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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

CAPITAL FEDERÁ'.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

to do termo 128.648 - modelo industrial: Prática embalagem para
pedras de isqueiro. - De acárdo com
Rio, 16 de março de 1965
o artigo 63 do Decreto 535, de 23 de
Térmo 71.937 - Abbott Laborato- Janeiro de 1962 e pareceres da D
Patentes, nego defenmento ao peries. - Cumpra a exigência.
dido de reconsideração e mantenho
o despacho de indeferimento do -pediDIVERSOS
- do visto ter sido provada a falta de
Fillerys (International) Liznited novidade no que foi pleiteado.
na prorrogação do triénio da patente
~TENTE DO DIRETOR
n9 1.749: modêlo industrial..- Nada
GERAL
ha que aeferir, quanto ao pedido as
prorrogação do 3 9 triênio da patente,
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
eis que a mesma está extinta, face
ao que prevêem o artigo 42 coaiRio, 16 de março de 1965
binado com o artigo 76 n9 3 do Código.
die Haimovic - de3lara a desistência do termo 463.539 - marca
Cosa Solar. - Anote-se a desisReconRideração de despachos tência
e arquive-se o processo.
são Paulo Alpargatas S.A. - na
EXIGÊNCIAS
reconsideração do despacho de indeferimento do termo 97.180 - mo- Willys Motora Inc. - -na recondelo industrial - Novo modelo de sideração do despacho de deferimensolado de borracha para calçado. - to do termo 132.932 - titulo.
De adirdo com o artigo 63 do De- Preste esclarecimentos sabre o recreto 535, de 23 de janeiro de 1962 gistro
o qual, apesar de alee parecer da Divisão de Patentes, gação293.024,
feita,
não
é de sua proprienego acolhimento ao pedido de re- dade.
consideração de fl., mantendo o Manoel Teixeira - na prorrogação
despacho de indeferimento anterior- do registro da marca 99.237 denomimente exarado.
nada Café Trevo. - Arquive-se o
Walter Gerdau Comercial e pedido.
Industrial - na reconsideração do Sociedade Brasileira de Máquinas e
despacho de indeferimento do termo Motores Ltda. - na desistência do
105.503 - privilégio de 'invenção: termo no 241.678 marca: .Deutz. Aperfeiçoamento no processo de fi- Anote-se a desistência e arquive-se o
xação de pés de madeiras desmonta- processo.
Veie em cadeiras, poltronas, sofás, Palheta, Indústria e Comércio de
Mesas e similares. - De acórdo com Cafés
Finos S. A. - no recurso ino artigo 63 do Decreto 535, de 23 terposto
deferimento do termo
de janeiro de 1962, nego deferimento 366.433: ao
marca: Palheta. - Arquivedo pedido de reconsideração de fo- se o recurso,
e expeça-se o certificado
lhas mantendo o despacho inicial de eregistro, com
exclusão de chapéus
indeferimento do pedido, visto que d ceifas,
:ao foram trazidos ao processo ar- e
gumentos que levassem esta Diretoria Tecnoprint Gráfica S. A. - no pea mudar a solução anterior:
dido de desistência do termo 395.849
Seleção Policial. -- ArquiveMetalúrgica Fracalanz,a S.A.. - marca:
o pedido de desistência e dê-se
na reconsideração do despacho de se
ao processo.
deferimento do termo 114.795 - pri- andamento
Cia. Renascença Industrial - no
vilégio de invenção - Original pro pedido
de desistência do termo 431.902
cesso de fabricação de pias - do
Rentex. - Arquive-se o perequerente Gentil Recebi. - De marca:
aoardo com o artigo 63 do Decreto dido de desistência e dê-se andamento
n9 535. de 23 de janeiro de 1962 e ao processo.
parecer da Divisão de Patentes, aco- The General Tire & Rubber Coailho o pedido de reconsideração de pany na desistência do termo núila. para o fim de reformar o des- mero 438.650 - marca: General. pacho de fls. Indeferindo a presente Arquive-se o pedido de desistência e
solicitação. ela que foram encontra- de-se andamento ao processo.
das anterioridades impeditivas.
Wilhelin Siegfried Seita - no peLeandro Augusto - na reconsi- dido de desistência do termo 438.912
deração do despacho de indeferimen- marca: Acop last. - Arquive-se o pe'EXIGÊNCIA
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dido de desistência e dê-'se andamento ao processo.
Plásticos Pin Ltda. - na desistência do termo 439.978: marca Pinplast.
- Arquive-se o pedido de desistência
e dê-se andamento no processo.
Tesa S. A. - na desistência • do
tarrno n9 440.818 - marca: Te,samic
- Arquive-só o pedido de desistência
e dê-se andamento ao processo.
Eli Lilly And Company Ot Breail,
Inc. - na desistência do têrzno número 444.085 marca: - Trandor, Arquive-se o pedido de desistência e
dê-se andamento ao processo.
Fritai Bauru Comércio de Frutas
Ltda. - na desistência do pedido de
registro do tèrmo n9 443.425 - marca: Frutal Bauru. - Arquive-se o pedido de desistência e .dé-se andamento ao processo.
The Welicome Foundation Ltd. na desistência do têrmo n9 444.489 marca - Darenthin. Arquive-se o
pedido de Llesistência e dê-se andamento ao processo.
Cerâmica João de Barro Ltda. na desistência do termo n o 445.002 marca: João de Barro. - Arquive-se
e pedido e dê-se andamento ao processo.
U. S. Vitamin & Pharmaceutical
Corporation - na desistência do termo n9 445.126 - marca: Fenformin.
- Arquive-se o pedido de desistência
e dê-se andamento ao processo.
Industrial Soam Limited - declara
a desistênci ado termo n9 445.877
marca: ZOG. - Arquive-se o pedido
e dê-se andamento ao processo.
Tecnogeral S. A. Comercial e Indústria - declara a desistência do
termo n9 448.271 marca: 'Onticorodal.
- Arouive-se o oedtdo de desistência
e ea-se andamento ao processo.
Comércio de ProdOtos Quimicos e
Essência Loren Ltda. - no pedi'o de
desistência do termo n9 446.541 marca: toren. - Arquive-se o pedido de
desistência e dê-se andamento ao processo.
U. S. Vitamin & -Pharme.ceutical
Corporation - na desistência do termo: 446.946 marca: Phenformir Arquive-se o pedido e dê-se andamento ao processo.
Indústrias Químicas Eletro Cloro
S. A. - na desistência do termo número 447.527 - marca: Organite. Arquive-se o pedido de desistência e
dê-se andamento ao processo.
Indústrias Quimicas Eletro Cloro
S. A. - na desistência do têrmo número 447.528 marca: Orhanite. Arquive-se o pedido de- d.sistência e
dê-se andamento ao processo.

Nileo Luiz Cervo - na desistência
do termo n9 447.681 - marca: Vila
Rica. - Arquive-se o pedido de dee
sisténcia e dê-se andamento ao proa
cesso.
Pistan Pistões e Anéis para Motores
Ltda. - na desistência do térmo ml.
mero 447...891 marca: Pistan. - Arquive-se õ pedido de desistência •
dê-se andamento ao processo.
Fábrica de Móveis e Vidraçaria
Santa Tereza Ltda. - na desistência
do termo n9 455.444 marca: Santa
Tereza. - Arquive-se o pedido de de.
sistência e dê-se andamento ao pra.
cesso.
Laboratório Farmacêutico Internacional S. A. - na desisténcia do ter.
mo: n9 460.111 - marca: Variotin. Arquive-se o pedido de desistência e
dê-se andamento ao processo.
cios - declara a desistência do termo
tência do têrmo 461.481 marca ZIP
- Arquive-se o pedido de desistência e dê-se andamento ao processo.
Ezneavar Raw Ltda. na desistência do termo 461.507 marca Unidades Planejadas - Arquive-se o pe.
dido de desistência e cle-se andamento ao processo.
Mirabel S.A. Produtos Alinienti.
cios - declama desistência do termo:
485.809 marca Chocomint - Amua.
ve-se o pedido de desistência de-se
andamento ao processo.
Christovão Donati - na desistan.
cia do termo: 467.044 marca: Fran.
kiolina - 1 _nive-se o pedido de desistéacia e lt-se andamento ao pro.
cesso.
Tosão e Tecelagem de Seda Brasil
Ltda. - na desistência do termo not
.468.726 marca: Brasil - Arquive-se
o pedido de desistência e dê-se andamento ao processo.
We.rner Larabert Pharmaceutical
-Company - na desistência do termo
471.386: marca Urachrome - Arquive-se o pedido de desistência e dê-se
andamento ao processo.
M. Almeida S.A. Engenharia, Comércio e Indústria - declara a den sistência do termo: 471.422: marca:
Landmasa - Arquive-se o pedido de
desistência e dê-se andamento ao
processo.
Guillermo Padina Ltda. Sociedad
Ananima Comercial e Industrial declara a desistência do termo n•
445.303: marca: Boussac - Arquive-se o pedido de desistência e dê-se
andamento ao processo republicado
por ter saldo com incorreções.
Térinoo 384.898: 'Sinterosa Auto Peças Comércio e Industrie. Ltda. 364.8ar97d.
Aguarde-se a solução do tèrmo
no 36.!897,
'Zeros° 419.819: Churrascaria Sulina Ltda. - Arquive-se de acórdo

com o artigo 192 do Código.
Térmo 439.285: Antonio de Padua
Ramos e Silva - Arquive-se,
acõrdo com o artigo 192 do Código.

DIRWO rlAP. (se,gr

1146 Sexta-feira 19
- As. Repartições Públicas
deverão remeter o eipediente
destinado à publica çãe nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão dazê-lo 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 Redação, aas
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e 2utenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emenaas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses oti um ano.
- As assinaturas vencidas
boderão ser suspensa,: sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do provo de validade de suas assinalo-as. na
N. 456.323: Tecelagem Ajavi Ltda.
- Arquive-se o processo de acordo
com o artigo 193 do Código.
Sequeiros & Cia. - na reconsideração do despacho de indeferimento
do térnio 472.782: marca Telespetaeidos - Nada há que deferir quanto
ao pedido, o qual foi feito tendo em
vista urna publicação no Diário Oficial, posteriormente retilfc,ada. Arquive-se o processo. Divisão

de Patentes
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ASSIÀ,411'RAS
REPARTIÇÕES E PAR TICULARES

FUNCIONAR! os

Capital e Interior:
Capital e Interior:
1
600,00
Cr$
Semestre • . .
Semestre . . . Cr
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 90W10
Exterior:
Exterior:
i
C.r$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte superier do enderêço .iião; continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assincutde registro, o mês e *o ano em les providenciar a respectiva
que findará.
renovação com antecedélcia
A fim de evitar solucão de niiniina, de trinta (30) dias.

- As Repettições Públicas
eingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas &O 29 'de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos guante
à sua aplicação, solicitamoi
usem os interessados pref
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor de
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional , •
- Os suplementos ás edi•
cães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes qud
os solicitarem no ato da assinalura
- O funcionário público Ie.
dera!, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provas
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de -Cr. se do mesmo
ano, e de (rir 1.00, por ano
decorrido.
4

junção rígida - Pirelli Sociais
N." 124.432 - Processo para pro.
N." 119.599 -- Processo e EnobreAzioni.per I cimento de bens têxteis contendp celu- dação de penicilinas -- Biochim'e Ge. 1,
N. 126.267 - Estrutura de ligação.
Iscnatt Mi Beschrankter Kafzung.
detubos ou cilindros - Kobe Steel lose - Heber.ein 6 Co, a G
N.' 124.490
Purificação de De
N.° 120.126 - Composições MetáWorks Ltda.
1 feras D•uctels aperfe:çoadas -e processo metil Goro fetrariciina
Azurr.xar
N. 126.815 - Válvula acionada a de sua preparação - Ei Du Pont de Cyaaamid Co. •
fluido para obtenção de movunento Nemours And Co.
N." 121.917 -- Aperfeiçoamento eis
alternado de embolo ou similar ou
relac.onaclo com coplografos a geia.
N.°
120.130
Processo
e
ComposiMeca Mecânica Industrial Ltda.
ção - E I Da Pont de Memouis And tina novigraf Indústria e Comércio d*
Modelo de Utilidade deferido:
Co.
Mater.ais de Escritório Ltda.
N. 116.438 - NtSvo modelo de baN. 124.945 Recipiente para pragageiros e similares - Fogliati & N." 120.131 - Produto para trabalhar em alta temperatura e processo, parados cosméticos em pasta -- Helene
Angelici Ltda.
de prepará-lo - 1 Da Pont Memours Kamberky.
Modelo de Utilidade indeferido:
.And Co.
N." 124.958 - Nova Estrutura de

Fitas para formação de cinto ou

CO3
N.' 120.320 - processos para preN. 113.188 - Novo modelo de Luva
•-• Sul Americana de Rendas Ltda.
parar
novas
composições
farmacêuticas
para
mangueiras
Cia.
Hansen
InDia 16 de março de 1965
e veterinárias - Imperial Chemical In- N. 125.909 - Novo procesz.o para
dustriai.
N. 113.244 -- Pertence Tubular dustries Lirnited.
Privilégios de Invenção Deferidos:
a preparação de 6 alia fluor esteroides
soldado para canalizações de alta
N.° 120.342 - Processo para tingi- Syntex S.A.
pressão
em
particular,
de
grande
diamento
de
fibras
nitrogenosas
Gba
N 116.9)3 - Judson Edgar di- N." 125.979 - bispositivo Elétrico
nunons -- Barra Pulverizadora de As - 1 •metro ' •
Reestatico para ferver salsichas - Dum.
falto.
N." 120.4.60 - Processo para' . a fa- kopwerke Aktiengeselischaft.
Exigências:
N. 117.036 - Conjunto de Valvula
N.° 127.035 - Processo e aparelho
bricação de novos dioxazina corantes
com Fechadura - Walter Glauser
N. 119.979 -- Larnson Paragon Li- Ciba Societe Anonyme.
para confecção de sacos e bolsas de
N. 126.012 - Aperfeiçoamentos em mited - Satisfaça exigência.
N.° 120.534 - Processo para a fa- material termoplástico em forma de maou relativos a farois de iluminação de
N. 126.411 - Textile and Chendeal
Veículos - N V Philips Gloeilampen- Research Co. Ltda. - Satisfaça exi- bricação de novos corantes -- Cába So- ' lha seiliiveis pelo calor Du Pont Of Canadá.
ciada& Anônima.
fabriken.
gência.
•
NI' 120.622 - Gaseificador de óleo
N. 126.030 - Aperfeiçoamentos em
N.°
127.259
Processo
de
preparaPRIVILEGIO
DE
INVENÇÃO
máquinas de secagem giratórias Stora Kopparbergs Bergslags
ção de esteres tiolosforicos ttofosfonicos
DEFERIDOS
bolag.
Hoover Umited.
e tiofosfinicos Farrbenfabriken ifayN. 126.064 - Novo e Original sisN. 120.914 - Preparações Cosmeti- Aktiengesellschaft.
tema de descarga automática de água
N.° 19.306
Aaparelho para en- cas para o cabelo
Colgate Palmolive
em bacia sanitária - bico Schinca- curvar chapas de vidro planas
N.* 127.632
Suporte para derruabey Ovvens Glass Co.
dor aplicável em qualquer máquina para
N. • 121.373 - Processo para prepaN. 126.128 - Construção de válN.'. 114.838 Processo para pre- rar compostos de poli hidro metano ci- fechar boca de sacos -- Carlos
vula
palito Pedro Tello Granados.
Marvin Henry Grove.
N. 126.152 - Estrutura de válvula parar novos compostos N (5 nitro 2 clo propano naftaleno diona composiN.° 128.152 Processo e Aparelho
aperfeiçoada resfiada a fluido - furfurtlideno) animo heterociclicos ...- ção praguicidas fungic:das contendo èsThe Norwich Pharmacal Co
Inand &e& Co.
ses compostos e processo de sua apli- para o tratamento de produtos Tésteis
N. 126.182 - Construção de válShell Internationale Research feitos de material de flo sintético - Rene
N. 116.223 Nevo Processo de cação
Vula - Marvin Henry Grove.
:Paul Ruegg.
Polimerização e novas composições de Maatschappil N. V.
N. 128.685 -- No5vo apare;hu para
N. 12i1.228 - Aperfeiçoamento na catalizadores de polimerização - CaN. • 121.623 - Processo para a ob- respiração empregado em mergulhos sul).
ancoragem da armação resistente dos nadian Industries Litnited e Imperial
tenção
de
alcali
alumínio
alquilas
com.!
mar1nos - Domingos Avelino lhe ra.
tubos flexíveis para altas pressões
plexas Dr. Karl Ziegler.
para aplicações petroliferap a junção Chemical Industries Limited.
N.° 128.772 - Processo par,/ a esrelativa - Pirelli ~teta per Azioni.
N.' 119.448 - Processo para a pro- • N. 123.191 - Composição de fluitablização
de dissulfeto de tioncarbeinearomát:cos
dução
de
compostos
,
alfa do de perfi y-ação e processo de utiliza;
N. 126.230Aperfeiçoamentoinu
NYC e pro,:esso para a produção de unia
drgão de vedação entre um tubo fie- acil amino alquila e iiir:no
, ção do ibesmo Puget Soud- Pulp 6 composição herheirla contendo dissuicato
Rival para altas pressões e a relativa Chugai Seivakr K
1iikiKa'scha.
Tia/1)er Co •
de tioncarbometoxi
Fabriek 'Vais
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Chemische Producten Vondelingenplaat
NV
N.° 129.274 Dispositivo para atomizar líquidos - Kekens Wervelwind
Hollar.
N.° 129.506 Preparação e &not.&
go de Fluor Acetil Ureias como inseticidas Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm Meister Liicius G Bruning.
N.g 129.561 - Aparelho para a
seleção manual por tamanho de amêndoas descascadas - Napoleon Solares
Arias.
N.g 129.625 - Processo para a preparação de um fertilizante composto
contendo, nitrogênio, cálcio e fosfato.
sendo o fosfato contido no mesmo quase totalmente solúvel em uma solução
de citrato de amónia e em parte considerável em água - Stamicarbon N.
V.

TITULO DE ESTABELECIMENTO DEFERIDO
N.° 431.058 - Rodoviário Itauna
- Albino José dos Santos - cl. 33
(art. 117).
MARCA INDEFERIDA
N.° 122.776 - Quina Petróleo Oriental - Industrial Beija Flor S. A.
N. 125.584 - Quina Petróleo Garden - Lab. Maximus Ltda. - cl. .48
N.9 171.536 - Kiboa -- Gilberto
H. Girão - cl. 41.

N. 209.389 - Uva - União Vinico'a Americana S. A. - cl. 41
N.° 209.398 - Uva - União Vinícola Americana S. A. - cl. 41.
N.° 479.298 - Duque de Carias
- Bar e Café Duque de Caxias Ltda.
N.9 129.841 - Processo para a ob- - cl. 42.
tenção de sulfonil areias - Farbwerke
N. 479.342 - Interelectrica - InHoechst Aktienuesel'sdhaft Vorm Meis- terelectrica Indústria e Comércio Ltda.
ter Lucius G Bruning.
- cl. 8.
N.9 406.4-10 - Bull Dog - José
N.g 129842 - Processo para a obcl. 11.
tenção de sulfonil ureias - Farbwerke Gomes Caruncho
N.° 416.625 - Campos Elisios Hoechst Aktiengesellschaft Vorm
Campos Elisios Cinematográfica Ltda.
ter Lucius G Bruning.
- cl. 32.
•
MODELO DE UTILIDADE
N.9 416.697 - Indaia
ConstruDEFERIDO
tora Indaia Ltda. - cl. 16.
N.° 426.314 - Crocodilo - hanãas
N. 114.183 - Nova disposição em Schuch Ltda. - cl. 5.
batedeira para tacos de teares - Casa
N.° 427.170 - ArniL
Suissa de Acessórios Téxteis Ltda.
N.° 117.102 - Nóvo dispositivo pa• Farbwerke Hoechst Aktirslschaf
Bruning ra a ligação de tubos flexíveis - Fun Vorm NIeister Lucius
cl. 3.
dicão Guaporé Ltda.
' N. 124.641 - Disopsitivo elevador
N.° 428.340 - Lojas Paulistas
de pernas aplicável em cadeiras de ro- Alberto Lundgren Tecidos S. A. das e outras - Baurner OBS Cia. ci. 34.
Brasileira de Equipamentos.
N. 9 432.817 - Produtos Químicos
• N.° 124.642 - Nôvo modèlo de Ultrex Ltda. - Mires - cl. 1.
andadeiras - Baumer QBS Cia. BraINSIGNIA INDEFERIDA
sileira .de Equipamentos.
N.° 125.495 -- NIóvo tipo de reserN.° 226.529 - Erac Escritórios Técvatório de ar e água para refrigeração nico de Arquitetura e Construções Ltda
de brocas o:Iontológicas de alta rota- - el. 16. 33.
ção - Durval Affonso.
DIVERSOS
N.° 129.078 - Nôvo moddo de
carretel para acondicionar e arremessar
N.° 401.510 - Efel Eletrotecnica
linhas de pesca - Domingos Avelino Federal Ltda. - Arquive-se.
Vieira.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERENCIA

Divisão de Marcas

EXPEDIENTE DO DIRETOR
MARCAS DEFERIDAS
Dia 16 de março de 1965

De 16 de março de 1965
Marcas Deferidas

reito ao uso exclusivo de Matarbusto).
N 9 422.172 - São Jorge - Fundição São Jorge Ltda. - Classe 5.
No 422.357 - Diário * Sindical Maria do Rosário Nunes e Reny Fochetto - Classe '32.
No 422,427 - Siga-me viagem pelo
Brasil - Coluna Soc. Editor-, Lia.
- Classe 49.
No 422.720 - Citrojurnbra - Roberto Picchi - Classe 43.
•
N9 422.818 - Saiam Saiam Indústria e Comércio de Confecções Limitada - Classe 36.
N9 423.907 - Italart - Móveis e
Decorações Italart Ltda. - Classe
40.
N9 429.374 - Ristar - Transporte
Ristar S.A. - Classe 21.
NO 429.397 - Fi dalga - Escavas
Fidalga Ltda. - Classe 48.
No 431.374 - Magistral - Armando Rodrigues Moura - Classe 41.
No 437.772 - Tomba Negro - José
Soares de Castro - Classe 42.

EXIGÊNCIAS
N.9 472.365
Atmaçõen de AÇO
Probel S. A. - Sattsfaça exigência.
N9 478.206 - Rio Roupas Comer.
cio e Industria S.A. - Satisfaça exigência.
:DIVERSOS
Termos aguardando anterioridades
N9 236.457 - Adib Karam.
N9 255.624 - Comercial e Administradora Sul Americana S.A.
No 429.666 - Pedro Miranda.
N9 429.949 - Albino Mendes & Cla
Limitada.
N9 429.955'- Imobiliária Sul Americana. Limitada.
N9 430.139 - Frigorifico Santo António S. Anônima.
No 430.262 - Cano Coen S.A. lin.
portadora.
nXPEDIE'N. TE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS

TIIANSFERÊ'NCIA E ALTERAÇÃO
DE NOME DE TITULAR I
DE PROCESSOS N9 420.893 - Gravometal Ltda. Gravome i-al Ltda. (Art. 109 n. 3).
DIA 16 DE MARÇO DE 1905
INSÍGNIA DEFERIDA
Monsanto Co. (na alt;aração de íaoNo 429.648 - Provenmer - Pio- me 11P patente priv. invenção tia.venmer Promoções mercantil Lida mo 135.930). - Anote-se a ali m-a- Classes 8 - 15 - 17 - 25 - 28'çã0•
- 32.-33---36-48-49-50.
IVIonsanto Company (na alteração
invençáo
de nome na patente
TITULO DE :RSTABELECIMENTO termo 142.485), - Ar lote-se a altoDEFERIDO
ração.
Monsanto Company (na aliei ação
N9 415.853 - Jardim Oceánleo de
non,e aas patentes priv. invenção
Barra da Tijuca Imobiliária S.A. termos
142.988 - 143 .148 - 143.233
1).
Classe 33 (art. 117 no
- 143.668 - 143.969 - 143.970 No 422.364 - Copac Contábil Or- 143.971 - 144.151 - 144.223 ganizarão Profissi onal de Administra- 144.440 - 144.778 - 144.850
ção e Contrõle - Claudionor Ferrei- 144.885 - 144.923 - 145.093 ra da Silva - Classe 33 (art. 117 144.553 -- 145.458 -- 115.549
145.671 -- 145.742 -- 145.746
no 1).
145.747 -- 146.181 . -- 148.191 •-n
148.885 -146.408 - 146.416
. MARCAS INDEFERIDAS
150.141 -- 150.142 -- 150.146 -.
No 150.072 - Café Indiano - Sal- 150.147 - 150.148 - 150.149 150.150 - 15C .151) . - Anotem-se as
gado 1,5 Sa lgado - . classe 41.
alterações de. nome.
214.600
Mana
Mapa
ImNo
portadora S.A. - Classe 34,
Exploração Agrícola Limitada (na
alteranéo de nome da, males AJo.. aN.o o -1 8.332 - Horn a - Socie- dlnha
n. 175.601), - Anote-se a aidade Importadora e Exportadora Holanda América do Sul Nemaza Ltda tera;•rio.
Classe 8.
Cia. de Roupas J. Rabeia) (na
No 249.298 - Ki Tute - E.specia- alteração de nome das marcas).
lidadades Ki Tute Ltda. - Classe 41
59 Avenida n. 199.950.
Edificio 59 Avenida n. 202.107 (tiNo 255.001 - Sacy - Cia. Quími- talo
ca Duas Ancoras - Classe 4.
Avenida n. 209.750;
No 257.393 - Magno Estesil .
-titulo Ouirnioterápico Brasil Ltda. - Avenida n. 209.751;
Classe 3.
Avenida n. 209.752;
Avenida n. 209.753;
"No 416.560 - Café Aviiieão - ValRabello Modas ii. 209.7E4;
domiro Pereira Nunes - classe 41.
No 426.311 - Patat iva do Sul - 5* Avenida TI. 909.792;
Manoel S. Meld - Classe 42.
Stwel 11. 209.779: •
Avenida n. .210.177:
SINAL DE PROPAGANDA
• Praz:rido n. 210.618 (título);
INDEEnEIDA
59 Avenida n. 219.246;
N9 271.796 - Americana - Euiprê59 Avenida n. 219.347;
sa Americana de Propaganda Lida
59 Avenida n. 219.318;
51 Avenida n. 219.349;
- Classes 32 e 33.
59 Avenida n. 219.350:
INSÍGNIA INDEFERIDA
Credenci4rio 5* Avenida n. 219.360;
N9 431.719 - Rajada - Manoel 59 Avenida n. 241.048;
59 Avenida n. * 241.049;
Guitar - Classe 2.
Avenida
n. 243.080;
EXPRESSA() D TP PROPAGANDA
5* Avenida n. 249.325;
INDEPET3IDA
5* Xvenida n. 288.078;
NOME COMERCIAL DEFERIDO

N4 269.100 - Arma
Construções
Metalúrgicas Ltda. - Classe 40.
N9 269.158 - Almanaque Civilização Brasileira
Enio Silveira Classe 32.
No 260.160 - Revista Civilização
Brasileira - Enio Silveira - Classe 32.
No 269.591 - Mercúrio - Ténica e
Comercial de Materiais para Construções Mercúrio Ltda. - Classe 16. .
N9 269.795 r-- Diana Brasil - Lito
Tipo Guanabara S.A. - Classe. 32
Aços VilaN9 318.379 - VG 4
res S.A. - Classe 3.
No 318.380 - VG' 4 --- Aços Vilares S.A. - Classe 11.
N9 316.381 - VCI 6 --- Aços Vilares S.A. - Classe 5.
N9 316.383 - VII 2 - Aços .Villares S.A. - Classe 5.
N9 415.803 - Glulam Engenharia Comércio e Indústria Laminados
No 430.268 - O inAstin , ae garanLtda. - Classe 16.
tia
efic iAncia e segurarra -..Fanprê422.059
Matarbusto,Quimbrft
No
da 'Transportes Atlas Ltda. 811 - Quimbrasil Química Industrial ss
Brasileira S.A. - Classn 2 (sem di- Classe V.
• .

N. 433.964 - Sacana - Instrumentos Musicais Sacola Ltda. - cl. 9.

SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDA
a
'
•N. , 416.663 - Cimbra - Cimbra
Cia. Industrial Minas Brasil - ci.
22 (art. 121).
N. 416.676 - Ciembra - Cubra
Industrial Minas Brasil - cl.
35 (art. 121).
•
N.° 416.681 - Cimbra - Cirnbra
Cia. Industrial Minas 'Brasil - cl. 40
(art. 121).
N. 416.830 - Ombra - Cimbra
Cia. Industrial Minas Brasil - cl. 9
(art. 121).
N.° 416.831 - Cimbra - Cubra
Cia. Industrial Minas Brasil - cl.
10 (art. 121).

•

5* Avenida a, 288.079;
59 Avenida n. 290.454;
Copa do Mundo •. 291.130:
Avenida n. 297.235:
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NOME COMERCIAL DEFERIDO
. EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
• XPTO ri. 301.502;
SEÇÕES REPUBLICADOS
Casa Rabelo n. 253.152 (titulo):
• N9 346.244 -- Casoy S. A. ImporCasa Rabello n. 250.472 (titulo);
tação e Comércio de Artigos DomésMARCAS DEFERIDAS
XPTO é a Maior Venda de Fim
ticos - Casoy S. A. Import. e Code Estação destes últimos - tempos
Dia 16 de março'de 1965
mércio de Artigos Domésticos.
e 59 Avenida Serve Bem para Servir
Sempre - n. 289.312;
Dalare
- 'No 166.065 - Fropeptans
N9 422.419 -- Comercial Jakko TécIssociates - classe 3.
nica e Industrial Ltda. - Comercial
59 Avenida n. 301.507 (titulo);
319.245
Wima
N9
59 Avenida ri. 303.693 (insígnia).
Westerman Spezialfabrik Fur Kon- Jakko Técnica e Industrial Ltda.- Anotem-se as alterações de no- densatmen
- classe 8.
me.
MARCAS INDEFERIDAS
N9 394.577 - Jacaré - Humble OU
Indústria e Comércio Atlantis Bra- & Refining Co. - classe 8. • N9 203..031 - Ciclo's - Lab. Farsil Limitada (transferência para seu
N9 427..029 - Noticias da Noite nome das marcas Sisena ri. 291.708 Frederico Arthur de Toledo Piza Tro- maquion Ltda. - classe 3.
- Reliable n. 269.747 - Royal
pmair - classe 32.
N9 415.461 - Aero Bus - S. A.
269.748 - Atlantis n. 269.749 Lab Lepe- Einprêsa de Viação Atrea Rio GranN9 445.170 - Fisiobyl
Atlantis n. 269.750 - Serday nú- tit S. A. - classe 3.
dense Varig - classe 33.
mero 291.709 - Nugget n. 272.506.
Poliflor n; 272.507 - Atlontis n.
297.083). - Anotem-se as transferências.
Armour Pharmaceutical' Co. (transferência para seu nome da marca
Quimoral n. 298.655). - Anote•se a
transferência.
Laboratório Saúde Ltda. (transLei n9 4.504 - de 30-11-1964
ferência para seii nome da marca
Sedastre termo 291.320). - Anotese a transferência.
Navajas Calçados Sociedade Anó- DIVULGAÇÃO N 9 930
nima (transferência para seu nome
da marca Navajas termo 390.079).
Anote-se a transferência.
Armour Pharmaceutical Co (Uansferência para seu nome da marca
Juntaria termo 477.809). -- Anotese a transferência.
,
PREÇO :
200
Bemoreira Cia. Nacional de Utilidades (transferência para seu pome
da marca Bembom termo 479.183).
- Anote-se a transferenciá.

ESTATUTO DA TERRA -

DIVERSOS
White Martins (junto a patente n9 60..901) - Arquive-se o pedido de transferência.
Amide Dornelles (junto ao termbo
419.5.77) - Arquive-se o pedido de
tranderenela. .
5. A.

TITULO DE ESTABELECIMENTO
INDEFERIDO
N9 259.140 - Santo António Braulio de Andrade - classe 41.
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇAO
DE -NOME DE TITULAR DE
PROCESSOS
Squibb Indústria Química S. .4.
(na alteração de nome da marca Siquil no 263.857) - Anote,se a alteração de nome da licenciada.
Carlos Roberto Peres (transferência para seu nome da marca Cidy Perfume termo 461.456) - Anote-se a
transferência da metade dos direitos
sare o presente depósito para o nome de Carlos Roberto Peres.
Cia. Vinícola Rio ' Grandense (na
alteração de nome na marca Granja
União n9 237.144) - Anote-se a alteração.
CADUCIDADE DE MARCA
E convidado Damo S. A. Ind. e
Com.. e Export. Import. -a compareçer a ate Departamento a fim •de tomar conhecimento do pedido de caducidade na marca União n. 250.603 requerida por Soc.. União de Lactic nios Ltda.
E' convidado Cia. Cervejaria Brahma a comparecer a este Departamento a fim de tomar conhecimento do
pedido de caducidade requerido por
Plínio Machado Oliveira n. 222.231
marca Atlântica.
EXIGÊNCIAS

Eia Bra.silia

Cia. Anônima Toddy Venezolana (junto a marca no 279.618) - Satisfaça exigência.
Nordmark Werke Gesellschaft Mit
Beschraenkter Haftung (junto ao ter.
mo 243.894) - Satisfaça exigência.
N9 431.750 - Representaçõçs Taml
Pelotas Ltda. - Satisfaça exigência.
- - I. E. F. 'Controles
N9 432.647
Automáticos Ltda. - Satisfaça exigência. .
N.9 458.312 - Hugo 'Honórios- dos
Santos -"Satisfaça exigência. • '

Na, sede do D.-- 1; N,

DIVERSOS

EXIGÊNCIAS
National Carbon do Brasil Sociedade Anónima Ind. e Comércio 'diluto à marca n. 199.2631. -- Apresen.. te cliché para tôdas as marcas.
Sociedade Anónima Perfumarias J
E Atkinson (junto a marca número
*5.547) - Satisfaça exigência.
Platt o Brasil Máquinas Texteis
Ltda.. (Junto a marca no 278.380) Satisfaça exigência.
Johnson & Johnson (Junto as marcas no 285.019 - n9 150.752 e lêrmo
71 9 430..015) - Satisfaça exigência.
Mela S. A. Ind. e Comércio (junto a marca no 286.044) ,=•••::Satiefa ""
exigência.
Antonio Narvaez &'-Ciai' (junto ao
termo Sahisfaça exigenk-,
eia.
:
Waldir Melo & Cia. Ltda. (junto ao
termo 425.661) - Satisfaça exigência - Quanto ao termo 426.326 Satisfaça exigência e o termo 113.181
- Arquive-se o pedido de transferên"
cia.
Barfoi-.Xjunto ao
; 'João 'Paulo
termo 452:834) -Sgisfaça éXigência.•
Organização Rubro de Cobranças
Ltda. (Junto ao termo 455.960 Satisfaça exigência. •
Fernandes & Fernandes (junto ao .
termo 465.038) ••-• Satisfaça érigén.cia:
- José Martins de Souza (junfo ao
termo 466.930) - Satisfaça exigência.
. 1^. Duval S. A. (junto ao termo
474..948) - Satisfaça exigência.

•Maiço de 1965

À VENDA:

Na Guanabara
• Seção de Vendas : Avenida Rodrigues Alves n.' 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Servio de Reembótso Postal

N 9 422.565 - Distribuidora„ Jimd. e'.'
Comércio _de,,'Artefatos. de, Metais - •
Visões Ltda. .
N9 464.872 - Irkopp Industrio.. de •
Máquinas de Costura S. .A.

IMPó TO DE SELO
- "

Cossolicisç. to baixada e=
• Decreto a. • 45.421. de 12 de
levaram de 1959. • - Circules
•.• 6. de 19 de teveretro de 1959,
do . Minietro da Fazenda

IVUL:GAÇÃO N.* 810

Preços Cr$ 100,00
VEN1:32k

Scçáo de Vendas t Ay.'Rodilgues.:Alyte.
Agencia t i Ministérin- da' Fazenda
Atende-se • pedidos pelo Sed-viço de ReemÉelso Posta,-

NOTICIÁRIO
Retificações
Termo 120.318: modelo de utilidade para - Nova Apresentação em
Luvas em 'Material Plástico para Diversos Fins e Respectivo Processo de
Fabricação - requerente - Hélio
Lemmi - pontos publicados em
to de novembro 'de 1964 - a retificação foi para a natureza do pedido.
Termo: 120.940: privilégio de in,eição para o titulo alteração.
. Processo de preparação de urna
composição de Antibiótico -Tetraci • clinico - requerente - American Clanamid 'Company - ponto publicado
em Cinco de outubro de 1964. • ,
122.748-1nodélo de 'utilidade para: N6vo Tipo de Pistola ,Sol-,
dadora 'para Solda Granulada - re•
querente - Luiz José de SotiZa -pontos publicado em Dez de novel».
bro de 1964. .
•

. •
•—•• •
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Publicação feita de acórdo cont o art. 330 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
operar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas ornsiçóes ao Departamento
Kalcional dth Propriedade Industrial aqueles que se juigarem prejudicados com a concessão do re gistro refitarido

Trnio r.e 670.964, de 11-11-1964
Sociedade . Gunabarina de Pecra T.tda.
,Guanabara

Termo G 670.970, de 11-11-1964
Magazin do Povo Ltda.
Paraná
TL

Termo a.° 670.977, de 11-11-1964
Difusão Paranaense do Livro Ltda.
Paraná

Ditusao Paranaense
cio Livro

Magazin cio Povo
,NDUSTRIA BRASILEIRA
• Classe 41
Peixes, moluscos e crustáceos
Termo a.° 670.965, de 11-11.1961
Socila. Administração e Comércio S.A.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 33
Métodos e sistemas de ensino e aprimoramento de mneiras sociais
Termo a.° 670.966, de 11-11-1964
1345sto Cacique S.A.
Paraná

Posto Cacique
•
Classe 47
Mi*
Termo a.° 670.967, de 11-11-1064
Hugo Ciai S.A. Ind. de Bebidas e
Conexos
Paraná

Classe 36
Titulo
—Termo n." 670.971, de 11-11-1964
Polar Ltda.
Paraná

'POLAR.
Classe 36
Titulo
Termo n.° 670.972, de 1111-1964
Casa Radiotto Ltda.
Paraná
.

.Casa tRadiotto'
Classe 8
Titulo
Termo n.° 670.973, de 11-11-1964
Comercial Hruschka Ltda. • •
Paraná

Comercia l Hruschka
Classes: 42 e 43

•
Titulo
Termo n. 9 670.971, de 11-11-19k4
Ce •ealista Marialva Ltda .
Paraná

Cerealista Marialva
Classe 41
Tdulo
Térnio-670.975, de 11-11-1964.
Comércio
Indstria São Manoel
Limitada
Paraná
Classe 43
de cana, laranjada. limonada, ri-e de tamarindo e águas mineras
Térmo ri.* 670.968, de 11-11-1964
cincopar Ltda. Industrial e Comercial
Paraná

CINCOPAR
indústria BraMleirs
Classe 41
óleos comestiveis
—TerMT) n 670 . 969, de It • j 964
Eler.-0hoin Ltda .
ranzi

-

Comércio & Indústria
São Manoel
Classes: 24 e 41
Titulo
Termo n.o 670_976, de 11-11-1964
Bar e Lanches Pinheiro Ltda.
Paraná

bai .e Lancnes
Pinheiro

ELETROBOM
Ciasses: 8 e 33
Titulo

Classe 32
'Titulo
Termo q.° 670 . 978, de 11-11-1964
Café e Ce. cais Restinga Ltda.
• Paraná

:lasses: 4L 42 e
Titulo

Café e Cereais
•

Restinga

Classe 41
Titulo.
670.979,
de 11-11-1964
Termo a.0
Trem Limitada
Paraaá

— --

TREM
Classes: 11 e II
Titulo
Termo n." 1 670.980, de 11-11-1964
Rádio e Televisão Esperança Ltda.
Paraná

Ramo e -I eievisao
Esperança
,Classe 8
Titulo
Termo n.9 670.981, de 11-11-1964
Casa dos Parafusos Ltda.
Paraná

Casa dos Parafusos
Classe 11
Titulo
Termo a.° 670.982. de 11-11-1964
COnlérCM e Representações América
.
Limitada
Pe aná
COMui‘10,

Representações America
Ciam. f 41
Titulo
Termo a.° 670.983, d e11-11-1964
Norp,a — Comerei& e Represeniaeões
Limitada
Para-,

NOKPA
Classe 50
Para distinguir: Impressos ela geral.
anúncios impressos. anões. apólices, bi-

lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicaca.s.
debêatures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de cambio, notas fiscais.
notas promissórias, papéis de correspondência, paisagens, publáicidade e p.o_....
1
paganda.em ..geral, recibos
Termo tko 670.984. de 1111-1961
Metalúrgica Ski Ltda.
Paraná

Metalúrgica S K 1 •
Class...s: 5, 11 e 33
Titulo
Termo n•° 670.985, de 11-11-1964
COPAM — Companhia Fabricadora
de Móveis
tiaraná

•

COFAM
Indústria Brasileira
Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive moveis gra . escritórios: Armários,
armários pari, banheiro e para roupas
usadas, almo indas, acolchoados para
móveis, bancvs, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
zadeiras. • caminhos Para chá e café
conjuntos., para dormitórios. conjuntos
para sal'a -de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
cora e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, gàarda-roupas, mesas,
ntainnar, mestinhas para rádio e televi.
Ião, mesinha, para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas prateleiras, porta-chapéus, sofás. sotás ,camas, travesseiros a
vitrines
—
Term. n.° 670.986, de 11-11-1964
Comercial Imobiliária Sertaneja
•
Limitada
'
Paraná

Jomercial

Imobiliária Sertaneja
Passe 33

Titulo
Termo n..• 670.987, de 1111-1964
Organização Metrópole Ltda.
Paraná

Organliação MetrOpakt.
Classes: 4. 8 • 33
Titulo
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Termo n.o 670.988, de 11-11-1464
Chic Bar Restaurante Ltda.
Paraná

Chic Bar,
RestaiirAntClasses: 41, 42, 43 e 4.1
Título
Térmo n.° 670.989, de 11-11-1964
Cooperativa de Conaumo dos Bancá
rios do Rio Grande do Sul Ltda.
Rio Grande: do Sul

Cooperativa de Consumo
dos Bancarios do
't Rio Grande do Sul
Classes:' 1 a 50
•
Titulo
670.990,
de 11-11-1964
Termo n.o
Progel — Projetos, Construções e Ins; talações Elétricas Financiadas Ltda.
Rio Grande do Sul
-3*

iPRO G E
Indústria Brasileira

DIÁRIO OFICIAL (Seclit IH)
Termo n. 9 670.993, de 11-11-1964 .
J'ábrica de Molduras Golord lud
Com: Ltda.
Pernambuco

Fábrica de Molduras
Goford Ind. e UOM. Ltda.

•

LTDA.

Nome Comercial
s' Termo n.o 670.992, de 11-11-1%4
'Eduardo Gilson Monteiro Ma :apinho
,
Pernambuco

Indústria de Madeiras
,Imunizacias I
Classes: 4 e 33
Titulo

Rainha Móveif
Classe 40 .
Titulo

Nome Comercial

Termo a.° 671.007; de 11-11-1961
Impo. tadora e Exportadora Caldas
Correia Ltda.
Pernambuco

Termo n.o 670.994. de 11 11 1964
Imobiliária Uvaranas letdr
Paraná

AMOBILIARIA
UVARANAS
Classe 33
_ Titulo
Termo n." 670.995, de 11-11 1954
Rodoviário Oeste Catariaanse Ltda,
Paraná

CHURCHILI
. , Indústria Brasileira
Classe 44
Charutos
.e_
Termo n. 4 671.008, de 11-11-1964
Ca'eeira Gaiapó Ltda.
Paraná

Roclovitirio Oeste
Catarinense

Classe 33
•
l...út5Se
Titulo
Artétatos de bo racha não inchados em
—
outras classes, a saber: aros de borra
Termos as, 670.996 a 670 011, de
4 cra Para veiculos, assentos de borracha.
11-11-1964
.= argolas Rara veiculos, anéis de borra Sociedade AnóreMa Diário do Paraná
' cha, aclopadores de borracha; tomisa
Paraná
dores de borracha, ataduras de bort' cha; bacias, bases para telefones, bra' çadelras bicos de mamadeiras, bicos de
borracha para animais, borracha para
amortecedores, bocais, bulbos .de bar'racha para extrair leite de seios;
ras de ar, cabos para ferramentas, cha 5
h pas e centros de mesa, caceteies, cápsu'las de borracha para centros de meia.
•conta-gotas. de. borracra, chupetas. cor-'dões maciços de borracha, cordas de
' t borracha, calços, chuveiros:. . dedeiras,
r! desentupideiras, discos para mesa, dila. Classe 32
ttadores de borracha (exceto para uso
Para
distinguir:
Jornais, revistai, livros
. s rnétlico); elásticos., elásticos para cai
çados, encostos, esferas, esguichos; fios e publicações em geral, álbuns, prograIvcie borracha; guarnições de " borracha mas musicais, radiofônicos e peças tea¡ para arreios, guarnições de borracha trais, programas para televisão e pro.
duções cinematográficas
para automóveis, guarnições para móClasse 50
veis; maçanetas; mamadeiras de borramanoplas. mochilas; paninhos de Para distinguir: Bilhetes de loteria, car:-'borracha para cama de crianças, paras tazes impressos, literais de propaganda,
'<iaara buzinas. pratinhos de borracha cheques, clichês, cartões termosplasticos
•epnetimaticos. porta-moédas de borracra de identidada, etiquetas impressas, fatua protetores de borracha. protetores de ras, folhinhas impressas notas promissórias. recibos e rótulos
' borracha para bicos de mamadeiras
Classe 32
- s ponreiras de borracha para muletas: raovestimentos de borrach para automóSinal de Propa.ganda
é nreisS; rodas de borracha; saltos - e sola- Classe 33
e-dos rde borracha; tampos de borracha
Sinal de Propaganda
para forrar mesas. tijelas
Classe 50
Sinal de Propaganda
..„ nrmon." 670 . 991, de 11-11-1964
Classe 32
Distribuidora "Alga Marinha" Ltda.
Insignia
Pernambuco
.
a.
a
Classe 33
DISTRIBUIDORA
Insígnia
Classe 50
"ALGA MARINHA"
Insígnia
Termos os. 671.004 a 671.005, de
C

Termo n.0 671.006, de 11-11-1964
Lapa — Móveis e Utilidades Domésticas Ltda.
Pernambuco

Cafeeiro Gaiapó
Classes: 33 e 41
Titulo
Termo na 671.009. de 11-11-1964
Comercial Jom Ltda.
. Paraná

COMERCIAL JOM
.

Classes: 8 e 40
Titulo
•
Termo n. o 671.010, de 11-11-1964
Benfor Indústria de Móveis Ltda
Rio Grande do Sul

liBENFOR
Indústria Brasileira

Classe 40
Móveis em se:al de metal, vid:-o, de
aço, madeira, estofados ou não incha
sive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roup:
usadas, almo fadas, acolchoados para
móveis, , bansos, balcões: banquetas
bandejas. domiciliares.' berços. biombos
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjunto,
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides, cadeira
giratórias, cadeiras de balanço. caix.
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
mesinhas. mesinhas para rádio e retesa
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas
poltronas-cama:, prateleiras. norta-cha
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros
vitrines
11-11-1964
Termos
na.
671.011
e 671.012, de
Sociedade Anônima Diário do Paraná
11-11-1964
Paraná
'
Adolfo Lisen In ayer S.A. —.. isaasaa, t,
Comércio •
•• Rio Grande tio Sul
Classe 33
Sinal de Propaganda
Classe 33
Insígnia
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Classe 28
Para distinguir; Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico. revestimen.
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para telebnes, baldes, bacias, bolsas. caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
saixas , para acondicionamento de alialentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos. canecas, co.heres, conchas, cestas para pão, cestt.
nhas capas para álbuns e para hvaos
cálices, cestos, castiçais para " velas
caixas para guarda de objetos kreit:hos, coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plástozc
para sorvetes. caixinhas de Plástica
para ....sorvetes. colherinhas. pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, fot.
minhas de plástico para sorvetes. discos
embreagens de . material plásdco emba•
Inana de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon., esteiras, enfeites para autora&
veis, massas anti-ruidos, escoaaores
pratos. funis,' formas para doces. fitas
isolantes, filmes. fios de cenhosa. tachos
para' 'bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras guarnições para porta-blocos. guarnições
para tiquiditicadores e para aatedeiras
de frutas e legumes. guarnisões de iraterial plástico para. ctensilios e oojetos
guarnições para bolsas, garfos galerias
para cortinas. jarros, iaminados. plásti:os, lancheiras, mantegueiras. malas.
orinóis, 'pendedores de roupas puxado-es para móveis, pires, pratos palitei'os. pás de cosinha, pedras Domes. artigos, protetoes para documentos, puxadoree de eteua para uso doméstico
gas, travessas. tipos 3 e material plástico, sacolas, sacos, saquinho; vasilhames para acondicionamento. vasos, • xlcaras. colas a frio e colas nãe usaidelas
ra
em outras classes, para borrai, ha
sortumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacoè adesivos
para ladrilros e adesivos paia azulejos.
anéis. carretéis par recelaoent e qualrnções de material plástico para Indústria geral de p:ásticos
Termos na. 671.013 a 671.016, de
11-11-1964
Enka S,A. Meais e Ligas
São Paulo

Classe 4
Substâncias e produtos de .srigen, anl
mal vegetal ou mineral. em br isa oi
aercialmente ore parados: ,Abrasivos eu
bruto: argila refratária. asfálties. en
orno. algodão em bruto, borracha era
bruto,. bauxita. benjoim, breu cântora
aaolim.. chifres, ceras ele &antas: ,cerat
aegetais e de • carnaúba e arieun.
ie cavalo crina em geral. cortiça
bruto. Cascas vegetais. espato.erva
a
ed;cinais. extratos. oleosos. estop
enxofre. fõlhas fibras vegetais More
secas. grafites. cornes em bruto. grande
em bruto, kiese!gbur. ligniclos
plan
YER
A
NM
.
.
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• 1.INSL
tas. Iates em bruto ou parciaimenti
areparados: minérios. metálicos, rnadei.
irt0,•*istria Brasileira
ra- em bruto ou parcialmente traba
Classe 11 •
.badas em toras; serradas e aplainadas
Talheres em geral (de metal)
a..auganès, óleos de cascas vegeta ts
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mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores, gelatina, giz, dlplantas medicinais, pedras em bruto.
auebracho, raizes vegetais. resinas, resinas naturais. resíduos texteis, alheio.
seivas. talco em bruto, xisto, :isto
betuminoso e silicato
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento aietático. cobalto, bruto ou parcialmente
taabalhado, 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 Rilha. latia
em talha. lata.> em chapas, latia em
vergalhem ligas metálicas, amalhas.
magnésiob manganês, metais elo trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais estampados.
metais para solda. calquei. zinco
Classe 8
Para distinguir: Abajour. acumuladores.
acetinemetros, amortecedores de rádio
e freqüência. anemómetros. aparelhos
de televisão, aparelhos de ar condidonado. aparellios para iluminaçáo
siai os considerados acessórios de vea
cuias, aparelhos para anúncios macanicos, aparelhos aquecedores e medidores. aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos. aparelhos .egistradores e medidores de distâncias.
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás. aparelhos de galvanoplastia. aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos auto:nada°, para ta:ander e regular riu.
aparelho para separar café, aparelhos
para noitecer edificios. aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica.
aparelhos pulverizadores. aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores afecto-guia:nicas. aparelhos Para
reerNão e reprodução de sons e sonido.. aparelixa automáticos aletria ... de
poisar. apareiloa para espremer frutas
$ legumes. apa relhos de alta tensào,
aparelhos de oloteção contra acidentes
de operários, aparelhos abadares de
h dementas, aparelhos distribuidores de
Gaba,. e de iesinfetantes para instala
alar sanita aaa aparelhos esterilizado
reg . aparelhos gazeitieadores. aoare.hos
mut analisei. aparelhos ozonizadores
aparelhos asteurizadores, anarelhos
maadores • estabilizadores da ~saia
e do fluxo de que: e líquidos apare
lhos para •.aivamento e coara sinalizaao apare lho. °ara escampriatas. aparelhos oara limpar vidros. auarelhis
para combater formigai e outras pra
mo aparelhos automáticos ...tonados
peai introdução de moedas. aparelhos
espargidores. aparelhos e instrumentos
do cálculo. aparelhos para observações
•ismicas. aparelhos *termostatos, aritoneanetros. aspiradores de Pó. aerómetros, acendedores elétricos, alto falantea aparadores elétricos antenas, baterias de acumuladores, baterias balanças comuns e elétricas bartimetroà. binóculos. bitolas, bobinas bobinas elétricas (exceto para fin. curativos).
botões de 'cam painhas elétricas, bombas
medidoras. bússolas. baterias elétricas,
bules elétricos. buzinas . buzinas para
bicicletas, caixa de descarga câmaras
frigoriecas e fotográficas chassis de
radias. chaves elétricas, chaves campainhas cineneatógra tos. cronômetros.
cranógra toa. corda:atores de gás, cid&
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metros, cristais de rádio, cari/Pensadores comutadores, cortadeiras para Loto
granas, chaves de alavancas. chaves
automáticas, capacitares de bloqueio.
capacitares eIetroliticos, calibradores,
conservadeiras para peixes e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas Para rádios, estufas, engenho de assar carnes,
encorelodes de cabelo elétrico, empar
rõecetros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadcres, extintores de incêndio, ferras elétricos de passar e engomar. ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos. filtrantes. filtros para óleos, Rimes falados, fogões, fogareiro elétricos. fusa
veia. filmes revelados, faróis como acessórias de veiculas para sinalizaçao e
para duminação em geral. fôrmas elétricas, fervedores, frtgorificos, fotómetros. fios elétricos, filtros de interferência. fonógrafos, garrafas térrnicaa gasómetros. geladeiras, globos para Ilhapadas. globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hiddiraetros, incubado
res. Indicadores de vácuo. instrumentos
de alarme, interruptores. isoladores, limpadas flah, lamparinas, lacteenetros. lentes liquidificadores, lanternas oiágicas.
lanternas de pilhas, limpadores de riarabrisaa luzes trezeiras para veiculo'.
:cedas. maçaricos de soldar. caldear e
cortar, enagnetos, marcadores de passagens. medidores. medidores elétricos.
microscópios, nasturadeiraa máquinas
talantes, mostradores para rádios, mi.
doi meia máscaras contra gases; mica)
metros. nivela. óculos, objetivas foto
gráficas. palias elétricas, podemetros
pluviômetros, pinos e .onaaas,
de presido, pilhas seda* elétricas para
transistores. pistolas de pintura, pinga.
pa.néis de carros quadros distribuidores pick-upa para-raios. propulsores.
queimadores de óleo. quadrantes e sextantes para observações astronômica.
refrigeradores, rádios transistorizados.
refletores reostatos, relógios de ponto.
de pulso. de bolso, de parede, despertadores. con•adores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores.
regadores automáticos, registros para
vapor, gás, água e outros líquidos quandc não considerados partes de máquinas.
reatores para luz fluorescentes, refrigeradio doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, raies. sorveteiras. sorveteiras' elétricas caseiras.
aoquetes, sinaleiros, sereias de alarme.
soldadores elétricos, toca-discos tomadas e interruptores elétricos. torneiras.
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica. telescópios. tecametros, televisão. taxímetro. torradores
de cereais, trenas, transtormadores,
[dona. tostadeiras. telégrafo.. tripas
para fotografias, válvulas para rádios,
váivulas de desCarga, válvulas de redução, vacuennetroa, válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
Clube 11
Para distinguir 'Ferragens e taramelem
Alicates. alavancas. arruelas. arrebites
argolas. aldrava* armações de metal.
abridores de latas arame aparelhos de
:há e café, assadeiras, açucareiros ama
-cibo, para lavatórios. arandelas, arma
tas aros, almo ladarises. amoladores
~dadores de ferramentas. alças para
ancinhos, brocas. bigornas. -baixelas
bandeias.. bacias. bosaborderea baldea
aorboletas, arderias, bases de metal bra
cadeiras. bules hisagra. buchas, bainha
oara lacas. baterias de casinha, colhe.
ie pedreiros. cadeados, correntes. caba
•des, chaves de parandoa. conexões para
.ncanamentos. caixas de melai para
azulões. colunas, canos chaves de fen.
-Ia chaves inglésal. cabeceies canecas
onos cachepots :entro de mesa, ca
quereladas. caixas para condimento de

alimentos, cadeados, caldeirões, caçaralas, chaleiras, cafeteiras, conchas. coadores. cuscuseiros, cabides de metal.
cabos. caixas de ferra, cruzetas, curva*,
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave.
verias, cremonea cadinhos. crivos, chata
fradores. caasinetes. cabos, chaves, chaves para porca" circulares, chaves toca
quimétrica, correntes para chaves, macheei, chaves para " porcas, distintivo&
dobradiças. descanse. para taiherea pratos e copos. enxadas, esferas, engates
enfeites de metal, estribes, espátulas.
atolas de metal para carimbos, eixos
eapandidor para tubos, estruturas metilicaa escarradeiraa, espremedores. espia
madeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim. ferrolhos. lacas. facões,
tec.haduas, fruteiras, funis. formas para
doces, bolos, ernbadas.e pudins. Range&
fivela. furaaores. ferramentas cortantes
e perfurantes , para marceneiros, fechos
de metal, terraduras, torminhaa fitas
de aço. ganchos, guanições de metal
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias. grades para
fogões e geladeiras, grelhas. galheteiros.
gonzos. grossas. garratas. abona ems,
lhos, farras. limas, lâminas licoretros.
.atas loas, linugueraa leiteiras machia
tainhas. moias paar portas. martelos
marretas, matrizes. mamata*, maçanetas
morsa*, machetes, mantegueiras. 'nados
navalhas. nades, puas. pás. pn :ardas
pregas, ponteiros. parafuso*, porca&
pratos, porta-gêba poseiraa. porta-pálo,
oorta-loias. paliteiros. panela.. puxado
-es, placas. pregadores. porta-esponjas
Peneiras, pinos, plainas. perturadeiras
odes. pinçaa pandões, porta-co pas e
garrafas. passadores de roupa, meeihaa rasteias, roldanas. ralos. regadores
rebites, reduções. recipientes de metal.
^octizios roscas de aço inoxidável. reg istros de aço inoxidável. registros
serras, serrotes, s. iões. saleiros. sacara&
lhaa, torquezes trilhes. tubos. tabulaaõea tampões. navadeiras, tela* de
arame, trincos. ta ;as. travessas, tesouras.
trancas, tramelas talheres talbadeiras
-.amplia para panela* e caldeirões, terrinas, tacho*. trens de cozinha. torraletras. miada vasca. vasilhames. vermas. mandril de expanalio, treza de
'-haaIrlte- guia de fremo de chauim,
ventosas. maletas. Nua para sacos de
viagem. para pastas, baleiam& cantos
nata sacola& colchetes para malas, cria
..os, enfeites. fecim paia pasta: e para
malas. °assadores de correias. pontea
prendeciorea de papel. suportes.
torniquetes e tubo.' de extensão'

Termos mis. 671.017 a 671.020, de
11-11-1964
Cerâmica Sanitária Porcelite S.A.
São Paulo
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relhos e instrumentos e aparelhos pari
fins úteis; instrumentos clentlecos; acen
dadores, acendedores elétricas, acumu
ladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedora', abat-jours, alto-falan
tes. antenas, acumuladores, amplificado
res, anemômetros, amperemetros, assa
deiras elétricas, adaptadores de micros
cópias, agulhas para Icnógrafos. aque
cedores de ambiente, aparelhos de coa
trôle e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, apa
relhos de libações para banheiros. apa
relhos de ar refrigerado, aparelhos dr
ar condicionado, aparelhos de alta teu
são, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme
aparelhos de aquecimento central, apa
relhos de aproximação, aparelhos para
arqueação de volumes, balanças, bate.
duras, batedeiras para refrescos, bate
deiras para liquido. e massa, bules elétricos, bobinas para rádio., e televisões
businaa baterias, baterias elétricas, barômetros, bussolas bobinas, balcões fri
eorificos, aparelhos para bordar, apa.elhos para banho de ar quanta, chu
veiros elétricos, coqueteleiras, churrasqueiras a,étricas, campainras elétricas.
chaves elétricas, chaves automáticas,
chaves para antena* e fios terra, CAD
tacto, elétricos, candelabros, chaves dt.
alavancas, chaves de tomadas, comuta
dores, cafeteiras elétricas, compassos.
câmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitárias, aparelhOs pari.
cortar pães, cafeteira. automáticas
chassis, condensadores, condas:sada-e,
para vapor, colimadores, aparelhos cor
tadores le Mos, cabos e condutores elétricos, contadores de rotação, compres.
sorna, máquinas cinematográficas, lias
trumeatos de calcular, chicotes para
automóveis, cronômetros, aparelhos co
libradores, aparelhos cinematográficos.
aparelhos de contrõle de sons, aparelhos
de comunicação interna, discos grava
dos , diais duchas, despertadores, enee
radeiras, expremedores elétricos, esta
fas, exterilizadores, esquadros de aço
esquadros de agrimensor extintores d,
Incêndios, aparelhos para expremer Ira
tas e legumes, escalas indicadoras (1(
maré, eletrômetros de quadrantes cama
toras, estojos para filtros com torneiras
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogareiros elétricos, fios para eletricidades
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferroa comuns a carolo, ferro:
elétricos para soldar, !evedores, fusi
veis. 'filmes avelado., fôrmas elétricas.
filtros e óleos para motora, aparelha."
de frequência modulada, fonógrafo', fitas métricas, focalizadores para cama
raa fotograficas, faladeiras, garrafas térmicas, „eradores automáticos, geradores
estáticos e eletrônicos de alta frequin
cia que funcionam com válvulas 'sara
aquecimento, por dielétrico e indução
fitas magnéticas, aparelhos pára gila en
garraeado e aparelhos de inversão, te

liógrafas, hidrónietros, holofotes pare

•:t"is4 1"
'Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elé
tricos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, aparelros e artigos para instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletramecânicos para automatização Industrial; instalações elétricas e artigos
elét-fros e eletrônicos para automóveis:
aparelhos e acessórios de rád ios; apa.

automóveis, ineerruptorea Isoladores Ins
pressores, aparelhas de intercomunica
ção, indicadores de nivela imbui pernas
isentes para rádios, aparelhos de nem, gravadores de fitaa, gravadora:de discos, isolantes elétricos, lsoladorei
de corrent& intermedetrios para filiam.

tampadas, metas, liquidificadorea.
lampetles. lustres lentes aparelhar
luminosos, aparelhos de lua 'Rumem..

tes, limpadores de para-brisas, lanternas

portáteis e lanternas de mão. luzes tem.
achas para veículos. miram/ceados,
srõmetros, manômetro., mostradores
de rádios, Microfones, medidores de
roscas, medidores de Intervalos,' miras
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massaricos, alvela de 'ferra.
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salveis de água para caldsiras, aparelhos, de ondulação permaneute, objetiva
pata . anipliadore,s; raisturadores para b.aiddiros painéis de carros, para-raios.
•
• „.piuga...parõmetros„ panelas elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura.
. pick•ups, pilhas sêcas elétricas, prumos,
pant rig ratos. pantometros, pirômetros
•periscópios. Potenci6metros, quadros de
• comando, instrumentos para medida
controle para mecânicos, relógios ne
água, revólver para pinturas. projeiores
sainema:ográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores. re
laia, receptores, regadores automáticos
relogios. relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas. registros
para água, registros para canais e comporias. receptores de sons. reatores: reatores para luz fluorescentes, reostatos.
registros para vapor, registros para
bidé. para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sex tantas,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não
aparelhos televisores, telelupas, telóme•
tros, tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros, tomadas de corrente, aparelhos de elégrato sem fio, transformadores, trenas, torneiras de alta pressão.
torneiras com dispos:tivos para aquecimento de água, telefones, telescópios
transmissores, teta-discos,- automáticos
ou não, tubos coriclaits, terminais para
baterias; voltímetro., ventiladores,. válvulas, válvulas de redução, válvulas
para rádios, válvulas para água, valvulas de descarga a pressão, válvulas de
comportas, velas para filtros. aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
- recepção de sons e tripés
Classe • 15 •
Para distinguir: Artefatos de por:elana,
• cerâmica, faiança; barrà é terraccna lua'
çai vidradas • para uso caseiro. criámos
lia.; artísticos • -e- instalações sasstánas
artefatos de cerâmica para uso caseie..
adédnos e fins artísticos: alguidarss almofarizes. assadeiras, barris, bules
dês, bacias, bebedouros, biseoiteiras,
bornboniéres, bandejas, banheiras copas
copos consolos, caldeirões, cântaros ca.
.dinhos, cofres .cuba, .totnoteirtis. comedorea ara aves, caçarolas, carvcas
centro de mesa, elescansa-talheres
carradeiras, %ralas, fraseos, filtros graus globos. jarras, fcnil, jardineiras its
- careiros, 'leiteiras, laStatóillas..:maiategisèl.
ias, moringas, molheiras; nichos i-a.
pratos, pilões, potes, porta-toalhas po r+ ta-papeis higiênicos, sopeiras, saladeiras saleiros, serviços para refrescos,
serviços para frios, chá e lantar.
vessas, talhas,--taças..tigétaa. 'vasilhames..
Vasos sanitários. xícaras
Classe 16
Para distinguir niaterials - para construções e decorações e adornos de prédios:
Argamassa, argila, areia, azulejos. ba• tentes, balaustres, blocos de cimento,
blocos para pavimentação e calhas cimento. concreto, ,,çal cré, chapas. Isolais.
caibras, caliáhos, colunas, chapas
para coberturas chapas plásticas para
coberturas e divisões, caixas dágua.
Caixas de descarga para lixos, edikca.
ções premoldadas, estuque, emulsão de
base asgáltico, esquadrias, forros, forros
plásticos, frisos, gesso estacas, grades
Janelas estruturas metálicas para coas
4 trações, • 'Ir aeleis. de , metal, ladrilhoa.'
lambris, luvas de funceleá, !ages, lageo
tas, material isolante contra fria e ca
los massas anti-ruidos para uso nas
construções, manilhas. massas para sevestimentos de paredes, madeiras para
construções, mosaicos, produtos de base
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astáltica. produtos para tornar imper.
maskilizantes. as argamassas de cimento
e cal hidrOulica: pedregulho. produtos
betuminosos para uso nas construções.
tes.. líquidos ou sob outras- formas para
revestimentos outros usos nas construções, placas, plásticos para pisos, paredes e tetos, persianas, placas para
pavimentação, peças ornamentais de
cimento ou gessso para tetos e paredes
papel para forrar casas, parquetes portas, portões, pisos, soleiras para portas.
tijolos. tijolos retratários tubos de concteto, telhas, telhas plásticas, tacos, turas de ventilação, tanques de cimento,
vrgas, vigamentos c/anis e venezianas
Classe 2h
Para distinguir: Artetatos de material
'plástico e de nrelon. Recipientes . tabricados de material plástico, revestimentos conteccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações. para óculos, bulea, bandejas.
bases para tele fones, baldes, batias, boi
sas, caixas, carteiras chapas, canoa
para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos,' caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cear,
nhas capas para álbuns e para lis-os
cálices, cestos, castiçais para velas
camas para' guarda de objetos crtuchos, coadores para chá. descanso ;.•ára
pratos, copos e copinhos de plást.h.c
para sorvetes, caixinhas de plasdcr
para sorvetes. colherinhas, pas-ribas
gartinhos de plástico para sorvetes turminhas de plástico para sorvetes, dissos
embreagens de material p'ssuca embalagens de material plástico pesa sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para automó
veis, massas anti-ruidos, ,escoadores de
pratos. funis.. formas para dotes. fitas
isolantes, filmes, tios ele celulose, fechos
para bolsas, facas, guarniço.*, -guarnições para chupetas e mamadeiras, guarniçõea pari porta-blocos. guarnioes
para. hquidificadorei . e para batedeiras
de frutas e legumes. guarnições te ira.
para , cortinas, jarros, laminados, p iásticos, lancheiras. tnantegueiraa, melas,
orinóis, pendedores de roupas puxadores -para Móveis, pires. pratos, paliteiWS. pás de cosinha, pedras pomes. arti.terial plástico .para ctensibos- e objetos
guarnições 'para bolsas. garfos, galerias
protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-o,Ssos, porta-níqueis, porta-notas..
poria-documentos: placas, rebites.- padis
nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos. saleiros tuous, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos ie material piástico, ses.olas, sacos, saquinhos, vasilha5 .para . aagaclicioriamento.. vasas, sie
èarair:- colas • a "felá' e":cola's não incleidas
em outras 'classes, para borracha, para
costumes. para • marcineiros, para• sapateiros, para vidros, pasta adesiva Suira
correias, pasta e. pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilroa e adesivos para azulejo"
anéis, carretéis par tecelagem e guarrvçbes • de titaterial Plásiléb : Paid-tridditria geral de plásticos
Têrmos as. 671.021 a 671.024, de
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mésticos; aparelros e artigos para Instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecânicos para automatização industrial; instalações elétricas ê artigos
elétricos e eletrônicos -para automóveis;
produtos betuminosos impermeabilizaisaparelhos e acessórios de rádios; aparelhos e Instrumentos e aparelhos para
fins úteis; instrumentos cientiSicos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificado.
res, anemómetros, amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores de microscópias, agulhas para fonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos .le concede e medida, apa:elhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
Sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos le libações para banheiros. aparelhos de ar refrigeradJ, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tensão, apa. alhos automáticos para descarga .de água, aparelhos de alarme,
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para
.rqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedoiras para liquides e massa, bules elétricos, bobinas para rkhos e televisões.
husinas, baterias, 1-aterias elétricas, barômetros, bússolas bobinas, balcões frigoríficos, aparelhos para bordar, apaalhos para banho de ar quente, chuveiros elétriCos, coqueteleiras, churrasoueiras elétricas, .an4ainras elétricas,
chaves elétricas, chaves automáticas,
chaves para antenas e fios terra, contactos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos,
câmaras frigoríficas, caixas de descarga
para vasos sanitários; aparelhos para
co:tar pães, 'cafeteiras automáticas,
chassis, condensadores, condensadores
para vapor, colimadores, aparelhos cortadores de feios, cabos e condutores ele'Micos, contadores de rotação, compressores, máquinas cinematográficas, instrumentos de calcular, chicotes para
automóveis, cronômetros, aparelhos ca.
libradores, aparelhos cinematográficos.
aparelhos de contrõle de sons, aparelhos
de comunicação interna, discos g .avados, diais duchas, despertadores, enceradeiras, expremedores elétricos, -estufas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extinteses de
Incêndios, aparelhos spara espremer,. fris
tas e 'legumes, escalas indicadores de
maré; eletrômetros-de quadrantes-exaus.
toras, estojos para filtros com torneiras,
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogareiros elétricos, fios para eletricidades,
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétrico& para soldara,' avedores, fusi.veia, filmes evelados, _fôrmas' elétricas,
filtros e óleos para motores, aparelhos
de" freqüência Modulada. 'fonógrafos, fitas métricas, focalizadores para câmatas fotográficas, faladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores
estáticos e eletrônicos de alta frequência. que-Jaz:danam som -válvulas. ,para
aquecimento, por dielétrico e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarra fado e aparelhos de inversão, re-,
liógrafos, hiclrómetros. holofotes pare;
automóveis, Interruptores, isoladores Uri
presumes: aparelhos de interccanuríic
ação, indicadores de níveis imáns permanentes para rádios, aparelhos de gás
neon, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
corrente, intermediários para filmes.
Indústria.lameileira -ie.Impadas.
lunetas,liquidificadores, luClasse 8 • ' • rias, lampeões. lustres lentes aparelhos
Para distinguir artigos e a parelhos e;é• lamMosos, aparelhos de luz fluorescentricos e eletrônicos em geral, artigos do 4 tes, limpadores de para .brisas, lanternas
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portáteis e lanternas de mão, luzes traseiras para veiculas, microscópios, mos
creu:astros, manômetros, mostradores,
de rádios, microfones, medidores de
.roscas, medidores de intervalos, • miras
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massarlcos, níveis de ferro,
níveis' de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para banheiros painéis de carros, para-raios,
plugs, parannetros, panelas elétricas, panelas- de pressão pistolas de pintura,
picic-ups, pilhas. sèi-a3 elétricAs, prumos,
pantógra tos, pante:nal:tos, pirômetros
periscópios, potenciómetros, quadros de
comando, instrumentos para medida a
contróle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores relais, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatos,
registros para vapor, registros para
bidê, para banheiros, para aparelhos be.
bedouros, para lavatórios e para pias,
secadores para cabelos, quebra-luzes,
soivêteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, telõme.
tros, tornadas, telescópios, teodolitos
termômetros, torriadas de corrente, aparelhos de alegrai° sem fio, transformadores, trenas, torneiras de alta pressão,
torneiras- com dispositivos para aquecimento de água, telefones, telescópios.
transmissores. toca-discos, automático.
Ou não, tubos conduits, terminais' para
baterias, voltímetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas
para rádios, válvulas para água, valvulas de -descarga a pressão, válvulas de
comportas. velas para filtros, aparelho.
transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de sons e tripés
Classe 11
Para distinguir ferragens e krramentast
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
.argolas, aldraves, armações de matai
abridores de latas, arame. aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios., arandelas. ares- .
ta.s, aros, almoladrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças • para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias. mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal brít.
çadeiras. bules, bisagra. buchas, bainha
para facass baterias de casinha, colheres de pedreiros, sadeados correntes tas
"dei,. c. 'es de parafasos conexões
para encanamentos caixas de metal para
Portões:- colunas, ;canos. chaves dê fendi chaves .lesas, cabeções, cadecas,
copos. cachepots centro de mesa CO.
.
queteleiras._ caixas para condimento da
alimentos. cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coacuScuseiroa" cabides- - --de" meu,,,
cabos, caixas 'de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros canlv-: s, &avenas, cremones. cadinros crivos chata,
tradores. cássinetes cabos, chaves chaves para' pa-Cas =Circulares chave, for.
quimétrica. correntes para chaves, coltrete& chaves para porcas. distintivos,
dobradiças. descanço para talheres. pratos e copos, enxadas esferas engates,
enfeites de metal, estribos. espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expanclIclor para tubos estruturas metálicas. escarradeiras, espremedo-es eSPO"
madeiras formões foices . ferro para
cortar capim, trerolhos, lacas, tacões
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para-choques. pedal 3e aceierador, pe- (hidr) pneumáticos, brunidores para ce- sionador do diferencial mineração, mui.
reais, máquinas batedeiras, mámlinas aplicadmes, máquinas rnisturadoras de
pratinhos, pneumáticos, pontas de . bor- brunidoras, máquinas para bordar, má- barro e sancreto, máquinas para malha.
racha -para bengalas e muletas, rodas quinas. betoneiras, cruzetas, cilindros, ria, máquinas para movimento de terra,
massiças,. rodizios., eeveastanentos
câmbios, cabeçotes, camisas, cárter de máquinas, para moldagem. pinhões , Pis.
borracha, rodas de borracha para mó-. motor, comutadores, cubos de placas de tões de motor, politrizes, motores a exveis, sanfonas de vácuo," suportes de ernbreaem, culatras de cilindro do mo- plosão a combustão interna e elétricos,
motor, sapatas do pedal de breque. se,- tor 'caixas d elubrificação carburadores. prensas, punções, plainas de. mesa, plaisembaio e Isoladores, suportes, semi- cabeçotes do cilindro, máquinas para nas limadoras placas para. tornos, prenpneumáticos, suportes de zanibio, . san- cortar frios, coroas, carteiras, cadeias sas hidraulicas, máquinas para paniflac
fonas de partida. sallos, solas e solados cortantes para entalhar, camisas para ção e máquinas para fabricação le mas.
de borracha. surdina, de borracha para cilindros. —cardans, máquina catadoras, sas alimentícias, máquinas para !abra
aplicação aos fios telegráficos e telefô- caldeiras, máquinas de costura, máqui- cação dc papel, platinados para vel
nicos, travadores de porta, tijelas, nas adaptadas na construção e conser- cujos, pedais de alavancas de embrea
tubos, tampas de borracha Ara conta- vação de estradas, corte de madeiras e gens, planetárias de parafusos sem fia
gotas, tinas de borracha para elaboração 'carretas, máquinas para cortar 'e moer e de rodas, polias, máquinas para ola
de substâncias quimicas
carne e legumes. máquinas classificado- ria, máquinas pulverizadoras, tnácatirra
Térnios ris. 671.025 a 671.027, de ras, máquinas de centrar, máquinas de polir, receptáculos; rolos, raleies
para cortar, máquinas • compressoras, ressaltos repulsionadores de rolamentos
11-11-1964
:arreteis, máquinas cravadeiras, carnei- e ro'os, rolamentos, aparelhos reduto.
Cevima Máquinas e Tratores Ltda .
ros hidráulicos, máquinas para fabrszar res de consumo de gasolina, rateai°
São Paulo
canhões, máquinas para fabricar . cigar- rea de graxa. de óleo e de cilindro,
ros, máquinas para tirar cortiça, distri- redutores silenciosos, máquinas de rpsbuidores de aazolina, dispositivos de quear, máquinas rotativas para usinar
arranque, diferencial, dispositivos de ferro, aço e bronze, máquinas para roignição elétrica para motores, dinainos, tular, reguladores, serras mecânicas,
dragas. desnatadeiras para manteiga, segmentos de pistões, engrenagens e' pades 4 ibradores de cana e forrgagem, má- rafusos sem fim, silenciosos, aatélifes,
quinas desempalhadoras, máquinas de. separadores de graxa, óleo e cilindro,
bulhadoras, descascadoras, máaninas máquinas secadoras. máquinas para,
distribuidoras de concreto e barro es- serrar, máquinas salgadeiras para manpuladeiras, eixos de direção, eixos de teiga, teares, turbinas, torcedeiras, tetransmissão, embreagens, engraxadores souras rotativas, tesouras mecânicas,
centrífugos para forjas, engenhos de tônico revólver, teimo mecânicos, trilhos
cana, esretnedeiras para manteiga. en tupias, tranchas, tirantes, transportadogrenagens para r mancais, engrenagcas res autornticos para -alta e baixa pres, Classe 5
cremalheiras. engrnagens para e:xos são, máquinas lavadeiras, máquinas paAço cai bruto, aço preparado. aça de manivelas,
engrenagens de parafusos ra terraplanagem, máquinas de soldar,
doce, aço para tipos. aço fundido. aço cl;
sem
fim,
engrenagns
d distribuição, en- tuchos de válvulas, máquinas_ para inparcialmente trabalhado. aço pálio aço grenagens multiplicadoras.
esteiras dústrias de tecidos, máquinas para teparcialmente preparado. cimento me. transportadoras, elevadores ridráulicos,
de tapeçarias, máquinas tritiradotálico. cobalto. . bruto ou parcialmente exaustores paar forjas. esmeris capuz. cidos
ras, máquinas térmicas,. máquinas de
trabalhado couraças. estanho bruto ou Ias. máquinas encanatórias. máquinas trancar, máquinas de tricotar, máquiparcialmente trabalhado, ferro em bruto ensacadoras. elevadoras, máquinas de nas urdideiras, válvulas para motores,
'sruto ou parcialmente trabalhado ferre esculpir, diafragmas, engrenaens _de válvulas de aspiração, transportadores
refinado, bronze, bronze em bruto ou comando das válvulas, [natalinas em- mecânicos. velas de Ignição para motoparcialmente trabalhado. bronze de pilhadoras. máquinas para estaleiros, res, virabrequins, ventoinhas e máquimanganês. bronze em pó. bronze cai eixos de' comando. engrenagens para
nas ,ventiladoras.
barra, em fio, chumbo em bruto. dt, eixos de . cOmando 'das válvulas e nnra
. Classe . 11
em barra, ferro mangai-Els; ferro velho eixos de Manivelas, máquinas de es:
missão, mangueiras, tampões. tubulações gusa em bruto ou parciahnenre traba tampar, máquinas de esticar, tnáquinas Ferragens. ferramentas de tôda espécie,'
para vedação, vedadores, arruelas, bu. 'hada. gusa temperado. gusa maleável. para escavalçâo de terra, máquinas para cutelaria em geral e outros artigos de
chas, canaletes. correias de filtro, cor- laminas de metal. lata eia Fôlha latão extraçãc. de óleos. .filtros • para limpeza metal, a saber: Alicates, alavancas, ardões de porta-Malas e das partes dos em tólha. latão em chapas. latão em do motor. filtros ara óleos, foles de mações de metal, abridores de latas,
automóveis, correias de ventilador, fel- vergalhões, liga metá:ica. nrsalhas forjas, fresas, fusos, fornalhas para fun- arame liso ou farpado. assadeiras, açutro dos vidros e das portas, das rodas magnésio, manganés metais 'ião traba. dição, furadeiras, corjas máquinas para careiros: brocas, bigornas, baixelas,
. .lonas os patins. dos- freios, mangueiras, lbados nu. parcialmente trabalhado. me. furar. e centrar, fornalhas para- tratamen. bandejas, bacias, baldes, bombonieres:
mangueiras dos 'raios: 'do eixo trazeiro, tais em massa, metais estamp'ados tos' térmicos, ináauinas de fabricar
bules; cadinhos. cadeados. castiçais, codo cárter. rio radiador e do filtro de ar. metais para solda, niquel. ouro. zinca pel, máquinas para o fabrico, do fumo. lheres para pedreiros. correntes, cabides,
Classe. 39 .,
,.
. .
corrugado e zinca IISCY , e/11 -Sialhas máquinas., para. fabricar,gelo, máquinas chaves; cremones, chaves, de parafusos.
Para distinguir: Artefatos da borracha.
para fabricar telas de arame, 'guilhoti- conexões. • Para .. encanimento,' colunas.
Classe 6
borracha. artefatos . de borracha para Máquinas para indstrias téxteis em. ge- nas, guindastes', geradores para corren- Caixas de metal para portões, canos de
veiculoa. artefatos de borracha não in- ral; maquinas e suas partes integrantes te; continua e adternada, geradores de metal: chaves de fenda, chaves Inglésa,
'aluídos em-, outas classes: . Arruelas. -ar;• 'para fins industriais:. irláSalinas para :ais eletricidade, máquinas para galvanoplaas cabeções, canecas, copos, cachepota, .
golas. amortecedores. assentos - pára ca- dústrias de calçados; máquinas de pre- fiai gazeificadores de líquidos combus- centros de mesa,' coqueteleiras, caixas
deiras, borrachas para aros, batentes de ciso; máquinas operatrizes; motores e tíveis, guinchos, injetores para carbura- para acondicionamento de alimerta.sa
caçarolas, chaleiras, ca i, asa
cofre, buchas de estabilizado!, buchai,
partes; pecas "ara veículos; Ala- dores, máquinas de impressão, fornos calderões,
conchas, condores; distintivo,. ao.
buchas para iumelo, batente de porta, suas
vancas, alternadorea. aceleradores,. anéis de . arrolhar e tampar garrafas, máqui- ras,
batente de chassis, bicos para mamadei- de, pistão, anéis -de esferas para rola-. nas para engarrafar bebidas . e liquidas, bradiças; _ enxadas, ' enxadões, e ster a % •
esguichos, enfeites para arre os.
ras, bracarleiras. bocais, bases para teanéis de óleo, anéis para faci- industriais ( fornalhas), máquinas insu- engates.
estrlos, esferas para arreios, tanalna Jetones. borrachas para carrinhos indus- mentos,
fiadoras,
máquinas
limadoras,
Máquinas
litar o -arranque dos motores, anéis • de
formões, foices,' ferro'cara aortas
triais. borracha Para amortecedores, segmento,
. auto-lubrificadores, arietee para lavar vasilhames em geral, aságtit. deitas;
capim.
ferrolhos, facas. facões ie,Pabainhas de borracha para rédeas. cochim aparelhos
mistura de combuitivels nas para fabricção de bebidas refrige- duras, ferro comum a carvão, fru
teiras.
de motor. câmaras de ar. cnupetas cor- de motorespara
a explosão, máquinas amas- rantes, de águas gazeiSicadas, máquinas funis, fõrmat para doces, freios para
dões massiçoa de borracha. cabos 'para sadeiras, máquinas
máquinas para colagem re rótulos .N21 estradas de ferio, frigideiras; ganchos.
amassadeiri
de
conferramentas, chuveiros. calços de borracha... chapas se ,centros mesa.. cor- creto e brro,. maquinas de abrir chave- vasilhames, máquinas para fermentar e grelhas, garfos, ganchos para qudros,
das de borracha. cápsulas borracha tis. Máquinas "áfiadoras, para 'ferramen- misturara bebidas, juntas universais para gonzos para carruagens: insignias; 11-*
para ccfltr de mésa calços de borra- tas de cortes, máquinas para arqueação condutos dágua de motores e máquinas, mas, laminas, licoreiros, latas de lixo;
a frio e a quente para aço jarras; machadinhas, molas para porta,
cha vara máquinas. canos de borracha de embalagens e volumes, máquinas laminadores
para freios :ladeiras .desentupideiras. para afiar, máquinas para ajustar, má- dores .centrífugos, maquiaar de lavar molas para vevezianas, martelos, mardi,cos de mesa. descanso para pratos, ,quinas de atarrachar, batedeiras, biela, e oatros metais, lançadeiras, lubrifica- retas, matrizes; navalhas: puas, pás. preeacostos. êmbolos. esguichos, estrados. bombs de Meia, braços, burrinhos blocOs pratos e roupas, máquinas lixadoras, gos, parafusos, picões, porta-gêlo;
asnearias de - borracha em auebrajacto de motores bronzinas, blocos, barras, macacos, mancais motores elétricos, seiras. porta-pão, porta-jolas, paliteiros,
Issra rorn a iras tios e .borracha lisos. bombas de ar comprimido, bombas lu- meadeiras, martelos mecânicos, moinhos panelas roldanas. ralos para pias, rebilA -rnas de • hnrraéha • guarnições . parai brificantes, bombas de circulação, bom- para • cereais, maçarocas, marteletes. tes, regadores; serviços de chá e café,
tr,:wCIS g uarnições de borracha para bas de combustíveis para motores bom- malacates, motores, mancais 'para bro- serras, serrotes, sachos, secarrolhas; ta.
aetwiaveis oaSa' veiados: bas de água e gazolina para automó; cas. motoras - de combustão interna, mo- souras, talhara, talhadeiras, torque2es,
Linche—as para encalares -. Aminas de vais. bombas hidráulicas. banhas centra tores diesel, macacos .ara brocas. ma. tenazes, travadehas, telas de arame. tor- h 'arm ara para degraus fim...a de borra'- luas, rotativas de deslocamento e a Pis- cacos de rOscas, de arafusos e hitiráull. seiras, trincos, tubos para encanamento,
d'a rara ian ir, s e para p,,rtaa.. lençóis tão, bombas elétricas, bombas para cos. T ncais de roletas, moios de vál- trilhos para portas de correr, taça*.
cfr horra sha malonlas. maçanetas. pro- líquidos. para pressão hidráulica e pa a vulas, mandris magnatas para motores amvessas-aturlbulos; vasos, vasilhames.
nu gneto.a de ignição, mecanismo impulseares para va sa -lamas; protetores de compressões. bombas elétricas pa
verrumas
fechaduras. fruteiras, funis, fôrmas para
baios, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perturantes para marceneiros. sechos
• de metal, ferraduras, forminhasa . fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
. para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, graus, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas. linguetas. leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, rupes, pcas, pas, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, posei, as, porta-pão.
porta-jóias. paliteiros, panelas puxadores, • placas, nregadores, porta-esponjas,
peneiras, p 1itar, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões., porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presi.
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
•rebites, reduções, recipientes de metal.
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacam...lhas, torquezes. trilhos tubos subula
ções, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas. tachos, trans de casinha. torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames ver=
gast mandril de expansão. freza de
freima guia de .freza da chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes. cantos
para estojos, colchetes para malas, c. a vos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias. ponte:ras, prendedores de papel, suportes.
torniqustss e tubos de expansão
Classe 31
Lonas de freios, gachcta. anéis de vedação. bujões, carburador, balões de
cabeçote, bujões de cárter, • bujões de
diferencial, canaletas. correias de transdoces,

dal de partida. petas para buslnas.
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conservação de estradas, corte de ma- máquinas para fabricação de papel, pondeiras e carretos, maquinas para 'cortar tes gigantes, platinados para veículos,
e moer carne e legumes, máquinas abs. inos, pedais de alavancas, de embreasificadoras, máquinas de contar,, máqui- gens, planetárias de parafusos sem fim
nas para cortar. máquinas compressoras, e de rodas.. polias, máquinas para olaria,
carretéis, máquinas cravadeiras, carnei- máquinas pulverizadoras, máquinas de
ros hidráulicos, máquinas para fabricar polir, receptáculos, rolos, rdetes, ressalcanhões, máquinas para fabricar cigar- tos repulsionadoreá de rolamentos e
ros, máquinas para tirar cortiça, distri- 'rolos, rolamentos. aparelhos redutores de
buidores de gasolina. dispositivos de asa consumo de gasolina, retentores de graronque, diferencial, dispositivos de igni- xa: de óleo e . de cilindro, redutores av
ção elétrica para motores. dínamos. dra- lenciosos. máquinas de rosquear, má
gas, desnatadeiras • para manteiga. de-- quinas rotativas para usinar ferro, aço
fibraclores de cana e' forragem. máquinas e bronze. máquinas para rotular, reguclasempalhadoras, máquinas debulhado- ladores, serras mecânicas, segmentos de
ras. deScascadoras, desintegradoras. má- aostões. engrenagens e parafusos sem
quinas distribuidoras de concreto e bar- fina silenciosos, saté ites. separadores de
Classe 4
graxa, óleo e cilindro, máquinas seca Mibaralcazias e produtos de origem sai ro, espu'adeiras. eixos de direção, eixos d mas, máquinas para serrar, máquinas
&a:1. vegetal ou mineral, em bruto ou de transmissão. embreagens. engraxada- salgadeiras para manteiga, teares, turparcialmente preparados Abrasivos era res centrífugos para forjas, engenhos binas, toreedeiras, tesouras rotativas tebruto, argila refratária, astaltico ea de cana, expremedeiras para manteiga. souras mecânicas. tõrnos revolver. fôrem engrenagens para (mamais. engrenagens nos mecânicos, trilhos, tupias. tranchas.
bruto. a!a od ãu em bruto, borra aksa
de cremalheiras, engrenagens para eixos
bruto. bauxita. benioim, breu. cInfora de manivelas, engrenagens de parafusos tirantes
transportadores a it toinát icos
caolim. chutes ceras de plantas. ceras sem fim. engrenagens de distribuição, para alta e baixa pressão, máquinas lavegetais de carnauba e aricurt . crina engrena g ens multiplicadoras, esteiras s alaras, máquinas para terraplanagem.
do cavalo crina em geral. cortiça ea transportadoras, elevadores hidráithcos, máquinas de solda/ tuchos de valva as.
a bruto cascas vegetais, espato. erva, exaustores de forjas, esmeris. espulas. tuia:ninas para inshistrias de tecidos, mamedicinais,-- extratos oleosos. estopas máquinas encanatórias. máquinas casa• quinas para tecidos de tapeçarias. maenxofre. folhas ‘ibras vegetais , Mores cadora% elevadoras máquinas ensaca- quinas trituradoras. máquinas térmicas,
secas. grafites. goma em- bruto granite darOs. elevadoras, tnáquihas de esculpir. máquinas de trançar, máquinas te tricoem bruto. kieselghur. líquidos de plan- diafragmas, engrenagens de comando tar, máquinas urddairas, valvulas para
tas. lates em bruto ou parcialmente das válvulas. maquinas empilhadeiras. motores. válvti'as de aspiração. transpreparados. minérios metálicos madei- máquinas para estamiros, eixos de co- portadores mecânicos, velas de ignição
ras em bruto ou parcialmente tuna, mando. a.narena tiens para eixos de co- para motores. virabrequins. ventoinha:, e
máquinas ventiladoras
lhadas em toras. serradas ,e . aalmnalas mando --.¥,as vá'aulas e para eixo de ma
mica mármores em bruto Oxisic de nivelas, máquinas de 'estampar máquis
Classa 7
manganes .óleos de cascas vegetais nas de esticar. máquinas . para escavação Maquinas e utensitios para serem usaóleos em bruto ou parcialmente prepa- de terra, máquinas para extração de dos exclusivamente na agricultura e
rados. plumbagina em bruto pó ¡- óleos. filtros para limpeza do motor, hcirticu l tura a saber. arados, abridores
moldagem para fundiaões. pedras bn. Filtros para óleos. foles de forjas, tre- de sulcos. adubaderras ancinhos me
Moias. piche em .bruto, pedra calcaria sas, fusos, fornalhas para fundição. fura- sanicos e entali hadores combinados
plantas medicinais, pedras em bruto deiras, forjas. máquinas para furar e arrancadores ineeanicos para aspicalquebracho. raizes vegetais. resinas, te centrar fornalhas para tratamentos tér- tura batedeiras para Cereais, boquim,
sinas naturais, resicluos micteis silicio, micos, máquin.as cia fabricar papel, má- mai adubai, ceifada/nas. caro acra
seivas, talco em bruto. xisto. /sist .( I quinas para o fabrico de fumo, máqui- citados para arroz charrims para agr.
nas para fabricar gelo, máquinas para zultIda cultivadores debulhadseas
betuminorsa e salmo°
fabricar telas de arame. guilhotinas, destocadores, desentegradores esmaga
Classe 6
guindastes, geradores de eletricidade. dotes para a agricultura escarrismeao
Para distinguir máquinas para im lúsirias guindastes, geradores para corrente con- res. enchovadeiras. lacas para alaqui
texteis em geral, máquinas e suas partes tisua e alternada, geradores' de e'etrici- nas um/ao:as ferradearas gadanhos,
integrantes para fins industriais; má- da:le, máquinas para galvanoplastia. ga- garras para arado . granes de discos'
quinas de precisão; maquias operatraes, zeifi ca dores de líqu i dos combustíveis. ou dentes. , maquinas batedeiras para
anotoreS e suas partesi peças para veí- guinchos, injetores para carburadores, agricultura maquinas inseticidas más
culos:alavancas. alternadores, acelera- mácpsinas de impressão, feamas indus- quinas vaporizadoras.. maquinas de
dores, anéis de istão. anéis de esferas triais (fornalhas). máquinas insuflado- manga' maquinas nivelartoras de terra
para rolamentos, anéis de óleo, anéis ras. máquinas lin/adoras. máquina ./ para s.átddnas perfuradoras para a :grima
para facilitar o arranque dos motoras, lavar vasilhames em geral, máquinas tura maquinas de p lantar. motocharanéis de segmento, autolubrificadores. para fabricação de bebidas refrigerantes, mas - maquinas regadeiras maquinas de
arietes. aparelhos para mistura de com- de água gazeificadas. maquinas' de ar- roçar. de ., amem ' para sudataide
a
bustíveis. de motores a explosão., má- rolhai' e tampar garrafas. maquina Para rorctuir. de triturar de- estare.a, terr
quinas de abrir chavetas, máquinas afia- engarrafar bebidas e liguidos, máquinas Para irrigação para matar tom/ligas e
doras para ferramentas de cortes, ma- para colagem dos rótulos em vasilha- outros insetos, para borrifar e pulveriquinas para arqueação de embalagens e mes. máquinas para fermentar e mistu- zar desinfetautts para 'adubar • para
volumes, máquinas para afiar. maquinas rar bebidas, juntas universais para con- aguai e espalhai palha. para colner
para ajustar, máquinas de atarrachar, dutos d'agua de motores .e máquinas, algodão. Para cothet cereais máquinas
batedeiras, bie'as, bombas de óleo. bra- laminadores a frio e a .quente para aço amassadoras para fins agia/amas de
ços, 1:marinhos. blocos de motores. .brott- e outros metais, lançadeiras, lubrificado- sortiu , árvores, para espalhar rara caSinas. blocos, barras. bombas de ai com- res centrífugos, máquinas de lavar pra- pinar, máquinas combinadas para seprimido, bombas lubrificantes. bombas tos e,, roupas. máquinas Exactoras, ma- .mear e cultivar, de desoanar oara aralubrificantes, bombas de circulação, bom- cacos, mancais. motores elétricos, anca- gens. máquinas . toscadoras. ordenado.
bas de comustivel para motores., banhas deiras, martelos mecânicos. moinhos tas tnedinicos raladures amasia/taras., roi los compressorea para a a.iriculttira
de água e' gasolina para automóveis. para cereais, maçarocas. marteletes
bombas hidráulicas, bombas centrifugas, 'acates. motores, mancais - para brocas; aachadeiras -sem ea ras. a'-cadeiras.
rotativas, de deslocamento e a Pistão. motores de cornbuatão interna, motores secadores de terra tosadorea de grabombas eltricas. bombas pára líquidos, diesel. macacos para brocas macacos de ma tratores agrícolas válvulas para
Classe '10
para pressão hidráulica e para compres- /Mamas, de parafusos e hidráulicos. mansões. bombas elétricas para pneumáticos, cais de _roletas, molas. sno'as de vál- Instrumentos, máquinas, aparelhos e
bruniduras para cereais, máquinas ba- vulas, mandris, magnetos para motores; petrechos para "medicina, a arte alentedeiras. máquinas bruni:lura% máquinas tnagnetos -de ignição. cnecanisno im- taria a cirurgia e a higiene aparelhos
para bordar, 'máquinas betoneiras, cru- p ilsionacfor do diferencial, mineração. e ;Instalações hospitalares; Amalgamas
zetas. cilindros, cámbios, cabeçostoi, ca- multiplicadores máquinas " misturadoras algodão( hidrófilo, agulhas para lujemisas, sárter de embreagens, cárter .de de barro e concreto, máquinas para ma- ções„ assentos paraenfernios. àpare
l. aparemos de
motor, ccimutackires. cubos • de placas lharia, máquinas oara movimento de lhos de pressão arteria
de embreagens, culatras de cilindro do . terra, máquinas para moldagem. picador diatermia, aparelhos " para massagens
motor, caixas de lubrificação, carbura= de forragens, pinhões, pistões de motor: aparelhos de. raios ultra-violeta. agradores. cabeçotes do cilindro, máquinas nolitrizes. motores a explosão. a am- (es, anuscópioa • afastadores, abre-bó
para cortar frios. coróiss. carteias. .ca- i laastão interna -e elétricos:. prensas. pata cas. abaix-linguasS aparelhos e raios X
delas cortantes . para' entalhar, camisas asõea. plainas de mesa. n'ainas limaaaras. aparelhos para surdez. ap.arèlhos ade
para cilindros. cardanso máquinas caia- placas para Nanais. nranaas
ntatonos. alicates, , ataduras adesivos
clóraR. caldeiras, máquinas de costura, maaul aas para p a n i fi aacao
e-a:sairia-ia cnrativos.' apirelhos para abaixar lia
máquinas adaptadas na construção e para fabricaaão da maaaas a'aarattetas grei% atastar lábios, gengivas, agulhas
Termos ns. 671.028 a 671.037. de
11-11-1964
Artefatos de Metal Daca S.A.
São Paulo
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para seringac tonizadores, alargadores
de canais., alavncas para extração- de
dentes, amalgamas para obturações,
amianto em fibras e em obras, ângulos
para brocas pára fins dentários anéia
e aparelhos para fundição e encrusta•
ção, aparelhos etetro-dentários, cirurgia
cos e eletro-diagnósticos, aparelhos para
gabinetes de clinica e prótese dentária, arcos para serras de ouro, articuladores. bolsas para água quente, bisturis, braços artificiais de borracha, bugias, bombas de borracha para fins
cirúrgicos e protéticos, bacia para
cuspideiras, bicos para seringas de ar
e água quente e fria, boticões, braços
para canetas, de brocas brocas para
clinica e de prótese, bronqueiros.. bandas de borracha, braços para mesa auxiliares bandejas hospitalares. cautérios canetas para brocas para fins dentários, copos para cuspideiras, cubetas.
cadeiras para dentista, ceras preparadas e composições . de cera para vso
de clinica e de prótese. cimeato em
geral para obturações. compressores de
ar, cones contraplacas, canetas para
brocas para fins dentários. porcas estampadas ou não de qualquer material.
cuspideiras de fontes. copos elétricos.
cera laminada. cera para inscrustação
e articulação, cera colante, catgut cadeiras para clinica médica é. dentária
coroas. cânulos. conta-gotas. costótomos, cefalórnetros. curetas, colheres cortantes. calcadores. aparêlhos de correção para os dentes. ci"..nbraia ruorófila.
chumaços higiénicos, cintas alxion-iinais,
compressas. armários paar fins nospitalares, camas. carrinhos para transportes
tes de enfermos drenos dentes arti4ciais. dentaduras. duchas vaginaisdilatadores, depressores. dedeiras de' borrachas, Naos para fins cirúrgicos t protéticos, iscos de Feltro para polir dentes. iselenicas. escavadores, estojos da
bolso para instrumentos cirúrgicos, descansos para seringas discos para separar e desgatar dentes, astutas. es pátulas. ecalpelos, escopros elevadores, extratores, estiletes, espéculos. extirpadoscs. equanervos e equarissoires. espelhos para exames de boca, espigões
simples e duplos para pivots esterilizadores a álcool e elétricos para fins
dentários. extratores de espigões, astampas para parotese estufas para fins
cirúrgicos e odontológico% espéculos de
vidros, estolos para Instrumentos cirurgia°, escrotais elásticos encostos para
enfermos, escovas higiênicas. espontas
para cirurgia, esparadrapos. equipos,
Fraldas higiênicas, tundas, feltros para
Fios dental, funis e .bacias para cuspideiras, fieiras, para motores dentários,
godiva, gesso. guta percha gazes. çoiyas. gessadas, gessos. para prótese. guta-percha para obturações. geradores
para prótese, gaze antisséptica.
base. Incrustações. instrumentos cirúrgicos para operações, instrumentos nua
abaixar língua. afastar lábios e gengivas 'juntas corrediças . para canetas de
brocas, irrigadores, liquido para limpesa
e polimento dos dentes, lixas limas
para ossos, lancetas, luvas de borracha
para cirurgia, lamparinas, laminadores
para prótese ligas para prótese, lixa
cai fólha e em disco ligaduras de
cânhamo, massas plásticas para , 'sins
odontológicos, máscaras para a.nesfrsia,
mesa . ara oraerações„. meias .elaaticas,
mesas para curativos martelos.• mercúrio' para obturações mand-/1 nara
mento, inoldeiras macas. masas . para
clínicas médica e hos p itakir e cirraica,
móveis para fins cirúrgicos e odontológicas. nutloa para dentaduras. olhos
artificiais, protetores para seios, pont&
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Termo n. 671 .041, de 1111-1964
móveis e pontes fixas, pontes de gute não. herices, molas para carros. mau, * ietones borrachas para carrinhos iodosCasa Simpatia Bar Lida
percha para obturações de 'canais. pós velas, porta rudas, para lamas portas ma* bd1 racha para 3n11,11tecedores
Guanabara
para limpêsa e polimento dos dentes. laterais. pedais, para choques. radiad., batente de chassis bicos pata mainadelporcelana para os dentes, padiolas. pre res para automóveis, reboques, suporte bainhas de borracha para !adeas cochim
servativos, pinças anatómicas, pincéis de para brisa, tanque de gasolina va. de motor. calharas de ar, ih ipetas cot.
para garganta. pivots protetores. pla- retas de controle, viaturas mecanicas dõem. massiços de borracha. s-abos Para
cas para ossos. pós artificiais, panos locomoventes, viatura:, para tração me- terramentas. chuveiros, calças de bor
para manipular craca. pós adesivos den canica e suas partes integrantes, via rasha chapas e centros de mesa, cor
Classes: 41, 42. 43 e 44
saciaras. porta residuos para gabinetes furas rnecanicas para aviso e suas das de borracha capsulas de b-a-acha
Titulo de Estabelecimento
_
dentários, pontas de grafites. prensas partes integrantes. varetas de contra para centro de mesa calços de borra- - Termo ri. b71.042, de 11-11.1961
para nuflos e para coroas, porta amal le do alagados. velocipedes, vagonetes cha p..-a máquinas, copos de borracha
para traias, dedeiras. delem upidearas
Onion Gráfico Ltda.
gamas, quadros elétricos, ruge para
Classe 28
d.scos de mesa, descanso oara pratos
Guanabara
dentes, retescópios. rodas para desgaste. Para distinguir: Artefatos de material
encostos mbolos. esguichos estrados
rolos cirúrgicos de L1 ou pau, apare- plástico e ale aviou. Recipientes tabn
espontas de borracha em quetrajacto
lhos de raio X. raios ultra-violetas. dia- cados de material plástico, revestirem
para torneiras, fios de Dor: as ha lisos
termia. revestimentos para prótese seda tos confeccionados de substáncias sai fôrmas de aorractia, guarnições para
para saturas. solda para prótese. serra mais e vegetais: Argolas, açucareiros Piáveis, guarnições de borracha para
,
e serras para raqulotornia, suportes armações para ácidos,. bules. bandeias automoveis. g uanições para veiculo:,
r
o:les
baldes
bacias,
boi
MDOSTRIA BRASILEIRA
atléticos, sacos para gelo, sondas, se- bases para sele
lancheiras para escolares, laminas de
ringas para lavagens. seringas hipodér- sas, caixas carteiras chapas. cabos borracha para degraus. de borra
micas. perturadores. rugusas. aparêlhos para. ferramentas e Uref151110.4. cruzetas dm para janelas e para ;.vtrtas, lençóis
Classe 33
de infra vermelho, sandraca, suspenso caixas ara acondicionamento de ali de borracha manoplas maçanetas. pro.
Envelope
._
mentos. caixas de material plástico ogra
setores para para-lamas, voietores de
rios atléticos, tira-leite, tubos de borra
baterias, coadores. coas canecas co
Termo ri ." 6'71.043 de 11-11- l R64
ara-choques pedal do acelerador. pc.
cha para irrigadores, termômetros, tre- barca conchas. cestas oara pao. cear.
Usina Santo Inácio S.A.
panos tesouras toalhas • higienicas ahas capas para álbuns e para iivror dal de partida pesas para Dusinas
Pernambuco
tampões higiénicos tiras de lixa e ce- cálices. cestos, castiçais para veas pratinhos. neumat.cos, pon'ai de boa
racha
para
bengalas
e
mim
ias.
roda:
lulose. turbinas para ar. tigelas e tiras caixas para guarda de objetos roa
de borracha para fins protéticos. vulca- :hos coadores para chá. clêncanso psi raassiças rodizios revestimentos JJ.
nlzadores. verniz isolante e ventosas aratus. copos e capinhas ria aiaa•ace borracha. rodas de borracha para mó.
veta sanfonas de vacuo, suportes de
Classe 15
coara sorvetes, caixinhas de plasticc
Para distinguir: Artefatos de cerâmica. 'ara sorvetes colhennhas oasa.nas motor. sapatas dodal de breque e de
porcelana, faiança, louça vidrada para gartinhos de plástico oara sorvetes ror &cubram e moa:odor, su ortes, semi.
uso caseiro e adorno para fins artisti minhas de lástico para sorvetes dto a pneumáticos, suportes de arvabio asa
PRORROGACÁO
coa e industria s: e Instalações sanita, etnbreaaens de material plistico eram fona de partida saltos. solas e soladas/
de norracha surdinas de bo t acha para
rias; açusareiros. almofarizes, bules aa lagens de material plástico para solve
Cl.. ase 41
aplicação aos tios telegraNcus e telet&
tias ia attárias. bandejas biscoitei-as tes estalos para objetos apumas de
nicos travadores da porta t grias tubos
Aortas
botijas bebedouros para aves, banhei veia, massas antorualos s,oedorcs de tampas it borracha para conta gotas
ma. blJeta cafete::as. canecas. compu pratos funis formas ows doces. fitas telas cie borracha para eiatioraçao de
Termo n.° 671 .044. de 1 11 196-4teiras confeite ras castiçais, centros di :solantes filmes. tias de ceia!~ teche,s
Usina Santo Inácio S.A.
substanesas quonocas
mesa, comedouros para aves. cadinhos para bolses facas guariaões (suam
Pernambuco
Térmo n.° 671.038 de 1111-1964
escarradeiras, filtros. votas jarrões, lar seira para chu etas e mamadeiras guar•
Denisa. — Demétrio Nicolau S . A . —
dinelras. lavatorlos mantegueiras. mo nações para porta blocos guarn;ções
Planejamento e Contrôle
ingas. orinois. pires, pratos, potes pa afira liquiditicadores e para batedeiras
Guanabara
trutas e legumes. quarnaases ie ma
liteiros Orareis de ornato, pinos, pias
serial plástico para ctenslios e o gatos
travessa.. terr nas taças para café.. ta.
guarnições para bolsas garros galerias
ti s Pa a chã taças para refrescos. va oara cortinas farras tareaa ais pias
PRORROGAÇA(
iam, vasos sanitários . xicaraa
ticos, lancheiras. mantequeiras. malas
Classe ira
Nome Comercial
oenderiores de roupas ousadoPara d Mingua : Materiais para constrir
es para móveis pires pratas entoei
té-mo n. 671 .045, de 11-11-1964çõel e decorações Argamassas argila
Os de casinha edras pomes 'arh
Bar e Restaurante Noa-Noa Ltda
areia. azuleios batentes, balaustres hlo qos protetor '
are ioc lb mentos pu
Pernambuco
cos de cimento blocos ara pavimenta xadores de água ara ti ss domestico
Classe 32
ção. calhas cimento cal. cr& chamo orta-co os porta-ni ue13, lassa -notas Para disengu.r: Albuns. almanaques,
isolantes_ ca:hros caixilhos. coluna. porta-documentos placas rebites, rodi- anuários, boletins, catálogos, jornais h.
chapas para cobertura. caixas Malta nhas recirnent^, suportes uporres para rogramas de rádio e televisão,. publi
caixas para cohertuas caixa, &agua guardananos. nateiro* fu os, tigelas
cações, revistas
_
ca sai de descarga para etixos edifica tubos ara ampolas. abo! para germ.
Térino
n.
671.039, de 11-11-1964
ções remoldailas estuqeu emulsão ri( nas travessas, tipos de material piás
Denisa — Demétrio Nicolau S.A.
base asfáltico estacas. esquadrias estru tico sai °las, sacos sa uinhos sarilha
Planaiamento e Contrôle.
turas metálicas para const uções. latrie ames Para lcondicionamento vasos xt
Guanaba- a
• las de metal, ladrilhos, lambris. luva' caras, alias a frio e colas isào incicIdas.
Nome Comercial
de lunçáo Iogas Ingratas. material iso. em outras classes para :lorracha. para
tante contra trio e calor, manilhas, mas cortumes para marcineiros. para am.aTermo a.' 671 .046. de 11-11 1964sas par revestimentos ds paredes. ma tetro& para vidros, pasta adesivar para
Agrotaurus Industrial Mercantil S.A.
Pra correias pasta e pedras para afiar
deitas para conatrue8e5. mo ai
Pernambuco
/lutos de base asfalt co produtos parr rebolos. lodeiros para tacos, adesivos
t irnar impermeabilizantes as argamas oara ladrilros e adesivos para azulejos,
SM de cimento e cal, hidráulica. padre anéis, carretéis par tecelagem e guar
%lho. produtos betuminosos. onpermea nições de material plástico Para incita
tela geral de. plásticoa
bilizentes, liquidas ou sob outras to-mas
Classe 31
para revestimentos e outros entoo nas
Indústria Brasileira
construções pesa anas, placas para pa. Para distinguir: • Artigos de material
vimentaçâo. peças ornamtntals de ci plástico e outros materiais: fitilho* corClasse 2 .
mento ou gemo para tetos, e parede' doalhas. ba,bantes, rolhas, tampas, bu- — - — Nome Comercial
papel para forrar casas, massas ann chas, gachetas. cordas, tiras e canaleTêrmo n.° 671.040, de 11-11-1964
Adubos
latidos para uso nas construções. par tas. aneis de vedaçâo para junções
Danosa — Dernétrio Nicolau S.A.
Termos na. 671.047 a 8i1.092, de
quetas portas, porteies, pisos, soleiras tampões, tubulações para vedação. loPlanajamento e Contrõle
11-.1-1964
concrete
nas
para
freios.
correias
de
transmissão
para portas. lobas. tubos de
Volkswagen do Brasil, Indústria e
mangueirasearruelaa
telha, tacos, tubos de ventilaçâo. bus
Comércio de Automóveis S.A
• que e vara
CJame 39
Minas Gerais
Para distinguir: Artefatos de borracha
Clame 21
•
Para distinguir: Amortecedores aros. borracha, artefatos de borracha para
armações, alavancas de freios. alvados veicuios, artefatos de borradas não ¡apara lanças, bicicletas, breques, barras doido& em outras classes: A-ruelas ar.
de eixos e relus. cubos. conjunto de gilas amortecedores, assentos para ca.
d reção, copos para freios cilindros deiras borrachas para aros. batentes 'Is
Classes: 6. b 11. 14, 21, 28. 33.
Cli‘ssrs: .3". 13 e 5(
chassis. desliqacleiras, estribos. engates cofre buchas de estabilizadrn buchas.
39 e 47
para carros eixos dianteiros, eixos ls- buchas de jumelo. batente de porta.
In.signia
lnaignia
Cianercial
raa, braçadeiras. bocais. saiaes para tetertnecliérir..s, freios de pé, treiesi

.
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11150 56xta-falra 19

Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 1+, 21, 28, 33.
39 e 47
•
' "' Insígnia
Minas Gerais
Classes? 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33.
.'39e47'
••
•
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, I4,:21, 28, 33.
39 e 47
Insígnia,
Minas Gerais
• Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33.39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
.Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33.
39 e 47
Insígnia
' Minas Geraii
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 13.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Cla s ses: 6, 8, 11, 14, 21, 28. .33.
39 e 47Insígnia
Minas Gerais
(la ss es: 6, 8, 11; 14, 21, 28: 33.- •
39 e 47
Insígnia
• Minas Gerais
ri
6, 8, 11, 14, 21, 28 11
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
- ri:Asse s: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33
39 e 47
Insig aia
Minas Gerais
Crásses: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33,
39 e 47
Insígnia
'Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28 33.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Cla ss es: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33.
,_39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21: 28. 33,
39 e 47
Insígnia
•
Minas Gerais
Cia ssas: 6, 8. 11, 14, 21, ,7S? 25
39 e 47
insignia
•
Minas Gerais
Cl asse s: 6, 8, 11, 14; 21; 28 11.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
(lasses: 6 8. 11, 14, 21, 28. 33
39 e 47

Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8 11, 14, 21, 28. 33.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Cl-s: 6, 8, 11, 11, 21, 28. 33.
, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Ciakaas: 6, 8, 11, 14,.21, 28. 33,
.39 e 47
Insígnia
_
Minas Gerais
6, 8. 11, 14, 21, 28. 13,
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 11, 21, 28; 33,
39 e 47
Insígnia

DIÁRIO OFICIAL -- (Seção !II)
•
Minas Gerais
Clase-s: 6,, 8, 11, 14, 21, 248, 33,
39 e 47
Insígnia
•
Minas Gerais,
.•
•
Classes: 6, 8, 11, 11, 21, 28: -33.
"•'39e47' • '
. Insígnia
Minas Gerais . •
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classés: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33,
39 e 47
Insignia
Minas Gerais
-Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28, 33.
'
39 e 47
Insígnia
-•
Minas Gerais
Gas&s: 6. 8, 11, 14, 21, 25. 33,
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, -11, 14, 21, 28. 33.
39 e47
insígnia
•
Minas Gerais
Claàses: 6, 8. 11, 14, 21,-28, 33.
39 e 47
insígnia
Minas Gerais
Ciasses: 6, 8, II, 14, 21, 28. 33,•
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 2a, 35.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
C.1sses: 6, 8, 11, 14, 21, 28 .3-3.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28. 33,
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28. 33.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21,-.28.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Liasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Class,
6, 8, 11, 14, 21,
• 28. 33.
39 e 47

Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28. 33.
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Liasses: 6, 8..11, 14, 21, 28 33,
39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Liasses: 6, 8. 11 ., 11, 21, 28. .53.
g e0:1147a
flf,
Minas Gerais
• Classes: 6, 8. 11, 14. 21, 28. 33,
39 e 47
Minas Gerais

Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28 33,
39 e 47
Insígnia

Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39 e 47
Insígnia
Tèrmo n. • 671.093, de 11-11-1961
•-"
_Lapidação Universal L,da
Guanabara

LAPIDAÇÃO.
.UNIVERSAL [TDA.

Março de 1905

:

Têrmo 'ns. 671.099 e 671.100, de
. 11-11-1964
Massames e Ferragens Oceano Ltda.
Guanabara

.

INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 5
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Têrmo n• 9 671101, de 11-11-1964
Paschoal Paskin 6 Filho Ltda,
Guanabara 1

Nome Comercial
Tênno ri, 9 671.094, de 11-11-1964
Lapidação Universal Lda
Guanabara

ARTEFATOS DE

IUNIVERSALli

COURO . MUNDIAL

Classes: 33 e 35
Título de 'Estbelecimento

ENDOSTRIA BRASILEIRA j
Classe 13
Arigos da classe
Termo- n. o 671.095, de 11-11-1964
Orlando Colucci & Cia. Ltda.
Guanabara

OCEANO

Termo a.° 671.102, de 11-11-1964
Casa Vieira' Martins de Cereais Ltda
Guanabara

CASA VIEIRA
Fábrica de

MARTINS

Calcados "ALVOR",

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estbelecimento
Têrmo 11.° 671.103, de 11-11-1964
G. A. Villela Ei Cia, Ltda.
Rio de Janeiro*

Classes; 33 e 36
Titulo de Estabelecimento
Termo u.° 671.096, de 11-11-1964
Orlando Colucci & Cia. Ltda.
Guanabara

• EXPRESSO]
BARRA.MANSA'
Classe 36
Artigos da classe
Têm° n. o 671.097, de 11-11-1964
. oisé Osório Tecidos S.A.
Guanabara

JOSÉ OSHIO
TECIDOS S. L
Nome Comercial
Termo ri.° 671.098, de 11-11-1964

Banco de Crédito Castelo Sociedade
Cooperativa de Responsabilidade
Limitada
•
Guanabara
BANCO DE CRÉDITO
CASTELO SOCIEDADE
COOPERATIVA DE

Classe 33
Título de Estabelecimento
Têrmo n.° 671.104, de 11-111964'
Martins Artefatos de Couros Ltda.
Guanabara

,.1VIALA:
•

hilINEZ4
Classe 35
Titulo de' e,stabelecImento
Termo n.° 671.105, de 11-11.1%1
Jacob Crelmer
Guanabara .

COLCHÃO DE

'

• MOLAS PHENd
tnTDOSTRIA BRASILEIRk

RESPONSABILIDADE LTFA.:

Nome Comercial

toaste to
Artigos da classe

MARIO OFICIAL (Seção II!)

Sexta-teira 19
Termo n.° 671.106, de 11-111964
Fábrica de Roupas Cacique Ltda.
Guanabara.

ROUPAS
_CACIQUE
INDDSTRIA BRASILEIRA

Termo 11-° 671.111, de 11-11-1964
e cllios, rum de louro, saquinho perfuCondomínio do Edifício Coelho Netto Mado. preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das Inflas,
Guanabara
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada- para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, dlios e pintas ou sinais artiBetais, óleos para a pele
• Termo n.° 671 .116, de 11-11-1964
Laboratório Tôrres S.A.
São Paulo
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

/EDIFÍCIO,
COELHO NETTO

é-

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 671.107, de 11-11-1964
' Refinaria Antunes Lida,
Paraná

Termo n.° 671.113, de 11-11-1964
Airton Borges Cia,
Minas Gerais
j

Classe 41
Artigos da classe
— _ - - —
Termo n,.° 671.109, de 11-11-1961
Sylvio Gomes de Oliveira
Guanabara
•

SEU TOSTÃO
VALE UM MILHÃO
Classe 33
Frase de Propaganda
Termo n.° 671.110, de 11-11-1961
FJlm — Indústria Pordução de Cinema
••
Limitada.
Guanabara •

FILM- INDUSTRI M
Classe 33
Produção, distribuição e exibição de
-. • filmes
Termo n.° 671.112, de 11-11.1964
Antônio Corrêa Sobrinho
Minas Gerais

ONDALACK
. instmone Brasileul
Classe 1
Tintas, vernizes e esmaltes
n.° 671 121, de 11-11-64
Condoroil Tintas S. A.
Guanabara

Miga

ARO*

`..05"~iiSaio'roatislita.tles

LETRA

4119 UlfenNON
N.o P•

Classe 41
Artigos da classe

INDIYSTRIA BRASILEIRA

.FRORROGACAO,

AMARIS.ÃO
.11111

INinSTRIA BRASILEIRA

LADY

Tétano n.° 671.120, de 11-11-64
•Condoroll Tintas S. A.
Guanabara

n••n~04L.

LORDE
Termo n.° 671.108, de 11-11-1964
Refinaria Antunes Ltda.
Paraná

Março de 1965 1157

aan. alma=

rip:FROLS, àát
-"1". RA4,41,0ieg--t•

A111 014

t

,

Classe 41
Arroz
Termo n.° 671 .114, de 11-11-1964
Casa João de Campos Pitanguy Ltda.
Minas Gerais

Classe 3
Um preparado farmaceutico indicado
como anti-reumático
Termo n.° 671 .117, de 11-11-1964
Le9 Laboratoires Roussel
.
França

Classe 1
Rótelo para latas de tintas fôsca de
ernu4sã6, lavável, para interiore s
-"-Terino n.9 671.122, de 11-11-64
Condoroil Tintas S. A.
Guanabara
.
-

PRORROGAÇA0‘

M A R I V-t-L T E XI
•

1 01.47RI n 1111A31111/1%

Classe I
esmaltes e vernizes
- • Termo n.9 . 671. 123, de 11-11-64
CoridOtoil Tintas S. A.
Guanabara
* -4
. ,

GliAPDENTE
Dl CA".n.3

StRIVi
•,8 1.•
d.
gr
. Os

.0~1•01.. InTt

3103a3t4POS Pr10.116~
CURYKU.0 Po NAS

.:';PRORhOGACÃO.

" Classe 42
Aguardente de- Caaa _ ..Tèrmo n.° 671 .1-15, de H-11-1964'
,
Paulo Garcia
. Guanabara

Découvert
• Brasileira
. Inchistrza

Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das insuficiências do
rormônio masculino
Ternió
ale '11-11:196-4
Cristiano
•Manhães Ltda . •
Guanabara

2ca (Nineaili

. Cl asse 17.
Pincéis e brochas para /pintaras
Termo n.° 671.124, de 11-11-64
Condoroil Tintas S. A.
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. emacias, ex.
tratos agua de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
Classes: 41, 42. 43 e 44
água de rosas. água de alfazema, água
para barba. loções e tônicos para os Produtos alimentícios, bebidas alcoólicabelos e para a pele, brilhantina. ban- cas, refrescos e águas minerais e artificiais, ,usadas como bebidas e
dolina, batons, cosméticos,- fixadores
_PRORROGA-0i')
-charutos e cigarros
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescent2, cremes gorTerntk> n. 671.119, -de 11-11-64
durosos e pomadas para limpeza da peCondoroil Tintas S. A.
le e “maquilage", depilarios, desodoGuanabara
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
IIndustrio Brasileiro
pRORROGAÇA0
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim., Para
o rosto e para 'o' sabão -e creme
para barbear. sabão líquido perfumado
Classe 46
ou não. sabonetes. dentifricios em p6.
'elebletrea Braeiteiço
pasta ou liquido: sais perfumados para
Preparaçóes para conservar e 'PLilir corno
Classe 1
banhos pentes, vaporizadores de perfc.
sejam ceras, pastas e banidos para
.TLitas, vernizes e esmaltes
me; escovas para dentes, oe belos, unhas
calçados

.MARVELNEVE

PAR-KÉ

Classe 41
Aguardente de cana

1158 Sexta-feira 19
n.° 671.125; de 11-11-64
Condoroil Tintas S. A.
Guanabara

• Têm°

TPRORROGg-40

A.Enacioés
dIndiletrla Brasileira
Classe 1
Tintas, esmaltes e vernizes
Termo a.' 671.126, de 11-11-64
Tinturaria Textil São José Ltda.
São Paulo

¡TINTURARIA TEXTIL
SÃO JOSÉ LTDA.,
Nome comercial
êrmo a. 671.127, de 11-11-64
Tinturaria Textil São José Ltda.
São Paulo
.

,SÃO JOSÉ
Classe 33
Tinturaria textll
—
."—Prermo n.° 671.128, de 11-11-64
Sociedade Comercial Paduense Ltda.
Rio de Janeiro

,PRORRoGACÃO

At' 01e/INI/1
f

Classe 42.
'Aguardentes simples e compostas, vinhos, cervejas e aperitivos
Têrmo n.o 671.129. de 11-11-64
Empresa Jornal do Commercio S. A.
Pernambuco
PRORROGAÇÃO
•

GUETA DA NOITE

Classe 32
Um jornal
Irérnio n.° 671.130, de 11-11-1964
Empresa Jornal do Comércio S.A.
Pernambuco
PRORROGAÇÃO

bp (oração a (oração
Classe 32
Um programa radiofônico

DIÁRIO OFICIAL (Seção
Têrzio ia.° 671.131, de 11-11-1964
Magnsaita frilástria Cerámica Ltda.
Pernambuco

iMAGNESITA'
INDÜSTRIA'
CERÂMICA LTDA.'

Março oe 1%5

Termo n.o 671.142, de 11-11-1964
Comercial Real de Eletricidade Ltda.
São Paulo

REAL
INDÜSTRIA BRASILEIRA'

C..lasse 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, aparelros e artigos para instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecânicos para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis:
aparelhos e acessórios de rádios; apaClasse 33
relhos e instrumentos e aparelhos para
Titulo de Estabelecimento
fins úteis; instrumentos cientiacos; acenTermo n.o 671.133, de 11-11-1964
dedores, acendedores elétricos, acumu- ladores elétricos, apitos, aspiradores de
Pôsto Pedras, Brancas Ltda.
Pernambuco
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificado
res, anemómetros, amperõmetros, assaPOSTO PEDRAS
deiras elétricas, adaptadores de micros
eópios, agulhas para fonógrafos, aque, BRANCAS LTDA.
cedores de ambiente, aparelhos de conaxila e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
Nome Comercial
sentinas mictórios e outros locais, apaTermo n.° 671.134, de 11-11-1964
relhos de libações para banheiros. apaT.ecauchutadora Modelo Ltda..
relhos de ar refrigerado, aparelhos de
Guanabara
ar condicionado, aparelhos de alta tenClasses: 6, 8, 21, 39 e 50
são, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme
A MAIS JUSTA
aparelhos de aquecimento central. aparelhos de aproximação, aparelhos para
E PERFEITA
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, bateOR GANIZAÇÃO EM
deiras para líquidos e massa, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões.
RECAUCHUTAGEM
usinas, baterias, baterias elétricas, balametros, bússolas bobinas, balcões frigoríficos, aparelhos para bordar, aparelhos 'ara banho de ar quente, chuFrase de propaganda
veiros elétricos. coaueteleiras, churrasTermos as. 671.135 a 671 .136, de queiras détricas, -ampainras elétricas,
11-11-1964
chaves 21étricas, chaves automáticas,
. j.. Alves Transportes S.A.
chaves para antenas e fios terra, conGuanabara
tactos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comutadores. cafeteiras elétricas, compassos,
câmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
cortar pães, cafeteiras automáticas,
chassis, condensadores, condensadores
para vapor. colimadores, aparelhos cortadores de 'Tios, cabos e condutores elétricos, contadtares de rotação, compresClasse 21
sores. máquinas cinematográficas, insArtigos da class4
trumentos de calcular, chicotes para
Classe 50
automóveis, cronômetros, aparelhos caArtigos da classe
libradores, aparelhos cinematográficos.
Termos na. 671.137 a 671.141, de aparelhos de contrôle de soas, aparelhos
de comunicação interna, discos grava11-11-1964
dos, diais duchas, despertadores, enceRecauchutadora Modelo Ltda,
radeiras. expremedores elétricos estuGuanabara
fas, exterilizadores, esquadros de aço.
esquadros de agrimensor extintores de
incêndios. aparelhos para expremer fruta. e legumes, escalas indicadoras de
maré, .iletrômetros de quadrantes exaustorta, estojos para filtros com torneiras.
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogareiros elétricos, fios para eletricidades.
fios terra, ferroa elétricos de engomar e
,,assar, ferros comuns a carvao ferros
Classe e
elétricos para soldar, evedores. fusa
Artigos da classe
vais, filmes avelados, fórum& elétricas,
Classe 8
filtros e óleos para motores, aparelhos
de freq-iência modulada, fonógrafos. fiArtigos da classe
tas métricas, focalizadores para câmaClasse 21
ras fotográficas, feladeiras. garrafas térArtigos da classe
micas, geradores automáticos, geradores
Classe 39
estáticos e eletrônicos de alta frequênArtiaos da classe
cia que funcionar- com válvulas para
Classe 50
..quecimento. por dielétrico e induçao,
Artigos da classe
Fitas mag néticas, anarelhos para gás en.
Nome Comercial
Termo n.o 67.132, de 11-11-1964
Sylvio Domingues
Rio de Janeiro

CABEIO MC

MODELO

garraSado e aparelhos de inversão, reliógrafos, hidrômetros, holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores lar
pressores, aparelhos de intercomunicação, indicadores de níveis Miam pIrmanentes para rádios, aparelhos de gás
neon, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, intermediários para filmes,
lâmpadas, trinetas, liquidificadores, lupas, lampeões, lustrea lentes aparelhos
luminosos.' aparelhos de luz fluorescente; limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão, luzes trazeiras para veiculos, microscópios, moeu:metros, manómetros, mostradores,
de rádios, microfones, medidores de
roscas, medidores de intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massaricos, níveis de ferro,
níveis de água para caldeiras, aparelhoi de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para banheiros painéis de carros, para-raios,
pluga panametros, panelas elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups, pilhas secas elétricas, prumos,
pantógrafos, pantômetros, pirômetros
periscópios, potenciónietros, quadros de
:ornando, Instrumentos 'para medida e
contróle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores relais, receptores. regadores automático*
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatos,
registros para vapor, registros para
bide, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
secadora:, para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincrpnizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, telõinetroa, tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros, tomadas de corrente, aparelhos de elégrafo sem fio, transformadores. trenas, torneiras de alta pressão,
torneiras com dispositivos para aquecimento de água, telefones, telescópio,
transmissores, toca-discos, automáticos
ou não, tubos concluas, terminais para
baterias voltímetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas
para rádios, válvulas para água. valvulas de descarga a pressão, válvulas de
comportas. velas para filtros, aparelho(
transistores, aparelhos de transmissão 1
recepção de sons e tripés
Termo na 671.143, de 11-11-1964
Andrade & Caa. Ltda.
Distrito Federal

CISA DO ATÉIA
Classes: 36, 49, 25, 38 ,39 e 50
"Tiiido de Estabelecimento
Termo n.o 671.144, de 11-11-1961
Leonardo Machado Costa
Mina' Ge-as

BAR CAN
Classes: 41 42. 43 e 41
Titulo de Estabelecimento

Termo n." 671..145, de 11-11-1964
Veiculos — Máquinas e Peças S.A.
— VEMAPE
Minas Ge-,-ais

- MAQUINAS
E PEÇAS S/A. - VEMAPE
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Térmo n.° 671.152, de 11-11-1964
Construtora Imobiliária e Administra. dora . Zola Ltda.
Guanabara

"Z O L. A
iNDOSTRIA BRASILEIRA

Termo n. 9 671.155,-de 11-11-1964
Cia. Ltda.
Geny Antônio Cechinatto
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira

Noing Come rcial

Classes: 6, 7 e 21
Sigla

Classe 36
Para 'distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
botas, botinas, blusões boinas babadouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças., casacão. coletes, capas. chatas,
caeresols, calçados. chapéus. c.ntos,
cintas combinações. corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calçõ es, cal
ças. camisas. camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinho., cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, achar)es: 4antas_as, fardas para militares
'cotais, fraldas. galochas, gravatas. gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques
uvas ligas, lenços. manhas, meias
tufos. mantas, mandrião, mantilhas. pactos. palas, penhoar, pulover pelerinas
teugas, ponches. polainas, pijamas: pu.
lhos. perneiras, -quimonos. regalos.
.obe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios. saidas de banho sandálias
metere• shorts. sungas, tolas, ou slacks.
tales. toucas, turbantes, ternos, unitorn3es
e vestidos

Têrmo n-* 671.148, de 1111-1964
"ARI3" Refrigeração Ltda.
Guanabara

Térmo n.o 671.153, de 11-11-1964
Manoel de •Almeida Costa
Guanabara

Termo n. o 671.146, de 11-11-1964
Dituauto S.A. — Distribuidora de
Máquinas e Automóvesi
.
Minas Gerais

DIM AUTO
Classes: 6. 7 e 21
Sigla
Térmo n.° 671.147, de 11-11-1964
Veiculos — Máquinas e Peças S.A.
VEMAPE
Minas Gerais

VEM APE

671.149 de 11-11-l964
Tirmo
Indalum. Ing/nçtrin de Alumínio Ltda.
C;ttanabora

Têrmo n.° 671.156, de 11-11-1961
•, E. Kunz
Cia. Lt-tia
Rio Grande do Sn'
"

6

Cockland
Indústria Brasileira'

Cla_ms: 33, 41, 42 e ' 43
Sinal de Propaganda
/

Nome Comercial ,
'r mo
o n.° 671.158, de 11-1l-196

Cleomar E. Scraurich
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
. VINHO TINTO DE MESA.

.

Schdurichitt,

Classe 5

Fundiça
Tir. ruo n. o 671.151, de 11-11-1964
Construtora • lmobiltária e Administra-1
4Iora Zola Ltda.
Guanabara

. Nome Comercial

Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, esparge
açúcar. alimentos paar animais. stanide
amêndoas. ameixas, amendoim, ararem
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, 82d
tonas, banha, bacalhau, batatas, balai
bissoitos. bombons. bolachas. baunilhi
café em pó e em grão. camarão. caneli
em pau e em pó. cacau, carnes,
caramelos. chocolates, confeitos, crava
cereais. cominho. creme de leite, creme
a!inienticios croquetes, compotas. can
gica coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos. colorantet
chouriços, dendê. doces, doces de (es
tas, espinafre, essências alimentares, era
padas. ervilhas. enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, tavas. féculas, flocos, farelo. fermentos. feijánk
figos. frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar. for.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce. herve
mate, hortãliças. lagostas, linguas—leite
cfAclensado, leite era pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas,
us alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão. mas.
Ia de tomate, mel e melado mate, massas para mingaus. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós mosaada, usam óleos comestivels, ostras, ovas.
orles. placas prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles. peixes, presuntos, aacês, petit-pois, pstilhas, pizzas. Mias:
queijos, rações balanceadas para animeis, requeijões, sal,
sardinhas
sanduichas, salsichas, salames, sopas en,
latadas, sorvetes, sucos de tomates é
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
alento de animais e aves. torrões.
toucinho e vinagre

chi

(t)

Termo n.° 671.154 de 11-11-1964
Dreher S.A. Vinhos e Champanhas
Rio Grande do Sul

CONSTRUTORA
1 MOBILIARIA
E ADMINISTRADORA
ZOLA LTDA. •

Têrmo n-0 671.159, de 11-11-1964
Cleomar E. SchaurIch
Rio Grande do Sul

Classe 42
Para distinguir; Aguardente, aniz, aperitivos; bagaceira, batidas, brandy bitter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado. fernet; genebra,. gengibirra; gin, ginger; kirsch.
kummel; Ires; marasquinhos; nectar,
piperment, ponches; rum, sucos de frutas com alcool; vinhos, vodka;
whisky
Termo n. o 671.157, de 1111-1964
Invesco — Expansão Técnico —
Industrial S.A.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 47
Para distinguir: Álcool para munires de
explosão. carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustiveis, gãs, gasolina, graxa, graxas ara lubrificação. lubrifican.
tes, óleos combustivels, óleos ara freios,
óleos lubrificantes. 'óleos ara iluminaçào e para geração de tórça, etróleo,
querosene

Classe 42Aguardente, aniz, aperitivos, bagacelra,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
termentado; Sereia, genebra gengibirra,
gin, gingar; kirsch, kummei; licores,
oaaarsquinhos; nectar; piperantn, ponches; rum; suco de trutas com álcool;
virmos, vooka e vshiska

cereais, cominho, creme de leite, cremt
alimentícios croquetes, compotas, eu
gica, coalhada. castanha. cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doces. doces de frv.
tas, espinafre, essências alimentares, en
podas. ervilhas, enxovas. extrato de ts
mate, farinhas alimsaaticias. Favas, À
cuias, flocos, faralo, fermentos. fali&
figos. frios, trutas secas naturais e cri
talizadai; gricose. r. .,dta de mascar, goi
duras; grânulos, grão de bico. gelatina
gaiabada, geléias, herva doce. herv
mate, hortaliças, lagostas, lingual. lei'
condensado, leite em pó. legumes es
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos. manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate, mel' e melado, tnate, mas
sas para mingaus. molhos.' ~luxa
mostarda, mortadela, nós moscada, no
zes; óleos comestíveis, ostras. ovas
paia, piaos. nrlinés, pimenta, pós pare
pudins. pickies, peixes, presuntos,
tia, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins
queijos, rações balanceadas para sun
mais. requeijões. sal, sagu, sardinhas
szualuiches. salsichas, salames, sopas ea,
latadas, sorvetea, sucos de tomates e de
trutas: torradas, tapioca, támaras, talha
sins tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
- toucinho e vinagre

Indústria Breiaireirsi'

VELHO CAPITÃO

Clases
Vinhos

Classe 41
Alcachotaaa aletria, alho aspam.*
açãcar. alimentos paar animais, amido
amêndoas. ameixas, amendoim, aransta,
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, mel.
tortas. banha, bacalhau, batatas. balas.
biscoitos, bombons. bolachas baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes. chá,
carsmclos. chocolates, confeitos, cravo,

sagu,
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nímios os. 671.160 e 671.161, de
- 11-11-1964
limo Alcyr Buss
•Guanabara

Têrtno n.° 671.163, de 11-11-1961,
Sandoz S.A.
Suíça

Têrmo n.° 671.166, de 11-11-1964
Antonio Candido Sobrinho
Minas Gerais
- , •,
.
'

Café Estréia'
do Triângulo

PRORROGAÇÃO r"

t-Diida Dona de Casa
Indústria Brasileira

-

Março de 1965

CATALIX

Classe
Produto químico para a produção
de engraxantes na indústria de
couros

Classe 50
Classe 41
Para distinguir impréssos: Papéis de
Café em grão, torrado e moldo
Têm" n.9 671.164, de 11-11-1964
carta, papéis de oficio, cartões comer.
-Sandoz S.A.
Termo 11.0 671,167, de 11-11-1964
ciais e de visitas, impréssos, envelopes
Suiça
Shulton, Inc.
de qualquer tipo, recibos, faturas, duEstados Unidos da América
plicatas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias, debêntures, apólices,
PRORROGAÇÃOj
ações, folhinhas, passagens ãéreas, ferroviárias, rodoviárias, marítimas, bem
Sutis out comecto o mowoo
. , coroitctu mo sr-a
como bilhetes de sorteio, bilhetes de loteria, cupons e impressos em geral
Classe 32 •
Almana
• ques, anuários. álbuns impresClasse 48
Classe 1
sos, cartazes, catálogos, jornais nacio- Produtos para o amolecimento da água
• Frase, de propaganda
nais e estrangeiros. publicações impres•
e para desativar em geral, tones
Ima revista. Propaganda em rádio
Tèrmo n.° 671.168. de 11-11-1964
metálicos em. soluções aquosas
televisão, Jornais, programas radiofâni.
Shulton, Inc.
coa,. peças teatrais e c:nemeográfical
Tèrmo n.o 671.165, de 11-11-1964'
Estados Unidos da América
e revistas impressas
Hugo Maçra
Minas Gerais
Termo n.° 671.162, de 11-11-1964
limo Alcyr Buss
Guanabara

Têrmo n.9 671.169, de 11-11-1964
Companhia Progresso do Estado da
.
Guanapara (COPEG .
• • • Guaiiabaia

COPEG

PLEXOPHR

ihanciroa

Dia da Dona de Casa
Classes: 32, 33 e 50
Sinal de propaganda

\00
.040‘4"
oetto"

Têrmo n.9 671.171, de 12-11-1961•
S . A . Farmacêutica Brasileira
Farmabraz

PRORROGACZO

ococ'°?''t

GRAVICAP

INDUS TRIA BRASILEIRA

• Classe' 48
Frase de propaganda

Classe 41
Café em grão, torrado- e moldo

Classe 50
Imressos em geral

Classe, 3
Uma especialidade farmacêutica indicada para os períodos pré e post natal
como coadjuvante vitaminico no preparo das gestantes e também depois do
, parto •

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

XIII
XXIII
XXIX

XXIX
XXXI
XXXI
XXXII

Tonto

II

II

II

III
III
, II

Assunto

Preço

Trabalhos Diversos
Impostos Interestaduais
Réif.ca .

400
200

,Trabalhos Jurídicos
Limites Ceará — Rio. G. do Norte]
Trabalhos Juridicos
-

'120

120
12
120

Réplica .

1.

Volume

Assunto

Tomei

XXXIV
XXXV
XXXIX
XL
XL

XLII

- II
II •

Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
Trabalhos -Jurídicos
Trabalhos Jurídicos

Trabalhos Jurídicos .

Limites Interestaduais

1

A VENDA

t

Na Gudnabara

Seção de Vendas; Avenida Rodrigues Alves
1
Agència I' Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos Pelo Serviço de -Reembólso Postal
Em BraMia

e

• Nm sede do D .1. N.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

n!r

250
700
400
400
1.000
1.000

