebrupotvericaltudo.
Total de 2 pontas.

Art. 21' do DeerotOJetde 27
de agesto cie 1141.„- prieirdfãcie do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Franpa, em
9 de julho de 1959, a0b.o n9 799.745.

=MO N9 119.563

TERMO No 121.163

--

Em 19 de inalo de 1960- .

Em 12 de - julho de 1960

sei para acionar o dito seguidor erie.
tre s. dita posição totalmente aberta
e a ditaeposição totalmente fechada,
um primeiro braço de guia montado
articuladamente e ligado articulada.
mente ao dito primeiro braço de artl.
culação em uni ponto afastado do dito
joelho, um braço de Operação do In.
terruptor de circuito dotado de une
seguidor de carne, suo ;same no dito
segundo braço de articulação afastdo do dito joelho para trabalhar com o
dito seguidor de carne, meios de prl.
são para segurar o dito primeiro bre&
ço de guia em uma posição predeterminada e Um segundo braço de gula
montado articuladamente e ligado ar.,
ticuladamente ao dito segundo braço
de articulação para manter o dito
carne em contato com o dito seguidor
de carne durante o percurso de ,fee
charnento do dito interruptor. '
Total de 5 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da América, em 11 de •fevereiro de 1960, sob o'

Requerente: O. A. V. Lánited
Requerente: Vicente .Schavarz — Inglaterra.
Minas Gerais.'
Título: Nóvo sistema de armário Título: Dispositivo para reduzir ao
para cozinha tipo americana. — Mo- mínimo o risco de engripamento de
hastes rotativas em rolamentos. —
delo de Utilidade.
.
Privilégio de Invenção.
9 — NÓTO sistema de armário para
19 — Dispositivos para reduzir ao
cozinha ,tipo americana, caracterizado por possuir um corpo de formato mínimo o risco de eneripamento de
paralelepipédico, de forma a ser per- urna haste rotativa numa cavidade de
eeitamente adaptado ao canto da pa- ajuste apertado num rolamento, conrede, seguindo suas , linhas frontais sistindo de uma camada de baixa
9 9.489
paralelismo com as paredes, possuindo condutividade térmica aplicada à hasuma' porta que apresenta duas faces te, e Uma manga- delgada de aço que
Depositado em 16 de maio de 1960. eolidárlas entre si, em forma de An- é enfiada à quente sôtre a dita caman9 7.106.
da .
.
gulo reto.
Requerente: Osvaldo Rodrigues
.....•••n••n•
Total de 3 pontos:
Total de 4 pontos.
São Paulo. .
Titulo. "Nevo modelo de moldura
T811.110 N° 126.348 •
metálica para espelhos e similares".
— Modélo de Utilidade.
TERMO 9
9 120.963
Em 3 de fevereiro de 1061
1 9 — "Nôvo modelo de moldura meEm 12 de julho de 1960
Em 7 de julho .de 1960
tálica para espelhos e • similares', ca»
Pontos característicos de:
racterizado pelo fato de ser constituiPatente
de medeio de utilidade pa.
do Por peça inteiriça, obtida por es- Requerente: Svenska esatienbolte- . Requerente: C. A. V. Liraited
ra: Modelo de mandíbula regulável
Inglaterra,
tampagem direta de fôlha de alurnt. get Brorasregulator — Suécia.
nio ou similar, da qual é destacada Título: Aperfeiçoamentos cm• ou rre- Titulo: Rombas de combustível 11- para tôdnos de mesa".
Requerente: Mecânica Mata IndÓse
faixa conformando retângulo. com
a reguladores de. folga de freio ,quido para motores de combustão In. tria
e Comércio Ltda. — Modelo de
formação de pluralidade de ,orelotee lativos
termo — Privilégio de Invenção.
Privilégio
ereleterais
automáticos,.
er
nas bordas externas, sendo que ao de Invenção.
Utilidade.
19— Uma bomba de combustível lí- 19 — "Moei° de Mandíbula regultle
ser recortado o uadro, por estampa:
ase
gem se forma aba em todo o contar— Aperfeiçoamentos edil ou rela- quido do tipo especificado para um vel para ternos de mesa" caracterino da moldura, aba essa então porta- tivos a um regulador de folga' de motor de combustão interna, e carac- zado por sua base (1) dote:da de uma
dora das mencionadas orelhas.
freio automático de efeito simples, terizade por compreender em combi- face frontal inclinada, e dotada de
caracterizados pela fato de compreen- nação urna lançadeira axialmente Ino- reentrâncla ' (2) prismática trapezole
•
Total de 2 pontos.
der uni tirante defrao a ser ligado vei alojada interrnedieriamente às ex- 1 simétrica exn relação à base (1),
num veiculo, especialmente um coro tremidades da cavidade no distribui- sendo
que, apoiada contra a face fronjunto de freio para veiculo ferroviá- dor, passagens formadas no distribui- tal da base (1), -encontra-se a mede,
TaRMO No 119.490
rio de modo a formar parte do mes- dor e através as quais o combustível bula (4) propriamente dita, dotada de
mo e transmitir a força de frenagern pode ser fornecido alternativamente urna saliência (5) prismetioa trepe.
Depositado em 16 de maio 'de 2960 ao se verificar a sua aplicação; cujo por
uma bomba alimentadora as extre- zoidal. decontornas idênticos aos da
tirante de freio compreendendo dias
da 'cavidade no distribuidor reeradencia (2), na qual encaixa-se;
Requerente: Orlando Rodrigues — partes de haste a serem ligadas 'de midade
em lados optadas de, lançadeira, e um e per ser a face anterior da mandíSão Paulo.
forma não rotativa no aperelho de regulador para controlar a quantida- bula (4) vertical, e dotada, ou não,
, Título: "Ura nevo modelo de Is- freio e entre elas uma parte de haste de de combustível fornecida a dita ex- de
encaixes ou saliências paro, fixação
queiro". — Modelo de Utilidade.
giravel (lua tem uma pequena folga trmidade da cavidade, o arranjo sen- da peça a usinar; e mais por ser ceni s — l'Ura nevo modelo de isquei- axial em relação a. primeira e é apa- do tal que o combustível para a dita tralmente' à base (1) e à mandíbula
rafusadamente acoplada com a se- extremidade oposta da cavidade é eles- (4), e acompanhando a Intercessão das
ro", constituído por corpo que pres- gunda
das ditas partes de haste não carregedo para as aberturas de des- mesmas, dispór-se um furo (6), do.
ta para depósito de combustível ca.. gimeveis,
disposatvos - para gira- carga por sua vez pelos movimentos tado de--rdeca interna, pada o varão
racterizado peto fato de que a uma rem a ditae parte
de haste girável da lançadeira resultantes do desloca- ros.queado (7), pertencendo as metaabertura, provida de rosca, do citado na direção para reduzir
automàrecipiente se adapta, por rasqueamen- Ocamente a folga do freio na de- mento pela bomba injetora de com- des longitudinalmente do furo, rwpee.
to, palito que mergulha parcialmen- pendencia do deslocamento do freio, bustível fornecido a dita primeira ex- tivarnente, à base (1) e à mantido!.
te no mencionado corpo, palito ésse compreendendo um dispositivo pro- tremidade da cavidade, e o instante Ia (4), e neste furo (6),
1.'
dotado de extetesidade inferior de pulsor ni/ateral com um elemento em que a dita descarga cessa é deter- Total de 2 pontos.
aço especial, entdmada imediatamen- propelido rotativamente montada só- minado por uni vertedouro dsposto
te por mecha de amianto ou similar, bre a dita parte de haste girá- no 'distribuidor de forma a ser pós.
enquanto que' a extremidade oposta vel, uma embreagem entre o dito to e, descoberto pela lançadeira ao
TÉRMO No 128.398
se apresenta na forina de cabeça, abai- elemento propelid, e. a dita parte lena do curso de descarga.
xo da qual se encontra dilatação por- de haste girável, e uma mola compri- Total de 3 pontoe:
nu 6 de fevereiro de 1961
tadora da rasca, sendo que. Par fim, 1211do. que é disposta entre ressaltos
.
•
a caixaedeptoito de combustível se axialmente espaçados sôbre a dita
Requerente: indústria de Produtos
apresenta lateralmente dotada de prime-ra parte de haste não-girável e
Métricos Ufana Ltda..
São Paulo,
TERMO N . 12E1.062 .
rebaixo para a. colocação de pedra a dita parte de haste giráveis a dita
Título: Aperfeiçoamentos em toma'
apropriada para a formação de fafa. embreagem sendo normalmente sue. Em 23 de janeiro de 1961
das elétricas, — Privilégio de inven.
metida a e atuada peia pressão da
dita mola comprimida e desacoplada Requerente: 'General Blectric Com- ção.
Total de 2 peritos.
pelo ser aliviada da pressão de dita
19 Apedleiçoamentos em tomas
mola comprimida ao ceder a cnesma pany — Estados Unidos da América. das elétricas, do tipo que compreena
elevação
daOtensão
no
dito
tirante
Titulo:
Aperfeiçoamentos
em
meca=um riv 119.492
de um corpo prismático retangular
do freio ao transmitir a fôrça de fre- nismo de operação para interruptor de alongado provido de placas de fixacircuito.
—
Privilégio
de
Invenção
regem,
caracterizado
por
uma
manga
Depositada em 16 de maio de 1960.
ção do conjunto e alongamentos in.
Requerente: Chafi Simão — Sã? que é disposta entre a dita prim,siri lá — Um mecanismo de fechamen- ternos para as laminas de contacto,
Paulo,
Parte de baste não girável e a dita to para interruptodes de circuito ca.. caracterizados pelo fato de as menTitulo: "Nevo modelo de árvores de parte da haste girável e é axialmea- racterízado par uma articulação dota- cionadas lamirsas de contacto, serem
te de.sIocáveI em relação a mesma e da de um primeiro braço e de um formadae por uma peça tubular,, de
natal". •
tem um -ressalto disposto entre o dito
diâmetro que o dos alojamentos
lo — Nôvo modelo de árvores de ressalto sôbre a dita primeira parte segundo braço ligado articuIadareen- menor'
te entre si de maneira a formarem um acima mencionadas, peça esta provida
natal", caracterizado pelo fato de ser de haste' não-girável e a dita mola joelho
d.a articulação, um seguidor no de rasgo longitudinal e de recortes
Constituído por espiral formada por comprimida e normalmente transmidito joelho, móvel entre uma posição laterais, substâncialmente trapezoifio metálico simples ou caultipla, tran- te a pressão da d i ta m ola comprimida totalmente
aberta e uma posição to- dais; e a dita. peça ligada no lado
çado de forme, a reter, a seu longo, sôbre a dita embreagem para mantê- talmente fechada
enquanto o dita in- oposto do 'referido rasgo longitudinal,
pequenas mechas de cerdas coloridas la acoplada.
•
terruptor é movido no seu percurso A uma placa plana, extrema, disposta
ou outros enfeites, espiral essa, nor- Totel de . 5 pontos.
• de' fechamento, meios atuantes com.. perpendicularmente, e prosada de ora, ,
malmente planificada e tran.sfirmada -A.. requerente reivindica. de -acórdo preendendo
um. solenolde eletro-meg- fido central. em oóne no momento da formação com a Convenção Internacionl e o nético dotado
de uma armadura mó- Total de 2 pontos.
=MO N

1
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MARCAS DEPOSITADAS

1

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
cear= o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresenta aa suas oposiçócs ao Departamento
Aaclonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Térmico n9 659.956, de 4-9-1964
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
Sào Paulo

indúsiria Brasileira
Classe 22
Para distinguir: Pios era geral para
tecelagem e para uso comum. Linhas
para coatura, bordados e tricotagem.
Fio, de algodao, fios de linho, manhamo e juta. fios de seda natural, raio=
e fios de II para tecelagem, para bordar, para costura, tricotagem e para
crochet. fios plásticos e fios de adulose. Linhas para pesca

cigarras elétr.cas, comutadores, conden•
sadores elétricos, conectores, enceradeiras estufas de aqueciinento, estufas para
conservar alimentos, escutas para secar
roupas, ferros elétricos de engomar e
de soldar, tiltros e metros, hidrõmetros,
Indicadores automáticos de nível dágua
;nstrumentos, medidores de energia elétrica. instrumentos telefónicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liçoidifiIndústria Brasileira
eadores, manddetros, microfones, 'makClasse 21
ups, p.lhas elétricas, -receptores de rã
Veculos e suas partes integrantes
dio, refigeradores, tomadas, transforma
dores, válvulas de rádio, válvulas para
Termo na 659.863, de 4-9-1964
Sociedade de Expansão Farmacêutica aparelhos de televisão, ventiladores , e
voltímetros
Limitada
Guanabara
Termos os. 659.965 e 659.966, de
4-9-1964
Empreza de Transportes Nova
Capital Ltda.
Goiás
Indústria Brasileira
Termo n9 659.961, de 4-9-1964
Auto Fusca Ltda.
"Rio de Janeiro

• SINTER,

Termo n° 659.957. de 4-9-1964
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

PRORROGAÇÃO
•
Classe 3
Substâncias químicas e outros preparados para serem usados na medicina e
na farmácia. Vacinas e bioculturas
para serem usados na medicina e na
farmácia

Indústria Brasileira
Classe 22
Picas de algodão, canhamo, celulose.
luta, linho, lã, fios plásticos, fios de
seda natural ou rabo para tecelagem.
para bordar. paar costura. tricotagem
e para crochê. fios e linhas de ttide
espécie

Termo n" 659.963, de 4-9-1964
Prorno-Aate Ltda.
São Paulo

Lavoura Paulista

Classes: 8 e 33
Titulo

Classe 32
Para tf stinguir: Almanaques. agendas
anuários. albuns impressos, boletins ca
talogos. edições impressas, folhetos lar
nais, livros, ublicações. revistas, orgàos
de publicidade em geral. programas ra
d ofonicos e rádio-televisionados. aças
teatral e cinematográficas. programas
circenses

Tênia° n' 659.959. de 4-9.1964
Pedro Pia Homedes
Rio de Janeiro

Tênia) ri' 659.954, de 4-9-1964
Guilhermo Middleton
São Paulo

Tareio is' 659.958. de 4-9-1964
Pedro Pia 'Jornadas
Rio de janeiro

9-"L9ttst de (Pia

De CPI&

Indústria Brasileira
Classe 8

'Indústria Eraeileira

Classe 33
Insignia
•
Classe 50
Impressos em geral
Termo n° '659.967, de 4-9-1964
Ruy Godinho Raad
Minas Gerais

upoquete
Indústria Brasileira .
Classe 8
Aparelho anual para fazer pipo
Tèrmo n° 659.968, de 4-9-1964
Biga Ca'çados de Pneus Ltda.
São Paulo

Biga Calçados
de Pneu' Ltda.

Termo is° 659.970, de 4-9-1964
Sociedade União de Lacticlnios Ltda,
São Paulo

ira

raT
;

Indústria Brasileira,
Classe 41
Alcachoiras, aletria, alho, aspargo*5
açúcar, alimentos paar animais. &ilidia,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz. aflita, avela, avelãs, azeite. azei.
temas. banha. bacalhau, batatas. balas,
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha,
rale em pó e em grão, camarão, canela,
emn pau e em pó. cacau. carnes, cri.
caramelos: chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme' de leite, cremem
alimenticios croquetes, compotas, carta
gica. coalhada, castanha, cebola, condi..
mentos para alimentos, colorantea,
chouriços, dendê. doces, doces de frise
tas, espinafre, essências alimentares, filhó
padas. ervilhas, miravas extrato de taas
mate, farinhas alimenticIas, favas,
aulas flocos, tareio, fermentos, feijão,
figos, frios; frutas sêcas naturais e criar
taiizadas: gricose, goma de mascar. gota
duras g rânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce. hem*
mate, hortaliças, lagostas, lingual. !alta
condensado, leite em pó,, legumes ece
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mate
aas alime.nticaas. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, ma$.
ia de tomate, me/ e melado, mate, mas.
sas para mingaus: molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, Qat
zes, óleos comestIvels, ostras, ovai,
pães: piaos, "primés, pimenta, pós para
ladina pickles, peixes, presuntos, p
zês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
qtte,jos, rações balanceadas para anta
mala requeijões, sai, sagu, sardinha*,
sanduiches, salsichas, salames, Sopas NI+
latadas, sorvetes, sucos de tomates e 41
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
r se tremoços, tortas, tortas para alio
, mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

s-

Termo nu 659.971, de 4-9-1964

Biga Calçados de Pneu Ltda.,
São Paulo

Cabocla
Indústria Brasileira

Aparelhos fotográficos, cinematográfiClasse /11
Classe 36
• Acendedores elétricos, alarmes elétricos
cos. Filmes revelados
Nome Comercial
Calçados
altofalantes, amperímetros, amplificadoTermo n° 659.969, de 4-9-1964
Termo n° 659.960, de 4A-1964
res. para rádios. aparelhos de rádio. Miralsel Produtos Alirnenticios S.A.
Termo
n9
659.972, de 4-9-1964
!moais° Imobiliária Ltda.
'aparelhos de televisão aparelhos de
. Fundição Bonsucesso Ltda,
São Paulo
Rio de laneiro
e • ventilaçãa para edifícios aparelhos eléGuanabara
tr cos para banho aparelhos dato-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelros para . Instalações telefônicas, taparelhos para ondular' e secar cabelos
aparelhos para pasteurização de leite
INDUSTRIA BRASILEIRA!
Indústria Brasileira
aparelhos para torrar pão. aquecedores
Indústria Brasileira
elétricos, spiradores de pó beniamins
(lasse 41
bobinas elétricas. caixas de derivação
Classe 50
campainhas elétricas, dana elétricas. Bala> waffes, bombons, chocolates Composições de metal para a 'espraia
Impressos ern geral

LINOBOM

n

-a
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.Tèryno m° 659.982, de 4-9-1964
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão. canela Crampina — Comercial de Produtos
da Indústria . Nacional Ltda.
ecn pau e em pó, cacau. carnes. chá
• São Paulo
caramelos, chocolates, -confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremas
allmenticios croquetes, compotas, can
gica, coalhada, castanha, cebola, condi
comPINA-COMERCIAL,
mentos
para alimentos, colora ates
PRORROGAM
...PIN
s.
DE PRODUTOS DA
chouriços, dendê, doces, doces de fru
r
INDUSTRIA NACIONALLTDA:
tas, espinafre, essências alimentares. em
41.
padas. ervilhas, enxovas, extrato de co
mate, farinhas alimentícias, ta'vas. féNome Comercial
culas, flocos, farelo, feri:neutras, feijão
•1
•
figos,
frios,
frutas
secas
naturais
e
cris•
Termo n° 659.983, de 4-9-1964
talizadas: gricose, goma de mascar goy
duras, grânulos, grão de bico. gelatina, Compina — Comercial de Produtos
da Indústria Nacional Ltda,
goiabada, geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, linaisas leoa
São Paulo
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. !ouro. mas
k(4 Nane Comercial
Classe 18
.qls alimentícias, mariscos, manteiga
Revolver, espingarda, bacamarte, caramargarina, marmelada, macarrão, mas
Têrmo n° 659.979, de 4-9-1964
bina, pistola. garrucha, mosquctão, fusa de tomate, mel e melado. mate, mas
Cipa
S.A.
—
Industrial
de
Produtos
zil, munições, espadas. espadins, punha.
sas para mingaus. molhos, moluscos
Alimentares
INDUSTRIA BRASILEIRA
dinamite, nitroglicerina, trinitrina, pólmostarda, mortadela, nós moscada. ao.
vora. fogos de artificio
São Paulo
zts, óleos comestíveis. ostras, ovas,
Classe 1
paes, plaos. prlinés. pimenta, pós para
Termo n° 659.974, de 4-9-1964
pudins, pickles. peixes, presuntos, paS.A. Comercial de Miudezas
Termo n° 659.984, de 4-9-1961
tas, petit-pois, astilhas, pizzas muitas,
Rio Grande do Sul
queijos, rações balanceadas para ant. Empreendimentos Imobiliários Dinar
Limitada
mais, regueilães, sal, sagu, sardinhas
senduiches, salsichas, salames. sopas enSão
Paulo
INDUSTRIA BRASILEIRA latadas, sorvetes_ sucos de tcxnates. e dc
frotas; torradas. tapioca, Gamaras, talha
Classe 41
rias, tremoços, tortas, tortas para aiiEMPREENDIMENTOS
IND. BRASILEIRA
• Alcachofras, aletria, alho, aspargos
alento de animais e aves, torrões,
''sçúcar, alimentos paar animais, amido
IMOBILIÁRIOS
toucinho e vinagre
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
Classe 36
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiTermo a' '659.931, de 4-9-1964
DINAR LIMITADA
Blusas e lenços para senhoras
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas Cipa S.A. — Industrial de Produtos
a
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
Alimentares
Nome Comercial
• Têrmo n° 659.975, de 4-9-1964
fé em pó e em grão, camarão, canela
São
Paul.)
Vinhos Ronca S.A. Comércio Indústria cz
em pau e em pó, cacau, camas, chá
Termo n° 659.985, de 4-94964
e Lavoura
Empreendimentos Imobiliários Dinar
caramelos' , chocolates, confeitos. cravo
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
Limitada
São Paulo
goiabada. geléias, berva doce, herva
São Paulo
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
PRORROGA
condensado. leite em pó, legumes em
seca. coalhada, castanha, cebola. condi
INDUSTRIA BRASILEIRA
alentos 'para alimentos. rolorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru
Classe 41
tas. eapinafre, essências alimentares .; em- Alcachofras, aletria, alho, aspargos
padas. ervilhas, enxovas, extrato de to- açúcar. alimentos paar animais, amida. INDUSTRIA BRASILEIRA'
-BAGFICEJRAmate, farinhas alireenticias. favas, fé - amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
pouvrRIA ausnam
Classe SO•
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijaa arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei
figos, frios, frutas secas naturais e cris- tonas, banha, bacalhau, batatas, balas Para .distinguir: Impressos de uso dti
talizadas; gricose, goma de mascar, 'gor- biscoitos, bombons, bolachas, baunilha. requerente, cartões comerciais, papel.
Classe 42
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas café em pó e em grão, camarão, canela, carta, envelopes, recibos, cheques, fa.
Bagaceira
saa alimenticias, mariscos, manteiga em pau e em pó. cacau. carnes; chá carta, envelopes, recibos, cheques, faa
Termo no 659.976, de 4-9-1961
toras, duplicatas
margarina, marmelada, macaraào. mas caumelos, chocolates, confeitos, cravo.
Transportes Santa Maria Ltda.
ia de tomate, mel e melado, mate, mas- cereais, cominho creme de leite, cremas
Temo n° 659.986. de 4-9-1964
sas para mingaus, molhos, moluscos
Guanabara
croquetes, compotas. ca Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes'
atostaroa, mortadela, nós moscada, no- alimenticios
gica.
coalhada,
castanha,
cebola.
condiSociedade Anônima
na; óleos comestíveis. ostras, ovas,
São Paulo
oaes, piaos, prlinés. pimenta, Os para mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doces, 'doces de fru
rnalins, pickles, peixes, presuntos, pa- -ias.
espinafre, essências alimentares, em
tis, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins; padas.
ervilhas. enxovas. extrato de to
queijos, rações balanceadas para ani- mate, farinhas
alimentícias, favas, fé
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
• Classe 33
sanduiches,
salsichas.
salames,
sopas
ca—
figos, frios, frutas secas naturais e cria
lau. clas, sorvetes, sucos de tomates e de
Térmo n° 659.977, de 4-9-1964
INDUSTRIA" BRASILEIRA‘
talizacias: gricose, goma de mascar. gor
frutas;
torradas,
tapioca,
tâmaras,
talha.
São Paulo
duras, grânulos, grão de bico. gelatina
rim, tremoços, tortas. tortas para ali- goiabada, geléias. herva doce herva
Classe 1
mento de animais e aves. torrões,
mate, hortaliças, lagostas. línguas leit.. Para distinguir-, substâncias químicas,
toucinho e vinagre
condensado, leite em pó. legumes .err usadas em geral nas indtis(rias, anilina!,
-aa
conserva, lentilhas, linguiça, louro. aias, absorventes, alcatrão, água raz,
Termo a° 659980, de 4-9-1964
Opa S.A. — Industrial de Produtos sas alimentícias, mariscos, manteiga alumínio em pó, alvaiade. amua antide.
margarina, marmelada, macarrão,, mas tonantes, anti-incrustantes e desincrut
Alimentares
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- tantas para caldeiras, arsênico, aceso.
São Paulo
sas para mingaus, molhos, moluscos na , acetato de chumbo, acetato de
mostarda, mortadela, nós moscada, no- cobre, acetato de amamio, acetato de
zes; óleos comestíveis. ostras, ovas, potássio, acetato de zinco, ácido bórico,
Paes piaos, prlinés, pimenta. pós °ara ácido oxálico, ácido nitrico, acido fepucfins. pickles, peixes, presuntos, pa- nico, ácido cítrico, ácido salicilico, ácipetit-pois. pstilhas, pizzas, pudins: do benzóico, actol, água oxigenada. a/ÃNDUSTRIA BRASILEIRA tês.
queijos, rações balanceadas para 'tini- bagina. albuminato de ferro, argirol,
mal.!, requeijões, sal, sagu, sardinhas. arseniato de ferro, arseniato de potássanduiches, salsichas, salames, sopas en- sio, arseniato de sódio, antimónio me.
Class:. 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos latadas, sorvetes, sucos de tomates e de tálico, amoníaco líquido, arenal,
Classe 6
açúcar, alimentos paar animais. amido frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha acetalilida, bálsamo de peru, bi-cloreto
Motores elétricos monofásicos e en- amêndoas, ameixas, amendoim, araruta rim, tremoços, tortas, tortas para ali de mercúrio, blcloreto de mercúrio, bl.
mento de animais e aves, torrões.
lice* de potências variadas e suas par- arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei
fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
toucinho e vinagre
te. integrantes
bolus, alba, boricina, borato de e6dlo5
Termo n° 659.973, de 4-9-1964
EM-GE Sportgerâte K. G.
Gerstenberger 6 Eberwein
Alemanha

Têrmo n° 659.978. de 4-9-1964
(Prorrogação)
N.:arida Itatiaia de Tecidos S.A.
Guanabara

COMPINÀ

BELITO

R4 A RTINIQUEu'

ROMANITO

DINAR

MOURISCA

Santa

agia,
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benzonaftol, benzoato de mercúrio, bistumose, bicarbonato de potássio, breu
FF. cola sintética, composições quimicas utilizadas pelas indústrias, testeis e
pelos cortumes, corantes, minerais para
uso na indústria, creosoto para uso nas
Indústrias, cafeina, cal virgem, carbonato de ferro, carbonato de magnésio,
carbonato de sódio, carvão vegetal
i0icaul3nus ap 0;3.1013 1 01Dip ap mas
cloreto de amônio, cloreto de cal. ciocloreto de sódio, cloreto de potássio
colargol, colodio elástico, cremor de
tártaro, cuprol, citrato de ferro, citrato
de quinino. citrato de ferro verde, carbonato de amónia, cloreto de zinco,
carbonato de potássio, carbonato de
manganês, dermatel, desengraxantes
para niquelação, desoxidantes para meta/s. desincrustantes para máquinas. enxofre cm p6, estearato de alumiai.).
essências de goinenol, essência de eucalipto, emolientes para remoção de
tintas aplicadas, emulsionantes para
produtos asfálticos, esmaltes, ater, fenosaiu, formol, fosfato de ferro, fosfato
de tricálcio. fosfato de potássio, fosfato
de sódio, fosfato de amônia, fluidos
para freios," glicerinas, glicirofosfato
potássio, glicerofosfato de magnésio.
glicerofosfato de sódio e cálcio, glicol,
glicose gomelinas, hidratos, hidrossulfitos, hermitor, hemoglobina em pós
hipossulfitos de sódio, iodo metálico,
sodureto de chumbo, todureto de arsênico, iodureto de prata, iodureto de enxofre, icitioi, iodureto de potássio. irnpermeabilizantes, lactofosfato de cálcio,
lacirina, lactato de cálcio, lanolina
Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes
Sociedade Anónima
São Paulo

VULCOFIX
INDUSTRIA 8RASILÇIRA
Glasse 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
'oração de fibras, tecidos, couros e celulose: égua raz, álcool, albumina, anilinas, alume% alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em pó amoniaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes. anti-corrosivos, anti-detonante& azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia: banhos para
galvanizaçâo, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio. de potássio; cal
virgem, carvões, carbopatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas
composições extintores de Incêndio, cio
ro. corrosivos, cromatos, corantes, creo
*otos: descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, - téxadores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura
giz, glicerina: hidratos. hidrosulfitos;
impermeabilizantes. ioduretos; lacas;
masas para pintura, magnésio, met.curto; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose: óxidos. oxtdantes, óleos para
pinttra, óleo de linhaça; produtos qui.
micos para impressão, potassa inclua
Mal. papéis emulsionáveis para a fotografia. papéis de turnesol papéis heliográ fico» e heliocopistas. películas
sensíveis, papéis para (otogra fia e aná
lises de laboratório, pigmentos, potassa.
pó metálicos para a composição de
tinta.% preparações para fotografias,

DIARIO OFICIAL ('Seção III)
mar, produtos para diluir tintas prossia.
to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
silic-atos, soda cáustica, soluções quimIcas de uso industrial, solventes, sulou pastosas para madeira, ferro, parefatos; tintas em pó, líquidas, sólidas
des contruções, decorações, couros, teciclos, fibras, celulose, barcos e veículos. talco industrial, thiner,
Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes
Sociedade Anónima
São Paulo

VULCOTEX
INDUSTRIA BRASILEIRA
s.:lasse 1.
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
lotação de fibras, tecidos, couros e celulose . água raz, álcool, albumina, anilinas, alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó amoníaco,
anti-Incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes„ anti-corrosivos, anti-detonante», azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos. cromatos, corantes, creosotos: descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, Rxadores, formo!, fosfatos Industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitosr
impermeabiliza n tes. iod ure tos; lacas;
m ana» para pintura, magnésio, mera
curto; nitratos, centralizadores, nitrocelu/ose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol. papéis heliográficos e heliocopistas, peliculas
sensiveis. papéis para 5otografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, p re p arações para fotografias.
p rodutos para niquelar, pratear e cromar, p rodutos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
sslicatos, soda cáustica, soluções quirr“cas de uso industrial, solventes, sul' aos; tintas em pó, líquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e valeu/os, talco industrial, thiner,

Terra° n° 659.994, de 4-9-1964
blocos para anotações, bobinas, brochu• Joaquim Carreira Filho
ras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos.- carteiras,
esuartabara
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciias, cartões indices, Coo teti. cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco cartuchos
de cartolina, chapas planograficas. cadernos de lembranças, carretéii de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas. Matas índices.
folhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos. livros fiscais livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
Classe 21
de papel transparente; oratos. papeli. Bicicletas. etc
nhos, papéis de estanho e de aluminio,
Têrmo n' 659.995, de 4-9-1964
papéis sem impressão, papéis em branco
para Impressão. papéis fantasia, menos Lojas Palerno S.A. Discos, Aparelhos
Elétricos
•
para forrar paredes, apel almaço com
Guanabara
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado.
NORROGAÇÃO
papel higiénico. papel mpermeável
para copiar, papel para desenhos, paLOJAS PALMO S/A.DISCOS;
pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, pape, para esyABELEOS BLÉTRIOW crever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papei celofane,
Nome Comercial
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar taTêrmo n' 659.996, de 4-9-1964
baco, papelão, recipientes de papel, roImpulso Imobiliária Ltda.
setas de papel, rótulos de papel, rolos
Rio de limeira
de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas;, tubos postais de cartão
tubetes de pauel

Impulso ImofiiiiárilIN

Termo n° 659.990, de 4-9-1964
Bamabé Adriano de Franca Neves
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
a g lutinados. álbuns' (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos), blocos para

produtos para niquelar, pratear e cro- correspondência, . blocos para cálculos,

Nome Comercial
Tênno n" 659.998, de 4-9-1964
Samuel Serra da Silveira Maranhão
8•C• Dal.

Casses: 12, 36, 38 e 49
Titulo
Termo n° 659.991, de 4-9-1964
São Francisco Automóveis Ltda.
Guanabara

ão Jhancucte

g

•
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes,
exceto máquinas e motores

Samuel

Birra da

Silveira

**cabal - Maranhão

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n° 659.997, de 4-9-1964
James North do Brasil S.A. —
Equipamentos para Segurança
Industrial
PRORROGAÇÃO

Termo n" 659.992, de 4-9-1964
Capas- Copacabana S.A.
Guanabara

Classe 36

Termo n' 659.989, de 4-9-1964
Papelaria Pioneira Ltda.
Sm Paulo
Classe 38,

PIONEIRA
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Classe 35
Capas para veiculas em geral

Têrmo n' 659.993, de 4-9-1964
Capas Copacabana S.A.
Guanabara

CAPA COP
Classe 35
Capas para veículos em geral

Para distinguir: Artigos de vestuárlot—
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
bota/1, batinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, cara.
puças, casação. coletes, capas, chalés,
cachecol», calçados, chapéus. cistos,
cintas, combinaçbes, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal.
çps, crmisas, camisolas, camiseta:4
cuecas, teroulas, colarinhos, cueirof,
salas, casacos, chinelos, docninós, achar.
pez. fantasias, fardas para militares, C0.0
legials. fraldas, galochas, gravatas, gor,
ros jogos de lingerie, jaquetas, laquig,
luvas, ligas, lenços, mantos, melas
, maiôs, mantas, tandrião, manilhas, pa•
le96s, palaz ,,enhoar, pulover, pelerinas,
neugas, ponches, polainas, pijamas,
j nhos, perneiras, quirnonos, regalos(

'robe de chambre, roupão, sobretudo',

Janeiro de 1965
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suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas, atolas ou slack&
tufar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Teimo n" 660.005, de 4-9-1964
Dewson Ooaktree de Moraes
Rio de Janeiro

Temo n° 660.011, de 4-9-1964Produtos Elétricos Elektron S.A.
São Paulo
PRODUTOS ELÉTRICOS

ELEKTRON S. A.

Termo n° 659.999, de 4-9-1964
R. Bittencourt
Maranhão

Nome Comercial

ITTENCOURT

• Termo n° 660.012, de 4-9-1964
Arnaldo Queiroz Comércio e Indústria
Limitada
São Paulo

R.Bittencourt
Pinheiro -Maranhío

Classe 41
Café torrado e moido
o

Termo .n° 660.000, de 4-9-1964
Bonifácio de Paiva Brito
Maranhão

Termos as. 660.015 a 660.018, da
4-9-1964
Cia. Brasileira de Comércio
Internacional (Importação e
Erportação)
Guanabara

BRAZBESTOS
INDOSTRIA BRASILEIRA .

Nome Comercial
Termo n' 660.006, de 4-9-1964
Abel Ralha da Maia

B0111 . 11R ITO
Bonifácio tia Paiva Brito
Colinas - Illaranhão

1

Classe 41
Café torrado e moido
Termo a° 660.001, de 4-9-1964
Merval Marques Pig.ueiredo
Maranhão

Rio de Janeiro

1

y e* C0ED,•440414.1.ip

N

Viação Fogo •
Simbolico Ltda.
Nome Comercial

.

Têrmo n° 660.007. de 4-9-1964
Protege — Administração de Bens
Limitada

IIETA -URI*
Merval Marques AlFueirodo
Sio Jou Batista -Marenhio

NtAftrisiSta, fr4SICn.

Classes' 8. 49 e 33
Sinal de Propaganda
rareio n° 660.013, de 4-9-1964
Emílio Siniscalchi
Guanabara

BOLIN-BOLICHE
Classes: 33, 41, 42 e 43
' Titulo

(-lasse 41
Café torrado e moído
Termo a0 660.002, de 4-9-1964
D. Muniz
Maranhão

I, MORENIZ
D. Muniz
V lana-Maranhão

Indústria Braalleir's

Termo n° 660.014, de 4-9-1964
Companhia Nacional de Papel
Guanabara

" Classe 50
Administração de bens

1013

Termo n° 660.008, de '4-9-1964
Protege — Administração de Bens
Limitada
Guanabara

,
Classe 41
Café torrado e moido
Termo n° 660.003, de 4-9-1964
Murilo Silva
Guanabara

PROTEGE - Administração
de Bens Ltda. * )
Nome Comercial
Termo n° 660.009, de 4-9-1964
Decorações "Senha" Ltda.
Guanabara

Decóracões
*Senha» Ltd
Classe -16
Termo n' 660.004, de 4-9-1964
Dr. tarbolomen Penteado Coelho
'Rio de Janeiro •

ICasa deSaude e Maternidade
-.4
'Quinze de Agosto Ltda.
Nome Comercial

papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulbos, papel celofane.
papel celulose, papal de linho. papel
absorvente, papel para embrdhar tabaco, papelão: recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, roloe
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas: tubos postai* de cardo.

INDtISTRIA BRASILIIRA
Classe 38
Aros para guaadanaou de papel
aalutlnadas. aluas (em branco). Album
-ara retratos e autógrafos- balata
'MO para brinquedos) laozos para
carrespondeacia. blocos para cálculos,
blocos para anotações. bobinas brocha.
rim não impressas: cadernos de escrever. 'capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
aapel ou papelão. cápsulas de papel
caixas de papelão cadernetas. cadernos caixas de cartão. caixas para pa.
pelaria. carrões .de Visitas, Cartões Calmerciais, cartões indica& confeti. cartolina cadernos de papel melimetrado
• em branco para desen0. cadernos

ch .
rannecgor. Cicas.c°a3
a.. ed:"Jaarretoslincaar chape: phla
demos de lembranças carretéis 'de pa.
ratos de papel: encadernação de pape/
Nome Comercial
ou papelão. ettiquetas: tolhas índices
fólhas de celulose: guardanapos: livros
Terrno n° 660.010, de 4-9-1964
não impressos livros fiscais, livros de
Decorações "Senha" Ltda.
contabilidade: mata-borrão; ornamelaos
Granabara
de papel transparente: pratos, papai.
papéis sem impressão. papéis em branca
nos, papéis de estanho e de 'alumiai°,
para impressão, papéis fantasia.- menos
para forra; paredes oapel almaço com
_
ou sem pauta, papel crepon. papel de
Indústria Brasileirl seda papel impermeável, papel ma bobina tiara impressão. papel encerado
papel higiênico ' papel • impermeável
para copiar papel para desenhos' paClasse 40
pei para aabrulho impermeabilizado.
Móveis Decorativos

g

Classe 5
Aço em bruto. Qço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aça,parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinada bronze, bronze em bruto mu
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze coa
barra, em fio, chumbo em bruto mu
p arcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialornte
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado: ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável.
Laminas de metal, lata em falha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, Ihnalba&
magnésio, manganês,' metais não trabalhados ou parcialmente 'trabalhados, metais em massa, metais estampados.
metais, para solda, niquel, zinco
Classe 6
Para distinguir e assinalar: Máquinas de
afiadoras para ferramentas de cética.
.arrietes. máquinas para arqueação de
ambalagens, alimentador para carbura-dores, anéis de pistão, anéis de esfera.
para rolamentos, anéis de óleos. autolubrificadores aparelhos para mistura
de combustíveis de motores e explosão.
anéis de segmento, bombas de 'arcomprimido. bombas lubri4icantes.
blocos de. motores. bombas 'han'áulicas.
-brunidores para motores, bronzinas.
bombas centrifugas, rotativas de deslocamento e a c istão, bombas elétricas,
ale agua e gasolina para automóveis,
biocos de motores. bombas 'hidráulicas,
bombas centrifugas. -rotativas, de deslo..
:amaino e a pistão, blocos centrifugadores. Industriais para liquidai; e pós. dei- •
natadeiras. homogeinisadores. máquina.
brucadorás caldeiras, compressores, cilindros cambias. 'cabeçote. máquinas
adaptadas na construção e conservação

de estradas maquinas de costura, má- •
guinas centrifugas. maquinas para clareas clarificar.. refinar, misturar a purificar liquidos e pós. mquinas compressoras. máquinas -classificadoras, manuf.
aas caiadoras. máquinas de centrar, máumas para ‘ortar, carburadores, cai-ter
,de embreagem cai-ter de motor, cul':os
de placas .de. embreagen, caixas de aigasolina ispoSitivos de arranque, má- -quinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras. espuadeirm.
embreagem, engraxadoras, centrífugos,
máquinas enssacadoras, elevadoras, -esmeris. exaustores para forjas, eagenhos
de --cana. expremedeiras Para manteiga,
engrenagens, engrenagens para mancais.
engrenagens para cremalheiras, engrenagens de comando das válvulas, eixos
de transmissão, direção, elevadores hidraulicos, engrenagens multiplicadoras,
guindastes, guindatm para caminhão.
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fresas, máquinas para furar- geradoras. tanques, carros-irrigadores, carros, car- nagens de velocidade do veicula inje- res mecânicos, raladores mecânicos, ra.
guinchos de rosca sem fim. ai:cachos de roças, carocerias, chassis, chapas cir. toras de carburados-as. injetores, juntas ios compressores para a agricultura,
segurança, guinchos de transporte aéreo. atilares para veiculas, ccbos de veiculas universais, laminadares, lubrificadores. sachadeiras, semeadeiras, se.cadelras,
- gezeificadores de liquidos, combustíveis, carrinhos para máquinas de escrever máquinas amassadeiras, máquinas de sacadores de teria, tosadorea de gra.
geradores de eletricidade, Juntas univer- corrediços, para velculos, direção. desli- abrir chavetas,„ máquinas afiadoras de -na, tratores agrícolas, válvalaa pari
máquinas . agricolas
sais para condutos 'água de motores e gadeiras, estribos, escadas rolarites, ele- ferramentas, máquinas de arqueação e
maquinas, larainadores a 'frio e a quen- vadores para passageiros e para carga, embalagens de volumes, máquinas para
Classe 21
te para aço e outros metais, lançadeiras, engates para carros, eixos dr direção, ajustar, máquinas de furar, máquinas de Para distinguir : Veiculas e suas partes
máquinas de lavar roupa e pratos, ma- freios, fronteiras para veiculos, guidão atarrâchar, máquina,: batedeiras, moto- integrantes: Aros para bicicletas, autoquinai batedeiras. mancais para brocas, locomotivas, lanchas, motociclos, molas, res, máquinas de costura. máquinas' para móveis. auto-caminhaes, aviões, nal
motores elétricos, máquinas crperatrizes motocicletas. motocargas, moto furgões, construções e conservação de estradas, tecedores, alavancas de cambio, barcoi
máquinas de corte de madeira, maquia
máquinas misturadoras de barro e de manivelas, navios, ónibus para-choques mas
classificadoras, máquinas compres- breves. braços ara veículos. Wide.
para-lamas,
para-brisas,
pedais,
patões,
concreto. máquinas borracheiras e másoras,- máquinas desempalhadoras. má- tas, carrinhos de mão e carretas, cama.
rodas
para
bicicletas,
raios
para
biciclequinas tésteis. Máquinas crigorificas,
quinas emilhadeiras, máquinas ensaca- ahonete 3. ,C arras ambulantes, caminhões,
moinhos para cereais. mquinas para ma- tas, reboques, radiadores para veiculo& deiras, máquinas para extração de óleos. carros, tratores carroa-berços a carrós.
rodas
para
veiculos,
selins,
tricicles
tiCoaria. meadeiras máquinas para morantes para velculos vagões, velocípe- máquinas de fabricar papel, máquinas tanques, carrosarrigadores, carros, cara
vimento de terra, mácininns de rotular. des.
varetas de controle .do. afogador e para fabricar telas de arame, máquinas roças, carrocerlas, chassis, cimas cir.
martelos a vapor, motores de combustão acelerador, tróleis, troleibus varaes de de impressão. máquinas insufladoras, calares para veiculas, cubos de veiculo*
•
Interna, elétricos e a gás, motores para
máquinas limadoras, máquinas de lixar. carrinhos -para máquinas de escrever,
carros, toletes para carros
bicicletas e motocicletas, multiplicadomacacos, mancais. meai-Jeiras. -martelos corrediços, para veículos, direção, destt..
res. molas para máquinas, molas de Têrtnos na. 660.019 a'660.022, de mecânicos, moinhos para cereais, má- gadeiras,, estribos. escadas rolantes, alem
quinas de lavar vasilhames, máquinas vadores para passageiros e para carga
válvulas, macacos hidráulicos, magne.
4-9-1964
- tos de ignição, mandris, pedais de alaCia. Brasileira de Comércio
• para fabricação de bebidas. maçarocas. engates para carros, eixos, de direção,
mandris.. mecanismos impulsionador do
vancas de einbreagens„planetarlas de
Intenacional (Importação e
diferencial, máquinas para malharia, má- ‘rciazt, fronteiras para veículos, guidão,
irada e imressão, pistões de motores. P1
. Exportação)
quina para moldagem. máquinas para locomotivas, lanchas, motociclos, moias;
nhões. prensas, maquinas pulverizada
Guanabara
panificação, máquinas para olaria, má- motocicletas,- rnotocargas. moto furgões,
ras, plainas de mesa, placas para torquinas
operatrizes, máquinas pulveriza- manivelas, navios, ónibus, para-choques,
nos, polias. redutores, rolamentos, silen.
doras.
máquinas
'de polir, máquinas de para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
ciosos, segmentes de pistilo. serras me.
rosquear, máquinas rotativas paar usinar rodas para bicicletas, raios para blefeis.
cAnicas serras hidráulicas, ,serras de li'
ferro, aço e bronze, máquinas para ro- tas, reboques, radiadores para veiculas,
ta, máquinas secadoras, máquinas para
INDÚSTRIA. BRASILD:RA
tular, máquinas de' serrar, máquinas de rodas para acicatas, selins. tricicles,
serra, máquina* salgadeiras para manteiarrolhar
e tampar vasilhames, máquinas rantes para veiculas, vagões. velocIpe.
Classe 5
ga. teares. turbinas. torcedeiraa„ magia.
para terraplanagem, máquinas para tri- sies, marotas de controle do afogador a
Aço
em
bruto.
aça
preparado,
aça
nas para tecidos de tapeçarias, máquicolagem, máquinas de cnongir, máquinas acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
nas para indústria de tecidos, tesouras doce, aço para tipos.- aço fundido aço de ordenhar, máquinas de tosquiar, mácarros, toletes para carros
rotativas. maqUinas ara soldar, tornos parcialmente trabalhado, aço pálio aço quinas , para beneficiar café e arroz.
parafusos sem fim e de rodas. pontes refinado, bronze, bronze em bruta ou moinhos para café, máquinas para preTèrmo n° 660.023, de 4-9-1964
parcialmente trabalhado, bronze de parar adubos, máquinas de fazer ma.
Oficina Mecânica Levycar Ltda.
qando partes de máquinas
manganês, bronze em, p& bronze em carrão, ordenhadores, -pinhões, pistões.
•
Guanabara
Classe 7
barra, em fio. chumbo . em bruto ou
Máquinas e uteissilios para serem . usa- parcialmente preparado, cimento me- politrizes, prensas, punções, plainas, pladias exclusivamente na agricultura e tálico, cobalto, bruto ou parcialmente cas para tornos, prensas hidráulicas,
‘orticultura a saber: Arados, abridores trabalhado couraças, estanho bruto .ou platinados, pedais de alavancas, polias,
de sulcos. adabadeiras ancinhos maca- parcialmente trabalhado, ferro em bruto placas de verificação para hélices de
avião, rodas para veículos, roletas, re' nicos e empilhadores combinados bruí.o ou parcialmente trabalhado ferro tentores, redutores, reguladores, rolaIndústria Brasileir-ã1
arraneadorea mecantcos par agriculru. eia barra. ferro manganês. Ferro velho. mentos. serras, serras -rqecankaa. suporra, batedeiras para cereais, bombas gusa em bruto ou parcialmente traba- te equilibrado para hélices, teares: turClasse 21
para adubar, ceifadeiras, carpideiras. lhado. gusa temperado, gusa maleavel, binas, torcedeiras tesowas. tesouras
Veículos e suas partes_ integrantes
ceifados para afloz, charruas para agri- lâminas de metal'. lata em falha latão mecânicas, tornos, tornos revólveres,
- cultura,. cultivadores, debulhadores, azo falha, latão em chapas, latão em tupias, tirantes, transportadoras. tuchos
Termo • ri° 660.024, de 4-9-1964
destacadores, desentegradares, esmaga- vergalhões, liga metálica, amalhas, de válvulas, terminal trazeiro do motor
Kós, Reinar Es Cia, Ltda.
dores para a agricultura, escarrificado- magaésio. mangarias, metais rala traba- de partida, terminal da âncora do eixo
Guanabara
res. enchovadeiras, facas para máqui- lhados ou parcialmente trabalhado, me- do, banais, virabrequins, ventoinhas,
nas agricolas ferradeiras. gadanhos, tais em massa, metais estampados, válvulas, ventiladores para automóveis
garras para arado, grades de discos metais para solda, níquel, ouro, zinco
(do motor)
°ridentes. • máquinas, batedeiras para
.
corrugado e zinco liso em falhas
agricultura,, máquinas in.setifugas, má.
Ma-Cla
Máquinas
e utenallssi0.8 7para serem usaClasse 6 quinas vaporizadoras, máquinas de
dos exclusivamente na agricultura e
mungir. máquinas aiveladoras de terra, Para distinguir: alavancas anéis, autolu- horticultura a saber: arados, abridores
brificadores.
alavancas
paar
suspender
de sulcos, adubadeiras, ancinhos memáquinas perfuradoras para a agriculIndústria Brasileira
tura. mquinas de plantar. motochar- veiculas. batedeiras, bielas. burrinhos, cânicos e empilhadores combinados,
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de blocos de motor, bronzinas blocos, bar- arrancados-es mecânicos para agriculClasse 36
roçar, de semear para sulfatar de ras, bambas .runidores para cereais, be- tora, batedeiras para cereais, bomim
' De vestuários, de tôda sorte
toneiras.
bola
de
carburador,
breques,
paar
adubar.
Ceifadefras
carpideiras.
tosquie, de triturar.. de esfarelar terra.
Termo n' 660.025, de 4-9-1964
para irrigação, para matar formigas e bombas hidráulicas. cruzetas. cilindros, ceifados para arroz, charruas para agriKb!, Reine- 8 Cia. Lab. •
outros insetos para burrifar e pulveri- cámbios cabeçotes, carter de embrea- cultura, . cultivadores, debulhadores
gem, carter de motor, comutadores, destocadores; desentegradores, esmagaGuanabara
zar desinfetantes, para adubar, para cubos
placas de embreagem, cula- dores para a agricultura, escarrificalo
agitar é espalhar palha, para canher tras dedecilindro
do motor, caixas de
algodão, para tolher cereais, máquinas lubrificação, coroas, caldeiras, chapa res, enchovadeiras facas para máqui
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos
amassadoras par fins agrícolas de protetora de embreagem, caldeiras a garras
para arado, grades de discos
cortar árvores para espalhar; para ca- vapor para fins agricolas. coletores, de ou dentes.
máquinas - batedeiras para
pinar. máquinas combinadas para se- arranco, carburadores, correntes de dis- agricultura, máquinas inseticidas, mámear e culturár, de desbanar. para en- tibuiçáo, caixas de câmbio, caixa de quinas vaporizadoras, máquinas de
afiar máquinas a moinhos para forra- movimento central, colares de esferas mungir, máqiiinas niveladoras de terra.
Indústria Brasileira
gens. máquinas twcadoras, ordenado- para direção e movimento central, ca is- máquinas perfuradoras para a agriculClasse 36
res mecanicos, raladores mecânicos, to- Meares de chamas, tubos motores sele- tura, máqionan de plantar, aiotochar.
De vestuários de tõda sorte
los •- compressores para a agricultura, tivas para veículos de tração nas qua- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
T'euno n• 660.026, de 4-9-1964
sachadeiras. sen.eaderas. segaderas so- tro rodas, diurnos, diferencial. disposi- roçar, de -semear. para sulfatar, de
Condomínio do Edifício Amparo
cadores de terra, Assadores de, grama, tivo de' Ignição elétrica, dragas, desnata- mquir, de triturar, de esfarerar terra,
Guanabara
'tratores agricolas.' válvulas para
delras, desintegradeiras, descascadeiras. Para irrigação.! para matar fartnigas e
'
máqunas acricolas
descascador, distribuidores de gasolina. outros. Insetos. 'para burrifar e pulveriespuladeiras, eixos, embreagem, engra- zar desinfetantes, para adubar para
Classe 21
Para distingui:: Veiculas e suas 'partes xadores, engenhos de cana, espremedo- agitar e espalhar palha. para ,colner
Integrantes: Aros para biblcletas, auto- res, engrenagens, exaustores para for- a.;çodão, para colher cereais, máquinas
móveis. 'auto-caminhões, aviões, amor- jas, lavadores, esmeris, espulas, foles de amassadoras para fias agricolas de
tecedores, alavancas de câmbio, braços, forja, frezas, fusos, furadeiras, forjas, cortar árvores, para espalhar, para cabreques, braços para veículos, bicicle- freios, fornos, freios magnéticos gui- pinar,' Máquinas combinadas para setas, carrinhos de mão e carretas, cami- lhotinas. guindastes, geradores, gani- mear e cultivar, de desbanar, para ennhonetes,. carros ambulantes. caminhões ficadores, guinchos, graxeiras, gatilho gem, máquinas toscadoras, ordenado- carros, tratores, carros-berços, .carros- de partida do funcionamento de angra- miar, ,máquinas e moinhos para forra--
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•

.Tirsno n.o 660.036, de 8:9-1964
Olaria Vera Crua dada.
Rio Grande do Sul

!bano sa 660.03T, de 4-9-1964
adiem Ypiranga S.A.
São Paulo

RIO MODÉSTIA À PARTË
Expressão de .Propaganda

VERA CRUZ

Indústria Brasileira .

Termo n° 660.028, de 4-9-1964
llompanhia Industrial de Deteraentes
Bermo
Guanabara
CONIPANZZA
DITI1051439 silvo

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

• Térmo a.• 660.043, de 8-9-1964
Caudauro Irmão
Cia: Ltda.
. Rio Grande do Sul

8

Casas
Cauduro
Classes: 35 e 36
Título de Estabelecimento

Classe 16
Tijelas e telhas de qualquer tipo e tudo
mais que fôr atinenfr ao ramo

Termo t19 660.031, de 4-9-1964
Polo Norte — Representação de
Extintores Limitada

Têrmo n.o 660.038, de 8-9-1961
Refrigeração Assis Brasil Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.o 660.044, de 8-9-1964
Silveira fj Rovira Ltda.
Rio Grande do Sul

POLO NORTE

PREV I DÊ NT E

Classe 11
Ferramentas de tôda espécie (exceto
quando partes de máquinas), ferragens
•
e cutelarias em geral; pequenos artigos
Classe 50
de qualquer metal quando não de
Comércio e 'consertos de aarelhos de
• outras classes
refrigeração
Têrmo n.° 660.039, de 8-9-1964
13raseiro Lanches Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 8
Extintores de incêndio
MA,nusa as. 660.032 a 660 . 034, de

4-9-1964
Wilson Mello
São Paulo

FEMEG
•
Classe 33
Insígnia Comercial
Classe 32
..Albuns impressos, jornais, peças cinematográficas, programas radiofônicos,
publicações, revistas e programas televisionados
- Classe 50
Papéis timbrados do escritório do
requerente
Termo n.° 660.035, de 8-9-1964
Calçados aPtrícia Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 35
Calçados
Termo 12•9 660.037, de 8-9-1964
Fabricação Oriente Ltda.
Rio Grande do Sul

iÕRIENTt
Classe 50
Comércio e consertos de aparelhos de
refrigeração

B

Termo n.° 660.045, de 8-9-1964
•Baucli Representações Ltda.
Rio Grande do Sul

BAUCLI

•werrou WASILURA

RiSEIR O

REPR ESENTAÇÕES

LTDA.

Classe 50
Lanches

Classe 10
Representações comerciai& de material
Termo n.9 660.040, de 8-9-1964
cirúrgico
Indústria de, Calçados Noitegala Ltda,
Rio Grande do Sul
Termo n•9 660.046, de 8-9-1964
Júlio da Silva
•
Minas Gerais

NOITEGALÀ
Ind. Brasil e ir;
Classe
Vábrica de calçados
Termo n.° 660.041, de 8-9-1964
Cauduro Irmão 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Vare jos
Cau duro
Classes: 35 e 36
Título de Estabelecimento
' Termo n.o 660.042, de 8-9-1964
Caudauro Irmão & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

•Cauduro
Classes: 35 e 36
Bolas para esportes

Classe 50
Exploração do comércio de materiais
decorativos, pintura e decorações em
vitrinas, paiéis e desenhos
Termo n.o 660.050, de 8-9-1984
Organização Nacional de Vendas
Júpiter Ltda.
Rio Grande do Sul

SOLDAFLUX

ASSIS BRASIL

REP. DE EXTINTÔRES LTDA. ,

Térmo n." 660.049, de 8-9-1964
Tokyo — Atelier de Pinturas Lida:
Rio Grande do Sul

•ESPALHADOR

DE CERA

SUPIMPA
Classe 46
Para P.roteção de pisos em geral
Têrmo n.° 660.047, de 8-9-1964
' Ca fé Bar Auditório Ltda.
Rio Grande do Sul

AUDI TORIO,
Classe 50
Café e bar
Termo n.o 660.048, de 8-9-1964
Magazine Belfast Ltda.
Rio Grande do Sul

JUPITER)
Ind. •Brasil-f
Classe 50
Consinações e Comércio; Comissões Conta Própria e Reresentações
Termo n.° 660.051, de 8-9-1964
Representações Gencio Ltd?
Rio Grande do Sul
.

GENC1 O
Classe 50
Gêneros alimentícios
Termo n.° 660.052, de 8-9-1964
Indústria e Comércio de Móvel.
' Veiga Ltda.
Rio Grande do UI

V7g'n'2
2071,
Classe 40 Móveis de madeira
Termo ..n.° 660.053, de 8-9-1964
Esbral — Livraria e Editbra Sul
Brasileira Lida.
Rio Grande do Sul
GIM • LIVRARIA E !PIORA Elã ORLEM

Classe 32
Livraria e RepresentaçõeS
Termo n.0 660.054, de 8-9-1964
•
Edapo Propaganda Ltda..
Rin Grande do Sul

BELPL8T.
Classe 35
Calçados, confecções, cintos, meias e
bijouterlas

LIR

' • Classe 50
Decoraçõt

•

feira 18
Tèrmo n.9 660.055, de 8 9-1964
P...x.:u.us deOlasticos Fiasdnylon'

PLASTINYLON
Classe 50
redutos plãsticos e lylons
Tèrmo n .o 660.056, de 8-9-1964
Alvorada — Comissões e Represen.
tações Ltda.
Rio Grande do Sul

ALVORADA

Termo n. o 660.060, de 8-9-1964
Jaconi põ Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 660.067, de .8-94964
Azevedo 8 Cia. Ltda.,
Rio Grande do Sul

AMERICANSUD
Indústria Brasileira

I
Classe150
rtgenciamento, Indústria, comércio,
Imortação e Exportação
Termo n. 9 660.061, de 8-9-1964
AVAL — Aplicadora de Valores Ltda.
Rio Grande do Sul

•
Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n. 9 660.068, de 8-9-1964
Azevedo & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

CAFÉ
7

STREET

Classe 50
Publicidade — propaganda
Termo n.? 660.059, de 8-9-1964
Cooperativa de Consumo dos Emregados da Viação Férrea do Rio
Grande do Sul Ltda.
•
Rio Grande do Sul

CAXIENSJE
Indástria

g

Braspleira

-

Classe 50
Distribuição de valores
Termo n.° 660.063, de 8-9-1964
Casa do Arroz Ltda.
. Rio Grande do Sul

Termo no° 660.069, de 8-9-1964
Comercial Ganzo S.A.
Rio Grande do Sul

'

2,

Classe 11
Aves

Termo n.° 660.075, de 8-9-1964
Lerdo Flavio Schmidt •
Rio Grande do Sul .

Classe 33
Planejamentos
Termo n .° 660.076, de 8-9-1964
Tabacos Litoral Limitada
.
Rio Grande do Sul

GANZO

• PABUOS nTORAD.

Classes: 3, 1, 14, 15, 19, 22, 24, 27, 28
29, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47
•
Classe 44
48, 49 e 50
Classe 41
Tabaco manufaturado ou não. Artigos •
Comércio especializado de compra e Gêneros alimentícios e utilidades doméspara fumantes, exceto ,papel
toIcas em geral, "comreendidos nas
venda de arroz, cereais em geral e
classes abaixo
Termo n. 9 660.077, de 8-9-1964
produtos correlatos
Comercial "Madezatti" Ltda.
Termo n, b 660.070, de 8-9-1964
Termo n. 9 660.064, de 8-9.1964
Rio Grande do Sul
Lux — Publicidade e Promoções Ltda, Helen — Confecções e Tecidos Ltda.
Classe 50
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Madeiras, brutas e beneficiadas

Classe 50
Representações
Termo n. 9 660.071, de 8-9-1964
Comaru — Rolamentos e Ferramentas
Limitada
Rio Grande do
Classe 50
Comércio e Publicidade e
Representações
Termo n .° 660.066, de 8-9-1964
Fernandei. Aragão 6 Tromaz Ltda.
Rio Grande do Sul .

COMARO- Rolamentos
Ferramentas
C,lasset 50
Representações
Termo n.° 660.072, de 8-9-1964
Representações Comaru Lekta.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 660.078, de 8-9-1964
Maderarte — Indústria e Comércio Ltda. •
.
Rio Grande do Sul

fiA DERA . RT E_
Ind. Brasil.
Classe 50
Exploração da indústria e comércio de
madeira e seus artefatos, tais como
Instalações comerciais e quadros
de formatura
Termo n. o 660.079, de 8-9-1964
Gualba — Comissões e Representaçõe
Limitada
Rio Grande do Sul

Representações
COMARÚ

ENHOLEREJS
Classe 50
engrenagens, rolamentos c eixos

Slo zt

;ASA DO ARROZ

CO IÍPFE
Termo n. o 660.062. de 8-9-1964
En oleixos — Engrenagem; -Rolamen •
tos e Eixos — Comércio e
Importação Ltda.
IV° Grande do Sul

Termo 12. 9 660.074, de 8-9-1964
Matadouro AvIcola São Luiz Ltda.
Rio Grande do Sul

SUPER MERCADO

HELEN-Confecções
Tecidos

Classe 41
Massas alimentícias, bolachas e
biscoitos

Classe 35
Calçados

AZIENDA0-

Classe 41
Café torrado e moído

• Classe 41
Venda de gêneros alimentícios

CLAUDIA

•

CAXIARA

A•V A L

Termo .n. 9 660.058, de 8-9-1964
Cláudia — Agencia Nancional de
ublicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

Saft 8 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústria f3rasiteira

Termo n.° 660.057, de 8-9-1964
Lanches Wall Street Ltda.
Rio Grande do Sul

,

Tirmo a.° 660.073, de 8-94984

CAFÉ

Classe 50
Comissões e representaçõt.

WALL
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Classe 32
Revista com ropagandas

Classet.50
Representações

Classe 50
Comissões e representações

r
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18 .

Una° le 660.080, de 8-9-1964
Formapla, Indstria e Comércio Limitada
Rio Grande do Sul

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo a.* 660.087, de 8-9-1964
Lalcre Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul
..••

Termos na. 660.093 e 660.094, de
8-9-1964
Lauro da Silva Pinto
Guanabara

SORMAPLAY,
Classe o
Formapla. Indústria e Comércio
Termo n.0 660.081, de 8-9-1964
Sociedade Cerealista São Cristóvão
Limitada
Rio Grande do Sul

.

Classe 32
Artigos da classe
Termo n.0 660.088, de 8-9-1964
Refrigeração Líder Ltda.
Rio Grande do Sul

LIDER
SÃO CRISTOVXO

[Indústria Brasileira

Classe 41
Secos e molhados e produtos coloniais
de origem animal e vegtal
, Têrmon.° 660.082, de 8-9-1964
C. A. Guaragna
Rio Grande do Sul

Industria

Brasileira

Classe 8
Refrigeradores e aparelhos
eletro-domésticos
Termo n.° 660.089, de 8-9-1964
Minas Representações Ltda.

MINAS

Incomema

Ind. Brasil.

Classes: 11, 26 e 50
Pequenos artigos de metal e madeiras
diversas
Termo n.° 660.083, de 8-9-1964
Armazém Beatriz Ltda.
. Rio Grande do Sul

Classe 13
Comércio e representação de jóias e
obras de ourives

)3EA TRIZ

°rasco — Organização Nacional de

• Termo

4.

9

660.091, de 8-9-1964

Compras Conjuntas Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 50
Armazéns de secos e molhacka

Classe 41

Classe 36
Soutiens, anaguas, guardanapos e
vestidos
Classe 33
Insígnia Comercial

Termo n° 660.10t de 8-9-1964,
Karpel — Carbono e Papéis Ltda.
Guanabara

Termo n.o •660.086,. de 8-9-1964
Rio Grande do Sul
Madeireira Rio-EYLIna Limitada

DE SOUSA

R I O D1 U N A
Ind. Brasil.
Classe .16
Construçõçs, ex tracão e venda de
madeiras

JIA.&LTDA.
Nome Comercial

Termo n° 660.106, de 8-9-1964
Indústrias Químicas An:Sembi S.A.
São Paulo

Esfôrço e Bôa VontadeNão Alvejam
O Que Alveja Mesmo

é QE31:34

Indústria Brasileira

JJOSEROORIGUES

anosniri ~SUMI

:•
Classe 48 .
Para distinguir: Perfumes, essências, ex,
tratos água de colónia, água de touca'
dor, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, águt
para barba, loções e tônicos para o
cabelos e para
pele, brilhantina, boa
dolina, batons, cosméticos, fixadora
de penteados, petróleos, óleos para o
I cabelos creme evanescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza da po
Indústria Brasileira'
le e "maquilage - . depilados, desOdo
rantes vinagre aromático pó de arra
Classe 41
e talco pefumado ou não, lapis pan
Insígnia Comercial
pestana e sobrancelhas, preparados pan
• Classe 41
embelezar cílios. e olhos, carmim para
Fub, canjiquinha, farinhas, massas, bis- o rosto e para os lábios, sabão e cremi
coitos, geléias, Ingredientes de alimentos, para barbear, sabão liquido perfumada
essências alimentícias
ou não, sabonetes, dentifrícios em péi •
pasta ou líquido; sais perfumados pari
Termos /11. 660.097 e 660.098, de' banhos, pentes, vaporizadores de perfc,
8-9-1964
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
Geraldo de Assis Paiva
e cilfos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: gicerina perfumada para oa
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais arti•
ficiais, óleos para a pele
Indústria Brasileira

Termo o.° 660.092, de 8-9-1964
José Rodrigues de Souza & Cia. Ltda.
Pernambuco

<2aase 30

Expressão

PA TEEN

Têrmos ns._660.095 e 060.096, de
8-9-1964
Geraldo de Assis Paiva
Rio de Janeiro

Comércio •

PA IIIPATfill

estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampea.
dores, lápis em geral, lapiseiras, ma.
quinas para apontar ?ápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somai'," máquinas de multiplicar,.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,'
réguas, raspadeiras de borrões, atenda
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Têrtno 11 9 660.105, de 8-9-1964
(Prorrogação)
Produtos Rocha Químicos.
Farmacêuticos S.A.
Guanabara

Classe 41
Insígnia Comercii
Classe 41
Fubá, canjiquinha e farinhas

Termo n.° 660.085, de 8-9f1964
Pampatur — Turismo e Representações
Pampa Ltda.
Rio Grande do Sul

Janeiro de 1965

Classe 17
.
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores. Compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,

Classe 46
Frase de Propaganda
Tenra° n° 60.107, de 8-9-1964
Indústrias Químicas Anhernbi S.A.
São Nulo

Esfórço e Bôa Vontade
Não Matam Micróbios,.
O Que Mata Micróbios
,á LYSOFORM
Classe 2
Frase de Propaganda

- - Segun-cfa-feira 18
Térrn0 a* 660.108, de 8-9-1964

Indtkitria Textil Randi Ltda.
São Paulo
I

PRORROGAÇÃO

Ç14.008T8

$ C AIIILE111A

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mela:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas. guardanapos, logos bordados, jogos de Aselhas,
ltnçóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto C banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas, guarni.
ções para cama e mesa, ,toalhinhas
(cobre -pão)

Termo no 660.109, de 8-9-1964
lachismia Textil "Randr Ltda.
Sács Paulo
PrOrrOga40

RADIDI
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Sedas, lãs, algodão, brins, organdis,
opalas, raiais e veludos

Termo to 660.110, de 8-9-1964
Indústria e Comércio Marques Ltda.
São Paulo

'PRORROGAÇÃO

Classe 41
Queijos. requeijões, manteigas e
margarinas
Térmo a s 660.111, de 8-9-1964
Auto Posto Nossa Senhora de Fatima
São Paulo

NOSSA SENHOR/
DE FÁTIMA
Classe 33
Serviços de pintura e funilaria para
autos em geral
• Termo n o 660.112; de 8-9-1964
Auto Rasto javari Ltda.
São Pato°

Classe 33
Um posto de serviço com lavagem, lubrificação e estadia de veículos em
geral

OFICIAL (Seção III)
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dar elétrico, filtros-se aparelhos filtran- e legumes. aparelhos de alta tensão,
tas, filtros para óleo, filmes revelados, aparelhos de pioteçáo contra acidentem
faróis como acessórios de veículos, pa- de o4erárlos, aparelhos atiadores de
ra sinalização e para iluminação em ge- ferranientas,. aparelhos distribuidores de
rai, fôrmas elétricas, fervedores, frigo- sab g e e de dasinfetantes para instalari ficas, fotómetros, fios elétricos, fil- faSea sanitárias, aaarelhos esterilizado-tros de interferência, fonógrafos; garra- res, *parelhos gazeificadores. apare'hot
fas térmicas, gazometros geladeiras, glo- para análises, aparelhos oz,rairadores,
bos para lanternas, globos terress..rsts pa- aparelhos pasteuriza:rores. aparelhos Tera ensino, gravadores, holofotes, hidra- guiadores e estabitzadores da presslo
metros; incubaoras, indicadores de vá- e do fluxo de gases e liquid* aparecuo, instrumentos de alarme interrupto- os para salvamento e para sinalialres, isoladores; lâmpadas de cristal, lâm- ção, aparelhos para escampristas, anapadas incandescentes, lâmpadas comuns, relhos tura limpar vidros, aparelhos
lâmpadas alfsh, lamparinas, lactometras, para combater formigas e outras pra-.
lentes, liquidificadores, lanternas mági- ÇIEiS . aparelhos automáticos acionados
it1DU STRIA cas limpadores de parabrisas, luzes tra- pela introdução de moedas, aparelhos
zeiras para veicUlos, lunetas; maçaricos espargidores, aparelhos e instrumentos
Classe 8
de soldar, caldear e cortar; marcadores de cálculo, aparelhos para observações
Para distinguir: Abajours, acumulado- de passagens, medidores, microscópicos, sísmicas," aparelhos termostatos, adia
res, actinometzos, araperometros, amor- misturadeiras máquinas falante., mostra- nOMetrDS. aspiradores de pó, amam&
tecedores de rádio e frequência, anemô- dores para rádio, microfones, máscaras tros, acendedores elétricos, alto falanmetros, aparelhos de televisão, aparelhos contra gazes, micrómetros; niveiss /Sm; tes, aplicadores elétricos, antenas, bacondicionado, aparelhos ara iluminação, los, objetivas fotográ ficas; pilras elétri- tatas de acumuladores, baterias, balaninclusive de considerados acessórios de cas, pedometros, luviometros, pirome- ças comuns e elétricas, barômetros, biveículos, aarelhos ara anúncios mecâni- tros, pistolas de pintar, plugs, pinos de nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elécos, aparelhos aquecedores e medidores, tomada, apatias de pressão, pickups., tricas (exceto para fins curativos),
aparelhos cronográficos, aparelhos de pickups, para-ralos, propulsores, nainns botões de campainhas elétricas, bombas
barbear elétricos, aparelhos registrado- Ide carros; quadros distribuidores de ele- medidoras, bússolas, baterias elétricas,
res e medidores de distâncias, aparelhos tricidade, queimadores de óleo, qua- bules elétricos, buzinas, buzinas para
para purificar águas, aparelhos de si- drantes e sextantes para observação as- bicicletas, caixa de descarga, câmaras
nais lampejantes, aparelhos reguladores rtológica; refrigeradores, rádios, refle- frigoríficas e fotográficas, chassis dal
de . gás, apararas de galvanoplastia, tores, reostatos, relógios ed ponto, de rádios, chaves elétricas, chaves. cama ,.
aparelhos didáticos, nateiros cinemato- pulso, de bolso, de arada, despertadores painhas. cinanatógrafos, cronómetro*. gráficos, aparelhos automáticos para de graxa e óleo, receptores, re%adores cronógrafos, Combustores de gás, cid&
acender e regular gás, aparelhos para automáticos, registros para vapor, gás metros. cristais de rádio, condensadoseparar café, aParelhos para aquecer água e outros líquidos, quando não con- res, comutadores, cortadeiras para fotoedifícios, aparelhos para experimentar siderados partes de máquinas, reatores grafias, chaves de aravancas, chaves
drenos, aparelhos para destruir insetos. para luz lfuorescente, registradores, re- automáticas, capacitares de bloqueio,
aparelhos de ótica, aparelhos pulverisa- sistências elétricas, relays, sorveteiras, capacitares eletroliticos, calibradores,
dores, aparelhos para aquecimento de sorveteiras elétricas, caseiras, soquetes, conservadeiras para peixes e carnes.
Agua, aparelhos geradores eletro-quirni- sinaleiros, sereias de alarme, soldadores enceradeiras elétricas, escalas para rácos, aparelhos para recepção, reprodu- elétricos; toca-discos, tomadas e inter- &os. estufas, engenho de assar carnes,
ção de sons e sonidos, aparelhos auto- ruptores elétricos, torneiras, tubos acús- enêtralodes de cabelo elétrico, empar
:Cachos, esticadores de luvas, espelhem
máticos elétrico) de passar, aparelhos ticos, termómetros para observação me- de plástico para eletricidade, esterilizaaparepara espremer frutas e legumes.
tereológica, telescópios, tacômetros, ta- dores. extintores de incêndio; ferros elé-a.'
de alta tensão, aparelhos de proteção 'cimeiros, torradores de cereais, trenas, tricos de ?casar e engomar, ferro de
contra acidentes de operários, aparelhos transformadores, telefones, tostadciras, soldar elétrica, filtros e aparelhos filafiadores de ferramentas, aparelhos dis- telégrafos, transistores, tripés para fo- trantes, filtros para óleos, filmes fala •
tribuidores de sabão e de desinfetantes tografias; Válvulas para rádios, válvu- dos, fogões, fogareiros elétricos, fusipara instalações sanitárias, aparelhos las de descarga, válvulas de redução, vem. filmes revelados, faróis como acesesterilizadores, aparelhos gazeificadores, vacueiretros, válvulas elétricas de vá- sérios de veIcti;as para sinalização e
aparelhos para análises. parelhos azoaicuo, ventiladores, velas elétricas
pasa Iluminação eni geral, fôrmas elézadores, aparelhos pasteurizadores, apatricas, fervedores, frigorificas, fotiame.
Termo a s '660.114, de 8-9-1964
relhos reguladores e estabilizadores da
bvs. fios elétricos, filtros de interfe sa
Fábrica de Imã Permanente e
pressão e do fluxo de gazes e liquido&
-cíafonógrs,aftérmicas,ge
aparelroi para .,alvamento e para sina- Componentes Eletrônicos Lmox Ltda. sia':letra& geladeiras, globos para lamlização, aparelhos para escafandristas,
ondas. "globos para lanternas, globos
São Paulo
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
•
terrestres para, ensino, gravadores de ,
para combater formigas e outras pra,
sons.- holofotes, hidrõmetros. incubado, . MAGNF,SCO
res. indicadores de vácuo.• in.scrumentot
gai, aparelhos automáticos acionados
Introdução de moédas, aparelhos aspar•
de alarme. interruptores, Isoladores,
gidores, aparelhos e instrumentos de cál- Industria Brasilélra pe.das flsh. lamparinas, lactômetro!, lentes, liquidificadores, lanternas mágicas. •
culo, aparelhos para observações sismiClasse 8
lar-ternas de pilhas, limpadores de pacas, aparelhos termostatos, aritonomeMos, aspiradores de pó, aerômetros, Puxa distinguir: Abafam. acumuladores, ratsrisaa, luzes trezeiras para veiculas.
acendedores elétricos:, alto-Infantes, am- acetinômetros, amortecedores de rádio lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
plificadores, antenas, batedeiras, balan- e freqüência, anemainetros, aparelhos cortar, magnatas, marcadores de passaça comum e elétrica, barometros, bate- de televisão, apsrelhos de ar condicio- acus. medidores, medidores elétricos,
rias de acumuladores, binóculos, bitolas, nado, aparelhos para ilucainar4o, inclu- mic roscópios, misturadeiras, máquinas
bobinas elétricas de indução (exceto pa- sive os considerados acessórios de vei- falantes, mostradores Para ráckos, mira fins curativos), -botões de campai- culas, aparelhos para anúncios medi- crofones, máscaras contra gases; micrônhas elétricas, bombas medidoras, bu- nicas, aparelhos aquecedores e medi- metro* nireis, óculos, objetivas lota.,
dores, aparelhos cromográficos. avara- gráficas. pfihas elétricas, podeenetros,
sinas, bussolas, baterias elétricas, bules lhos
de barbear elétricos, aparelhos re- p luviômetros, pinos e tornadas, panela
elétricos, caixas de descarga, câmaras gistradores e medidores de distâncias,
frigoríficas e fotográficas, campainhas aparelhos para purificar águas, apare- de pressão, pilhas secas elétricas para
elétricas chassis er raios, chaves elétri- lhos de sinais lampejantes, aparelhos transistores, pista/as de pintura, plugs,
cas, cinematágrafos, combustores de gás, reguladores de gás, aparelhos de gal- painéis de carros, quadros distribuidocidanetros, cristais de radio, condensa- vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- res, pick-ups, para-raios, propulsoras,
dores, comutadores, cortadeiras para lhos cinematográficos. aparelhos auto- queimadores de óleo, quadrantes e aexfotografias. chaves de alavancas, cha- máticos para acender e regular gás, tantas para observações astronômica.
...ves aatomáticaz, capacitores de blo- aparelho para separar café, aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados,
queio, capacitoses 'eletrolíticos, calibra- para aquecer edifícios, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto, dores; discos para telefones, discos gra- ex perimentar drenos, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertavados; diais, despertadores; enceradeiras, destriiir insetos, aparelhos de ótica. dores, contadores e medidores de quanestufas, engepho e assar carnne, curo- aparelhos pulverizadores. aparelhoi. para tidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
ladores de cabelo elétricos, espelhos ótide 'água, aparelhos gera- regadores automáticos, registros para
cos, esticadores de luvas, espelhos de dores aleiro-químico& aparelhos para vapor, gás, águere outros liquidos quanplástico para eletricidade, esterilizado- recepção e reprodução de sons e sonisoni- do não considerados partes de máquinas,
res, extintores de incêndio; ferros elé- dos.aparelhos
d
automáticos elétricos de reatores para luz fluorescentes, refrigetricos de assar e engomar, ferro ,L
aasr
apels
pa,
arho
paa rsre
epmer utas
Lç doméstica e indus
raão
ind tr ial,
•
aI , registrar

Termo a' • 660.113, de 8-9-1961
Fábrica de Ima Permanente Lia.
Componentes Eletrônicos lama
i
São Paulo
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nano n° 660.119, de 8 -9 - 1964 • -relhos reguladores • estabilizadores da laa de descarga, válvulas de redução.
Calcados Lomeu Limitada
• pressão e do fluxo de gazes e liquidas, vacuêrnetros, válvulas elétricas de váGuanabara
aparelros para salvamento e para sinacuo, ventiladores, velas elétricas
lização, aparelhos para escafandristas,
Classe 50
aparelhos para limpar vidros, aparelhos Para distinguir: Bilhetes de loteria, carpara combater formigas outras pra- tazes impressos, literais de propaganda.
gas, aparelhos automáticos acionados craques, clichês, cartões terznosplástla
introdução de moédas, aparelhos aspar- cos de identidade, etiquetas impressa"
DIDOSTRIA BRASILEIRA
gidores, aparelhos e instrumentos de cál- faturas, folhinha., impressas, notas proClasse 36 culo, aparelhos para observações sismimissórias, recibos e rótulos
-Calçados para homens, senhoras e
cas, aparelhos termostatos, aritonomecrianças
tros, aspiradores de pó, aerómetros, Têrmos as. 660.123 e 660.124, de
8-9-1964
acendedores elétricos, alto-lafantes, amTêrmo n9 660.120, de 8-9-1964
Frigorifico Campinas Ltda.
plificadores, antenas, batedeiras, balanHelbra S.A. — Indústria Farmacêutica ça comum e elétrica, barometros, bateSão Paulo
São Pado
Têrmo a° 660.115, de 8-9-1964
rias de acumuladores, binóculos, bitolas,
e
Exportadora
"Mendes
Importadora
bobinas elétricas de indução (exceto pada Silva Ltda.
ra fins curativos), botões de campaiSão Paulo
nhas elétricas, bombas medidoras, businas7bussolas, baterias elétricas, bules
MENDES DA SILVA
elétricos, caixas de descarga, câmaras
frigorificas e adtográficas, campainhas
Indústria
Brasileira
Indixtria
elétricas chassis er raios, chave., elétricas, cinematógrafos, Combustores de gás,
Classe 3
Um 'produto farmacêutico, indicado no cidometros, cristais de rádio, condensaClasse 41 •
tratamento de infecções ocasionadas dores, comutadores, cortadeiras para
Alcachofras, aletria; alho, aspargos. por germens gram-positivos e gra- fotografias, chaves de alavancas, chaaçacar alimento s paàr animais, amido,
negativos
ves automáticas, capacitores de bloP. M M AII MM IDA
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
queo, capacitores eletroliticos, calibraarroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azel.
Termos ns. 660.121 e 0).122, de
dores; discos para telefones, discos gratonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
8-9-1964
41
vados, diais, despertadores; enceradeiras, Alcachofras, Classe
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Elessanica Vai-Frota Indústria e
aletria, alho, aspargos,:
estufas,
engenho
e
assar
carnne,
enrocafé em pó e em grão, camarão, canela,
açúcar, alimentos paar animais, amido. Comércio
ladores de cabelo elétricos, espelhos óti- amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
em pau e em. pó, cacau, carnes, chá,
São
Paulo
cos,
esticadores
de
luvas,
espelhos
de
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeiplástico para eletricidade, esterilizado- tonas, banha, bacalhau, batatas, balai.
'cereais, cominho, creme de leite, cremes
res, extintores de incêndio; ferros elé- biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
alimentícios croquetes, compotas, cantricos de assar e engomar, ferro de sol- café em pó e eia grão, camarão, canela,
gica, coalhada, castanha, cebola, condidar elétrico, filtros e aparelhos filtran- em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
mentos para alimentos, colorantes,
tes, filtros para óleo, filmes revelados, caramelos, chocolates, confeitos. cravo,
chouriços, dendê, doces, doces de frufaróis como acessórios de veículos, pa- cereais, cominho, creme de leite. cremes
tas, espinafre, essências alimentares, em.
ra sinalização e para iluminação em ge- alimentícios , croquetes, compotas, cata
pad, ervilhas, enxovas, extrato ale to
ral, ;Camas elétricas, fervedores, fila:ga- gica, coalhada, castanha, cebola, conda
mate, farinhas alimentícias, favas, MMal)
sificas, fotômetros, fios • elétricos, fil- mentos para alimentos, colorantes
ala.' cuia!, flocos, farelo, fermentos, cris.
tros de interferência, fonógrafos; garra- chouriços, dendê, doces, doces de fru.
figos, frios, frutas secas naturais e
fas térmicas, gazometros geladeiras, glo- tas, espinafre, essências alimentares, em.
a:afixadas; gricose, goma de mascar. 9 0rduma grânulos, grão de bico, gelatina,
bos para lanternas, globos terrestres pa- pa g as, ervilhas, enxovas, extrato de 4>
ra ensino, gravadores, holofotes, hidro- mate, farinhas alimentícias, favas, fé
tombada, geléias, herva doce, herva
INDUSTRIA.
anate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
metros; incubaoras, indicadores de vá- aulas, flocos, farelo, fermentos, feijão
eondensado, leite em pó, legumes em
cuo, instrumentos de alarme interrupto- figos, frios, frutas sêcas naturais e cria
aRASILEIRA
res, isoladores; lâmpadas de cristal, lâm- talizadas; gricose, goma de mascar, gor:
410DSerVa, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
padas incandescentes, lâmpadas comuns, duras, grânulos, grão de bico, gelatina
.
Classe 8
margarina, marmelada, macarrão, mas. Para distinguir: Abajours, acumulado. lâmpadas alfsh, lamparinas, lactometros, goiabada, geléias, berva doce, hervi
•
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- res, actinometros, amperometros, amor- lentes,- liquidificadores, lanternas mági- mate, hortaliças, lagostas, línguas, leia
sas para mingaus, molhos, moluscos tecedores de rádio e frequência, anemô- cas limpadores de parabrisas, luzes tra- condensado. leite em pó, legumes ea
mostarda, mortadela, nós moscada, no- metros, aparelhos de televisão, aparelhos zeíras para , veículos, lunetas; maçaricos conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sa g alimentícias, mariscos, manteiga
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas, condicionado, aparelhos ara iluminação, de soldar, caldear e cortar; marcadores
pàes. piaos, prlinés, pimenta, pós para inclusive de considerados acessórios de de passagens, medidores, microscópicos, margarina, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate, mel e melado, mate, mu
picldes, peixes, presuntos, paveículos, aarelhos ara anúncios mecâni- misturadeiras máquinas falantes, mostratês: petit-pois, pstIlhas, .pizzas, pudins; cos, aparelhos aquecedores e medidores, dores para rádio, microfones, máscaras $as para mingaus, molhos, moluscos
qutijos, rações balanceadas para anicontra gazes, micrómetros; níveis; ócu- mostarda, mortadela, nós moscada, ao
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, aparelhou cronográficos, aparelhos de los, objetivas fotográ 4lcas; puras elétri- zes; óleos comestíveis, ostras, • ovas
barbear
elétricos,
aparelhos
registradosanduiches, salsichas, salames, sapas eacas, pedometros, luviometros, pirome- pães. piaos, prlinés, pimenta, pós pari
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de res e medidores de distâncias, aparelhos tros, pistolas de pintar, plugs, pinos de pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. para purificar águas, aparelhos de si- tomada, apnelas de pressão, pickups, tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- nais lampejantes, aparelhos reguladores plckups, para-raios, propulsores, paineis qacijos, rações balanceadas para ani
de gás, aparelros de galvanoplastia,
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
mento de animais e aves, torrões,
aparelhos didáticos, • aarelros cinemato- de carros; quadros distribuidores de ele- sanduiches, salsichas, salames, sopas en
toucinho e vinagre
tricidade,
queimadores
de óleo, quagráficos, aparelhos • automáticos para
latadas, sorvetes, sucos de tomates e cã
acen4.7er e regular gás, aparelhos para drantes e sextantes para observação as- frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
Têrmo n° 660.116, de 8-9-1964
rtológica;
refrigeradores,
rádios,
refleseparar café, aparelhos para aquecer
Oficin-a de Pinturas Benifrawil
rim, tremoços, tortas, tortas para ali
edifícios, aparelhos, para experimentar tores, reostatos, relógios ed ponto, de
mento de animais e aves, torr6es,
Limitada
pulso,
de
bolso,
de
arede,
despertadores
drenos, aparelhos para destruir insetos,
- Guanabara toucinho e vinagre
aparelhos de ótica, aparelhos pulverisa- de graxa e óleo, receptores, regadores
Classe 50
dotes, aparelhos para aquecimento de automáticos, fegLstros para vapor, gás, Para distinguir: Cartazes • impresick
água
e
outros
líquidos,
quando
não
conágua, aparelhos geradores eletro-químipartes de máquinas, reatores cheques, clichês, cartões termosplási
cos, aparelhos para recepção, reprodu- siderados
para luz lfuorescente, registradores, re- cos de identidade, etiquetas impressa(
ção de sons e sonidos, aparelhos autofaturas, folhinhas impressas, noras pró.
Classe 1
máticoa elétricso de passar, aparelhas sistências elétricas, relays, sorveteiras,
missórias, recibos e rótulos.
sorveteiras elétricas, caseiras, soquetes.
para
espremer
frutas
e
legumes,
apareTêrmo n 9 660.118, de 8-9-1964
sinaleiros,
sereias
de
alarme,
soldadores
Tann° tal 660.125, de 8-9-1964 1, •
Bratilian, Aves, Animais, Importação de alta tensão, aparelhos de proteção elétricos; toca-discos, tomadas e intercontra acidentes de- operários,-aparelhos
Indústria de Calçados ..Tofex Ltda.:
e Exportação Limitada
ruptores
elétricos,
torneiras,
tubos
acúsafiadores de ferramentas, aparelhos
São Paulo
Guanabara
ticos, termômetros para observação me.
tribuidores de sabão e de desinfetantes tereológica, telescópios, tacômetros, tapara instalações sanitárias, aparelhos xímetros, torradores de cereais, trenas,
esterilizadores, aparelhos gazeificadores, transformadores, _ telefones; tostadeiras,
aparelhos para análises, parelhos °zoai- telégrafos, transistores, tripés para
'foENDOSTRIA 13PASILE1RA
zaderea aparelhos pasteurizadores, apa- tografias; válvulas para rádios, válvta
INDUSTRIA' BRASILEIRA'
gores, resistências elétricas, reles, sor:treteiras, sorveteiras g étricaa caseiras,
10quetes, sinaleiros, sereias 4e alarme,
aoldadores elétricos, toca-discos, tomaas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para obser• vação meteorológica. telescópios, tufametros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais, trenas, -transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redução, vacuômetros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores

1.0MEIU

TOFÉX

BRAZILIAN

Casse 19
, Aves, animais, peixes vivos a impalhados, olhos para raxiderrnia

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 36
Calçados para homens, senhoras •
crianças

