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PORTARIA N.9 30, DE 26 DE MARÇO DE 1965
Rio, 30 de Março de 1965
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial
Usando da atribuição que lhe confere
o artigo 50, item V, do Decreto número 535, de 23 de janeiro de 1962, e
Considerando o disposto no artigo
11, do Decreto-lei ne 8.933, de 26
de janeiro de 1964, que reza:
"Ao Diretor-Geral do Departamento é facultado censurar ou advertir
disciplinarmente qualquer Agente,
suspendê-lo do exercício das atribuições, até o prelo de 90 dias, e cancelar-lhe a matrícula",
'Resolve determinar que os- Agentes
ou seus prepostos, só deverão dirior-se, quer pessoalmente, quer por
cartas, telegramas, telefonemas ou
qualquer outro meio de comunicação,
a Sua Exe, o Sr. Ministro da Indústria e do Comércio e ao Sr. Secretário da Indústria, bem como aos Senhores Chefes de Gabinete, Diretores,
Assessores, Assistentes, Auxiliares de
um modo geral, das supracitadas autoridades com a prévia audiência ou
anuência desta Diretoria-Geral.
A infração acarretará as peivos que
a lei determina e em caso de reineidencia, poderá chegar até a cassarão da licença para atuar junto ao
Departamento Nacional daPropriedade Industrial.
A presente portaria entrará em viKor na data de sua publicação.
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, em 26 de março de
1965. - Geraldo Saboya, DiretorDeral.
DECISÕES DO SR. SECRETARIO
DA INDÕSTRIA
Reconsideração de Despacho
Dia 30 de Março de 1965
José Henrique Monteiro e Dialma
Sebastião Monteiro - recorrendo do
lespacho que indeferiu o termo número 94.032 priv. Invenção - O Seehor Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho: De acerdo com
o art. 50 da Lei 4.048-61 e da Port aria de 27-9-63, conneço ao recurso
o lhe nego provimento, para manter
o despacho recorrido de fls. 15 v., que
ndeferiu o pedido, por faltar ao enesno o req uisito de novidade (inobservância do art. 7. 9 e seus §§ do Cóligo da Propri e dade Industrial). Rio
le Janeiro, 25 de março de 1965. (as-
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formar o despacho recorrido de fIs
17.
Rio, 25-3-65. (asse Eduardo Portela, Secretário da Indústria.
Eno Scott & Bowne Inc. of Brasil
- recorrendo do despacho que deresinado) Eduardo Portela Netto, Se- reformar o despacho recorrido de viu o termo 188.726 marca Sue Frutt
fls. 9 e conceder o registro na falta de Ary Hero dos Anjos - O Senhor
ci etário da Indústria.
Secretário da Indústria exarou o sede impedimento legal.
Indústria Farmaceeetica EndochimiRio, 25-3-65. (asse Eduardo Por- guinte despacho: Conheço do recurca S. A. - recorrendo do despacho tela, Secretário da Indústria.
so e nego-lhe provimento face aos
que indeferiu o termo 129.640 marca
pareceres.
Fábrica de Cofres e Arquivos Linliedecal - Conheço do recurso e neRio, 25-3-65. (asse Eduardo Porgo-lhe provimento face aos parece- coin Ltda. - recorrendo do despacho telia, Secretário da Indústria..
res. Rio de Janeiro, 25 de março de que indeferiu o termo 145.331 marca
Pontosan Produtos Quimicos Far1965. (asse Eduardo Portella Netto, Lincoln - Conheço do recurso e ne- macêuticos e Anilinas S.A. - Recorgo-lhe provimento face dos parece- rendo do despacho que indeferiu o
Secretário da Indústria.
res.
termo 197.315 marca Laevoral. O Sr.
Niklaus & Cia. - recorrendo do
Rio, 25-3-65. (asse Eduardo Por- Secretário da Indústria exarou o sedespacho que indeferiu o termo nú- tela, Secretário da Indústria.
guinte despacho: Nos termos do armero 129.693 marca V.:nora' - CoFelix Gus - recorrendo do deepa- tig o 50 da Lei 4.048-61 e da portaria
nheço do recurso e nego-lhe proviminieterial de 27 de setembro de 1963,
mento face aos pareceres. Rio, 25-3 cho que indeferiu o têrmo 150.305 conheço do recurso e lhe dou provide 1965 (ase.) Eduardo Portella Netto, marca Temanilo - eo Sr. Secretário mento, para reformar o despacho de
exarou o seguinte despacho: ConheSecretário da Indústria:
8 e conceder o reeistro na ausêne
ço do recurso e nego-lhe provimen- fls.
cia da prorrogação do reetetro dado
Niklaus & Cia. - recorrendo do to, /coce aos pareceres.
como
impeditivo.
despacho que indeferiu o termo núRio, 25-3-65. (asse " Eduardo PorRio, 25-3-65. - (s.) Eduardo Pormero 129.928 marca Endorot - Co- tela, Secretário da Indústria.
tella Netto. - Secretário da Indúsnheço do recurso e dou-lhe provimenEletro Rádio Vila Carrão Ltda. - tria.
to face aos pareceres.
Indústria Química e Farmacêutica
Rio, 25-3-65. (asse Eduardo Por- recorrendo do despacho que indeferiu Shering
S.A. - Recorrendo do deso termo 152.854 marca Goldsound tella, Secretário da Indústria.
O Sr. Secretário da Indústria exarou pacho que indeferiu o tèrmo 254.693
G. Mendes Ferrão e Soc. dos Vi- o seguinte despacho: Conheço do re- marca Tetramixii. O Sr. Secretário
nhos Quinta da Torre Ltda. - re- curso e dou-lhe Provimento, face aos da Indústria exarou o seguinte despacho: De acento com o art. 50 da
correndo do despacho que deferiu o pareceres.
Lei 4.048-61 e da portaria de 27 de
termo 132.480 marca Quinta da TorRio, 25-3-65. (asse Eduardo Por- setembro
de 1963 e na falta de impere - de Quinta da Torre Ltdae - tela, Secretário da Indústria.
dimento legal conheço do recurso e
Conheço do recurso e nego-lhe proUnião Fabril Exportadora S. A. - lhe dou provimento para conceder o
vimento, face aos pareceres.
Rio, 25-3-65. (aes.) Eduardo Por- recorrendo do despacho que deferiu registro pleiteado.
Rio, 25-3-65 - (as.) Eduardo Poro termo 159.121 marca União Brasitela, Secretário da Indústria.
leira - de Uni3o Brasileira de Sa- tela Netto. - Secretário da IndúsManoel J. Fernandes - recorrendo bões Ltda. - O Sr. Secretário da In- tria.
do despacho que indeferiu o termo dústria exarou o seguinte despacho:
Chas Pfizer s.‘ Co. - Recorrendo do
132.715 marca Nevo Mundo - Co- Em cumprimento ao dispositivo legal despacho que deferiu o termo 281.181
nheço do recurso e nego-lhe provi- do art. 50. da Lei 4.048-61 e da Por- Tetracyl de Indústria Farmacêutica
mento face aos pareceres.
taria de 27-9-63 conheço do recurso e Giuliano Ltda. O Sr. Secretário
Rio, 25-3-65. (asse Eduardo Por- e lhe dou provimento no sentido, de da Indústria exarou o seguinte destella, Secretário ea Indústria.
ser negado o registro rAeiteade com pacho: Conheço do recuou() e dou-lhe
face aos pareceres.
Aktieselskabet Bing & Grondahls aplicaeão do art. 95 n.9 16 do Código provimento
Rio, 25-3-65. (as.) Eduardo PorPorcellaensfabrik Porcelainfabrieker- da Propriedade Industrial.
tela Nett,o. - Secretário da IndúsRio, 25-3-65. (asse Eduardo Por- tria.
ne Bing & Grondahl Og Norden A. S.
- recorrendo do despacho que inde- tela, Secretário da Indústria.
Malharia Santa Izabel Ltda. - Referiu o termo 133.872 - Conheço do
Casa Guimarães Ltda. Loterias recurso e dou-lhe provimento face aos recorrendo do despacho que deferiu correndo do despacho que deferiu o
pareceres.
O termo 159.138 título Praça Lotérica tcermo 346.041 marca sabei - de BraRio, 25-3-65. (ass.) Eduardo Por- Esquina da Sorte - de David Lopes sital S.A. para a Indústria e Co-cio. O Sr. Secretário da Indústela, Secretário da Indústria.•
do Pombal e Thomaz Guastelli Tes- m
tria exarou o seguinte despacho: CoManuel Fernandes Junior e Refina- tasecca - O Sr. Secretário da Indús- nheço do recurso e dou-lhe provimen
ções de Milho Brasil - recorrendo tria exarou o seguinte despacho: Co- to face aos pareceres.
do despacho que deferiu o termo nú- nheço do recurso e nego-lhe proviRio, 25-3-65. (as.) Eduardo Pormero 138.437 marca Marquesa - de mento face as informações.
tela Netto. - Secretário da IndúsLeão Jr. lk Cia. S. A. - Conheço do Rio, 25-3-65. (asse Eduardo Por- tria.
recurso e dou-lhe provimento face tela, Secretário da Indústria.
aos pareceres.
Elpidio Alcazar - recorrendo do EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
Rio, 25-3-65. (asse Eduardo Por- despacho que indeferiu o termo núDIVISAO DE PATENTES
tela, Secretário da Indústria.
mero 164.371 título Tipografia União
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Malharia Sul América Ltda. - re- - O Sr. Secretário da Indústria exaDEFERIDOS
correndo do despacho que indeferiu rou o semente despache. ' Ne:. 'ermos
o termo 145.194 marca Selecta - do art. 50 da Lei 4.048-61 e da PorDIA 30 DE MARÇO DE 1965
Nos termos do art. 50 da Lei 4.048-61 taria de 27-9-63, conheço do recurso
e da Portaria de 27-9-e3, conheço do e lhe dmi provi er J:V9 para denegar N. 116.739 - Elevador Alimenta.
recurso e lhe dou provimento para o registro e como conseqüência re- dor de caçambas Para Máquinas Mis.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expedterale
destinado à publicação nos
jornais, dii?iriamente, até às,
15 horas, exceto aos sábados,
¡mando deverão !azé-lo até às
11,30_ horas.
- As reclamaçõ.ei pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, de-verão ser formuladas por eácrito, ' Seção de Redação, das
o. às 17,30 horas, no máxinto
até 72 horas após a saída .dos
órgãos. oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderSe-ào tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
H- As assinaturas vencidas
oderã o ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
. • verificação do prazo de validade de suas assinatu ras, na

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
DIRETOR • GERAL •

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
cumes 00 weerveço oe PUBLICAÇÕES

CHILIFE o* sacÇlo oe eaDAÇIe

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES
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awslie CO p..bochã.clis CO

Nacional ta Propyl
Industrial do
Oai Ind:iatria e Cornarei°

In-,prbsse, naa ofIcInab do

Miniatarlo

Departamento de Imprensa Nacloaal
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ASSINA TORAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

PUNCIONÁR/OS

Capital e Interior:
600,
Cr$
Semestre . .
Cr$ 1.200,
:ino
Exterior:
Ano
• .• • Cr$ 1.300,

Capital e Interior;
Semestre . • . Cr$ 450
Ano • • . .
Cr$
900
Exterior:
Ano
Cr$ 1.000

parte su,nerier do enclerêço vão
impressos o número do talão
de registro,,o mês e o ano em
que findará.
de
• A fim de 'evitar solarei-ia
•

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

- As Repcflições Públical
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
feveretro de cada ano e.
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re!nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
et sua aplicação, solicitamos,
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
ele Imprensa Nacional.
•
- Os suplementos . ás edições dos órgãos oficiais sd se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assi•
natura.
- O funcionário público federal, ,;,:ara fazer jus ao desconto $,alleado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
ano, e de Cr.
por ano
decorrido.

N9
133.112 - Companhia Carioca
N9 132.893 - N. V. Philips Gloollampenfabrieken.
de Indústria Plásticas.
N , 133.169 - José Rodrigues Dei
N° 132.919 - Baxter Laboratories
•
Pino.
Inc. •
Toyo Rayon KabusN9
132.940
N9 133.244 - Tesi Noero e Edson
hiki Kaiska.
Souza.
N9 132.943 - Regina Kamnitzer.
N° 133.288 - Inteinational BusiEXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
ness Machines Corp:
PATENTES
134.652 - Heinz Kunath.
N9
126.265 - Sociedade Anônima
N9
Exigéncies.
de Materiais Elétricos Same.
•
Dia 30 de março de 1965
Kimberly Clarck
N° 126.277
Co.
Termos com Exigencias a Cumpro
. The Champlon Paper
3 oNrP° 12112.6 ;2 9-C
de ac&do com o aviso • publica- A :d F
do no dia 253-65:
N° 126.725 - Sociedade Anônima
White Martins.
N° 130.461 - Tuberies Loti's Julien.
N° 127.160 - Ingersoll Rand Co.
N° 127.726 - Jaime Pereira e Ra.
N9
130.506 - David Harold Bqrsalino José Mede iros.
wick.
N 9 131.043 - Cesare Orestes D'ON 9 127.646 ••-•• Hercules Powder Co.
.
ras : o.
127.841 - United States Siva •
N9
N 9 131.117 •••-n Companhia Pab. de
Corp.
Botões e Artefatos de Metal.
128.169 -- Societe Dea Usinai
N9
N9 131.262 - José Lopes da Silva
Chimiques Rhone
e Benedito Lopes da Silva.
Flora Murari.
N° 127.897 - Poulenc.
N° 131.263 - José Lopes 'da Silva
N9 128.327 - Cooper Mcdougall 6
e Benedto Lopes da Silva.,
Robertson Limite d.
N° 131.338 -- José Miguel MarliN9 128.468 - Arméo Steel Corp.
nez Trigo.
N° 128.653 - Jesus Anás Casas •
rica. 131.376 - Rádio Corp Of Ame- Antonio André Arais Casas.
N° 128.715 - N. V. Philips GIM,N' 132.028
Douglas Calixto.
1ampenfabrieken.
N9 132.236 - The Bowater Restará
N° 129.002 - C. A. Greiner
Soehne K. G.
And Development Co. Limited.
N .° 132.403 - Goiti Kobayash;.
N 9 129.027 - Industria de Máveli
N9
132.514 - Salvador Harnparso- de Aço Onda Limitada.
mian e Mario Austregesilo de Castro.
129.057 - Juba Neves AntoN9
N9 132.839 - Union Carbide Corp. nio.
N° 132.842
Francisco Roch.
N 9 129.221 - Atilio Rodolfo
N° 132.874 - Louis Paul Gross129.277 - Alvaro Cardoso.
N9
N° 129.547 - Endier Wyss (3.
N° 132.643 - Chfí Jolly Lira tada.
N' -132.771 - Dunlop Rubber Co, N9 132.909 Siemens ê Halske M. B. H.
129.635 - Clupak Inc.
.1Aktiengcsellschaft.
N9

tUradoras e Similares Especialmente N9 123.738 - Armaçck, s • de junta
Para Betoneiras - Inbernationa,e articulada - F. M. C. 'Corp.
Eaumaschinenfabrik Aktien GegelN° 132.566 - Válvula de corte rálschaft.
pido - Nestor Juan Lorenzo.
N. 126.428 - Aperfeiçoamentos em
ou Relativos ao Avanço de Fios TêxPRIVILÊGIO DE INVENÇÃO
teis - Ernesto Egragg & Sons ir,INDEFERIDO
tnited.
• N. 127.057 - Nôvo Tipo de Motor
115.632 - Um nôvO processo
N9
a Vento - Michela Sstephanesco.
N. 128.519 - Aperfeiçoamentos em de fabricação de curvas tubulares e a
Máquinas Fmpacotadoras - The For- forma 1' para sua execução - Antonio
Pereira Machado e Amer . co Alves Fergrove Machinery CO. United.
reira.
EXIGÊNCIAS
N9
126.143 - Despolpador de café
•
e saparador de grão verdes - Irinãos
Têrmos com exigências a cumprir,
de acôrdo com o aviso publicado em Nicola Sochidade Anônima Mecãuica
para indústria e Lavoura.
25-3-65:
N. 111.387 - Antônio Ferreira Gan
EXIGÊNCIAS
dra.
N. 113.722 - Miles Labora.tories
Termos com Exigèncias a Cumprir:
Inc.
N° 129.503 - Edir Dias de CarvaN. 118.226 - Columbia Ribbon And
lho Rocna e José Bulcão.
Carbon Manufacturin g Co. Inc.
N. 120.684 - sartori & Moreto.
N° 132.883 - Gesellschaft Fur TeN. 122.765 - Massashi Sumida.
cnnischen Fortschritt M. 13. -li.
N. 122.533 - João • Natale Netto.
115,831 - Magnus Sociedade
N9
N. 124.128 - Dober & Cia. Ltda.
Anônima Máquinas e Produtos.
N. 127.833 - Joseph A. Pullen.
N. 129.930 - Fábrica de FerraN9 126.536 - Elias Abdo Nahat.
mentas Rwey Ltda.
N° 127.510 - Peter Murangi InN. 131.287 - Alceu Saldanha Cou- dústria e Comércio Sociedade Anônima.
tinho.
N° 130.405 - Luigi Papa.
N. 132.100 - Oliver Dyer Colvin.
N9
130.853 - Antônio Luiz BarraPedro
Ferretti
e
RiN. 133.612 gão.'
cieri Squassoni Filho.
N. 156.420 - Tecnico Mecânica
N° 131.658
Douglas Calixto.
Dristan S.A.
N9
131.661 - Arteva Soc. Comercial de Importação Limitada.
N. 156.086 - Vit6rio nem.
N' 131.662 - Arteira Soc. ComerEXPEDIENTE DA DIVISÃO DE cial de Impoitação Limitada.
PATENTES
N° 131.725 - Geny Dei Carlo,
N9
132.281 - Fulvio de Cesare.
Privilégio de Invençâo Deferidos
N • 132.324 - Felido Rovai,
N° 132.572 - Linaro Alves da Sil. va.
Dia 30 de março de 1965
N9 116.884 - Nôvo tipo de braçadeira para tubos em geral - Alexandre
Loczy.
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N' 129.642 - Oswaldo Colombo.
N , 129.761 - Aldo Folias.
N9 129.729 - Jacques SI Companhia
Limitada.
N9 129.751 - Artes Comércio e Indkstria Limitada.
N9 129.778 - Aktiengesellschaft
Brown Boveri t...1 Cie.
NI° 122.265 - Francisco Walter
Rizzotto.
•
N u 123.515 -.•-• Johns Manville Corp.
N' 124.262 - Lockçort Peite Co.
Inc.
N° 124.573 - Tulha Freda.
Ni 124.757 - Plane Grumbach.
N' 125.355 - Dr. AnatolelKagan.
N" 125.998 - Monsanto Co. •
Monsanto Co.
N 9, 126.008
N° 126.010 - Monsanto
N9 126.186 - Andrej Kacurin. •
N 9 126.2258 - Andra Klein.
IN° 126.301 -• Metalbriás Inclkstria e
Comércio Sociedade Anônima.
Nu 126.378 - Hans Ingold.
N° 126.379 - Gebruder Junghans
A. G.
N u 126.462 - Armações de Aço
Proba! Socieuade Anônima. •
N° 126.675 - 1. R. C. Limited.
N 9 126.747 - Martiniano Rinaldi.
N v 126.920 - Monsanto Co.
N° 127.276 - Universal Oul Pro•
ducts Cu.
N° 127.709 - Societa Farmaceuticl
baba.
Schweizensche AluN° 127.793
minium A. G.
N Y 127.894 - The Paylor Co.
N 9 127.993 - Pechiney Compagnie
de Prixmits Chimiques Et Electrometallurgiques.
N° 128.329 - F. M. C. Corp.
N° 128.377 - Whierlppol Corp.
N° '128.384 - Companh•a Tapera:laia de Estolamentos.
N9 128.421 - ki ab. de Pinceia Tigre Sociedade Anônima.
Nv 128.456 - Adalberto Schauer.
N9 128.171 - Elektrokemisk A. S.
N 9 129.426 - International Flarvester Co.
N° 129.745 - Aódrej Kacurin.
N 9 133.017 - E. J. Petersen.
133.011 - Soc. Imperial de Caju
e Oleos Lim.tada.
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N° 295.316 - Borboaite - Borba.
n e Sociedade Anônima lIndkstr.a da
Borracha - Clastie 36.
N' 420.524 - • Maya - Cerames'
Maya Limitada - Classe 16.
N' 420.575 - Ruy - Ruy Editora
e. Livraria Limitada - Classe 32.,
N 9 421.318 - Tapajos - Tadeu
Szezpion - Classe 42.
N u 421.353 Sulfadeina - Lab.
de Produtos Quimicos e •Veterinirios
Vigor Limitada - Classe 2.
N 9 421.355 - 'Impotecma - Laboratório cie Produtos Quimicos e Vetera
nítrica Vigor Linacada.
N° 421.389 - R. G. - Lima Oli
2Companhai Limitada - Ciasveira
st 21.
N9 421.817 - Marilda - Luiz
Gonçalves Doces - Classe 41.
N u '129.581 - Ideal - Torquato
Pontes Sociedade Anônima Comércio e
Indlutria - Classe 41.
N° 432.022 - Cenestal - Lab.
Roemmera Sociedade Anônima - Classe 3.
N° 432.095 - Salvirol - Produtos
Rocha Quimicos e farmacêuticos Sociedade Anônima - Classe 3.
N° 432.105 - Tiberal . - Produtos
Rocha Químicos e Farmacêuticos Sociedade Anônima - Classe 3.
N° 432.275 - Transcap - Transportadora de Cargas Pesadas Transcap
Limitada - Classe 21 . •
N9 432.551 - Robin - Casa Tozan Linutacia - Classe 8. •
N9 432.739 - Lab .Neo Química
Comércio e Indkstria de Alfredo Martins i'ernandes - Classe- 48.
N' 433.049 - M. D. - M. Dedini Sociedade Anon.ma Metallagica
- Classe 50.
N" 433.055 - Luzeiro - Soc. Vinicola Marcou Limiteala - Classe 42.
N9 433.127 Irov - Indkstria

N. 422.418 -- Tipografia Cruzeiro
S.A. - Tipografia Cruzeiro S.A. (art. 109 n. 3).
N. 433.967 - Representações AnChieta - Representações Anchieta
Ltda. - (art. 109 n. 3).

Anônima - Ciasse
•N° 433.147 - Berton - Armindo
Andrea tu Ruy Bailou - Classe az.
Nu 433.275 - Vogue - Casa Vogue Limitada - Classe 14.
Nv 433.477 - Lido - Panauto Sociedade Anônima Indkstria e Comércio
- Classe 21.

Lawaant - classe 36.
N. 286.158 - Jornal da Manhã -João Ricardo Borell Du Vernay classe 32.

Resegue de ()leoa Vegetais Sociedade

TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 255.838 - Máquinas Necchi do
Brasil - Necchl Societá Per Azioni
- classe 7 (art. 117 n. I).
Ni 290.098 - Calçados Casa Rio José Pimenta Lira - classe 36 (artigo 117).
N. -420.605 - Instituto de Beleza
São Jorge - Jorge Emmanuel Rêgo
- classes 33 e 48 (art. 1171.
N. 432.631 - Pinto do Colega Oswaldo Estavas de. Carvalho - classes 21 - 33 - 39 - 41 - 42 - 47
(art. 117 n. 1).
MARCAS DEFERIDAS

N. 175.715 - Cascata - Willy
Oscar Konrath - classe 42.
N. 186.960 - Geladinha - Moaryr Denser Cruz - classe 42.
N. 196.033 - Tropical - Indústria
de Tintas e Vernizes Tropical Ltda.
- classe 3.
N. 208.343 - Princesinha - Elly
Weidle Volk - clazse 36.
N. 215.051 - Royer - Robert Leo
Royer - classe 42.
N. 249.207 - Daimon - Eletro Indústria Daimon Ltda. - classe 8.
N. 259.103 - Socil - Sun Pró.
Pecuária S.A. Indústria e Comércio
de Forragens - classe 41.
N. 267.700 - Bemberg - Bemberg
8 P A - classe 22._
N. 283.093 - Tesa - Tesa S.A.
- classe 8.
• N. 283.094 - Tesatest - Tesa
S.A. - classe. 8.
N. 283.095 - Tesa - Tesa 8.A.
- classe 8.
N. 283.495 - A Vassoura - Mauro
Monteiro - classes 3 e 2.
N. '283.855 - Indiana - Alberto

N: 286;791 7- Laboratório Corti do
Brasil Ltda. - Tiocten - classe 3.
N. 287.593 - A Rainha - Panificadora A Rainha Ltda. - classe 41.
N. 290.274 - M. Ind.-Uniria Santo
Amaro S.A. Peças Para Automóveis
N 9 133.031 - Farbenfabriken Bayer
433.956
Montabras
MonN9
- classe 21.
AkbengeselLschaft.
tabras Montagem e Tubulações de Má- N. 420.592 - Unidade - Editora
Classe
6.
N9 133.035 - S. A. M. E. Soc. quinas em Geral Limitada
Unidade Ltda. - classe 32.
Accomandita Motori . Endotermici
No 433.957 - Nakaya - Tsunekazu
N. 420.706 - COPEL - ConstruCassani E. C.
Classe 6.
Nakaya
ções Pavimentações e Estruturas CoN° 137.120 - United 'States Steel
pel
- classe 16.
corp.
SINAL DE PROPAGANDA
•
DEFERIDA
Iguaçu - Indústria
N. 421.902
EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
e Comércio Iguaçu Ltda. - classe 4.
N. 422.584 - Miplas - Domingos
INTERFERÊNCIA
N° 268.732 - Fiação e Tecelagem
Sant'Ana - Sant'Ana - Classes 22 Moretti - clame 34.
Majcas Deferidas
- 23-24-31-34-36 - 37
431.339 - Flor Fina - Perfumaria Kanitz Ltda. - classe 48.
- 49 - (Artigo 121j.
Dia 30 de- março de 1965
N. 433.503 - Flor da Bornes FRASE DE PROPAGANDA
Costa Penna & Cia. - ceasse 44.
DEFERIDA
- Octacilio
N9 2)3.806 TITULO DE ESTABELECIMENTO
ae Oliveira ti Companhia - Classe
N. 285.977 - Mó-eis Tepermann
DEFERIDO
36.
São Mais
N9 269.505 - Mara -Matadouro São Os Melhores E Não
Caros - Móveis Tepermann S.A. N. 228.744 - Indústria de Bebidas
Progresso Limitada - Classe 41.
classes 17 e 40 (art. 121).
Royal - Cincinato A. Peretti - clas•
ses 42 e 43.
N° 287.022 - Emblematica - Casa
NOME COMERCIAL DEFERDO
N. 412.535 - Buriti - Hotéis BuTozan Limitada - Classe 6.
riti Ltda. - classes 33 - 41 - 42
N" 287.023 - Tres Diamantes - N. 262.973 - Entregadora Ltda. - 43 - 44.
Entregadora Ltda. - (art. 109 n. 3).
Casa Tozan Limitada - Classe 6.
N. 420.535 - Edifício Jardim BoN. 413.120 - Auto Peças Henrique
N u 287.395 - Ka Ka - Grillo Schenk IndWtria e Comércio - Auto tânico - A. Set. Administração
33.
Companhia - Classe 46.
Paz
Peças Henrique Schenk Indústria e Serviços Técnicos S.A. - alasse
Gerardo
N. 424.414 - Ton'S
N9 287.516 - Tres Diamantes - Comércio S.A. - (art. 109).
Casa Tozan Limitada - Classe 1.
N. 417.298 - Agrotec Agricultura Frankel e Peter Frankel - classes 41
- 43.
N9 290.283 - Ascese - Soc. Per, Técnica e Comercial Ltda. - Agro- -.42
N. 276.633 - Pet•inan - Graetz
As Costruzioni Rob n e ttcrie Elettro tec Agricultura e Comercial Ltda. - Aktiengesellschaft - classe $.
(art. 109 a. 3)..
flaldate Ascesa - Classe 11
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N. 380.38t• - Keller Weiber Kelmeg S.A Máquinas Comerciais e
Gráficas - classe 8.
N. 433.539 - oletim Suburbana
- Antônio Mendes de Oliveira classe 32.
N. 437.5(13 - Solis - Solis
teias Gessy Lever S.A. - classe 48.
e
DIVERSOS
Térmos aguardando anterioridade:
N. 269.794 - Laboratórios Fuma- cêuticos Espasil S. A.
N. 286.920 - Essências Garonl
Ltda.
N. 420.609 - Padaria das Navegantes Ltda.
N. 420.653 - Amo Adolpho Wirth
County Lab. LimiN. 430.931
ted.
N. 432.077 - Comércio e indústria
Larbosa & Marquei; S.A. •
N. 432.122 - S.A. Indústria e Comércio Concordia.
N. 432.909 - Nelson Heiden.
N. 433.018 - Indústria de Malhas
Bergier Ltda.
N. 433.110 - Artes Gráficas 'Indústrias Reunidas S.A. AGIR." •
N. 433.136 - Condoroll Tintas
S.A.
Ns. 433.137 - 433.138 - Condoroil
Tintas S.A.
•NT. 433.205 - Mobile Significa Garantia e Qualidade.
N. 433.210 - Casa Natal Tintas
e Vernizes Ltda.

N. 433.221 - Industrial de Bebidas
Mundial Ltda.
N. 433.254 - Johann Frisch.
N. 433476 - Cama Vogue Ltda.
Ns. 433.421 - 433.426 - 433.428 Indústria Gaúcha de Produtos Alimentícios S.A.
N. 433.476 - Panauto S.A. Ind.
e Comércio.
N. 433.857 - D1 Nardi & Gonçalves
Ltda.
EXPEDIENTE .D0 DRETOR DA
DIVISÃO JUR/DICA
DIVERSOS
DIA 30 DE MARÇO DE 1965
Leo Kennetli Sandres e Vaughn
Adelbert Sanders - No pedido de
restauração na patente privilégio de
"invenção 11. 46.905 - Concedo a restauração de acôrdo com o art. 206.
LERAS Indústria Biasileira de Seringas S.A. - No pedido de restauração na pateriçe privilégio de invenção n. 57.507 - Concedo a restauração de acôrdo com o art. 206.
Vicenw Boufanti - No pedido de
restauração da patente privilégio de
invenção ri. 57.552 - Concedo a restauração de acôrdo com o art. 206.
Guilherme Ferro Pacheco - No pedido de prorrogação na patente moclêlo industrial 1.127 - Concedo a
prorrogação para o 4.9 triênio, mediante o pagamento da taxa de acordo com a Lei 4.505 de 30 de novembro de 1961.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Transferência e Alteração de Nome da
• Titular de Processos
RIA 30 DE ")",ARÇO DE 1985
Certac S.A. Comércio de Equipamentos Rodoviários Tratores e Acessórios - Transfenencia para seu no
me da marca Certac n. 214.121 Anote-se a transferência.
Tootal Limiteu -- Na alteração de
nome na marca Tootal n. 221.589 Anote-se a alteração.
Lecien S.A. Indústria Farmeautiés - Transferência para seu nome
das marcas Boldopático n. 288.073 -
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riamuwar n. 289.237 - GH n. 281.571
Kearney & Trecker C V A Limitedt N. 519.079 - 619.001 - Mia Ak- Cocarubiol n. 223.609 - Anotem- - Junto a marca n. 291.608 ticagesellechaft
~atm& exigemse as transferências.
tiefaça exigtencia.
523.439 3aid4etria de
EXIGÊNCIAS
Paiametint S.A. - Satidfaça, exigtoaDIVERSOS
da.
Cônsul Heitor Pinto de Moura N. 525.394 - Faxbwerke Hoechst
A. Soc. de Moagem Princesa do
Junto a marca n. 139.745 - Satis- Brejo
Aktleagesallsehaft
Veiem Meister LuLtda.
Junto
ao
termo
451.108
faça exigência.
o pedido de transferên- cilas & Bruning - Satisfaça exigemS. A. Moinho Inglês. - Junttu a -ciaArquive-se
eia.
por falta de cumprimento da eximarca n. 171.456 - Satisfaça exi- gência.
N. 545.502 - Pedro ST:doceo gência.
Satisfaça exigência.
Sicol Comércio e Indústria S.A. EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
Na. 872.454 - 672.466 - 872.454
Junto a marca n. 215.697 - SatisEXAME FORMAL DE MARCA
- 62.457 - 872.468 -- 672.459 faça esigência.
Sua Majestade Roupas S.A.
Cia. Cestol Indústria de Êleos VeEXIGÊNCIAS
getais - Junto a marca n. 216.595
DIVERSOS
- Satisfaça exigência.
DIA 30 DE MARÇO DE 1965
Naoli Cia. Nacional de Oleos Vegetais - Junto a marca n. 218.659
N. 269.652 - Fichter & Sacho AkTérmos com exigências a cumprir tie~ellsohaft - Arquive-se o pe- Satisfaça exigência.
números:
dido de prorrogação.
Sieol Comércio e Indústria S.A. N. 262.091 - Cl IP Boelaringer &
Junto a marca n. 220.356 - Satis459.940 - 460.345 - 460.346 Soabria GMBN - Arquive-se o pefaça exigência.
460.347 - 480.349 - 460.351 dido de prorrogação.
Luiz F. Braga Comércio e Indús- • 460.352 - 460.353 - 400.354 tria S.A. - Junto a marca n. 226.15
Ns. 220.011 - 220.013 - Cari F W
460.355 - 460.358 - 460.369 1- Satisfaça exigcencia.
Borgead - Arquive-se o pedido de
460.363 - 480.365 - 460.366 Stauffer Produtos Químicos Ltda.
prorrogação.
460.367 - 460.388 - 460.370 - Junto a marca n. 227.020 - Sa460.371 - 460.374 - 460.380 N. 521.906 - Construções Eletro
tisfaça exigência.
460.281 - 480.3132 - 460.383 Mecanicas Amar Ltda. - ArquiDreno Gomes de Mattos - Junto
Material Ferroviário S.A. Mafersa. ve-se.
as marcas ns. 27r7.218 - 277.319 Satisfaça exigência.
Ne. 653.918 - 663.919 - 683.920 EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
OU . 921 - 868.922 - 683.923 - Aguar
PRORROGAÇÃO
de-se.
DIVERSOS
N. 671.413 - Vva. li. Underberg
EXIGÊNCIAS
Albrecht & Cia. Ltda. - AguarIndústria e Comércio de Bebidas
de-se.
Pontiac Ltda. - Junto a marca
DIA 31 DE MARÇO DE 1965
N. •71.414 - H. Underberg Aln. 132.457 - Arquive-se o pedido de
brecht & Cia. Ltda. - Aguarde-se.
transferência por falta de cumpriN.
414.671
Weinbrenneret
Vorm
znento da exigência.
Gebbruder Machoa Munchen GeselPRORROGAÇÃO DE MARCAS
lehaft Mit Beschrankter Haftung EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
Satisfaça exigência.
Foram prorrogados os seguintes UrTRANSrENÊNCIA E LICENÇAS
Ne. 418.80 - 418.391 - 418.293 mos:
N. 449.301 - Gritzner Kayser AG
Transferência e Alteração de Nome - J.8. Staedtler - Satisfaça exigência.
- Gritzner - classe 6.
de Titular

L4~

DIA 30 DE MARÇO DE 1965
Walgratz Representações S.A. Transferencia para seu nome da mar
ca Georga n. 295.307 - Anote-se a
transferência.
Aesculapius Laboratório Chimico
Farmacêutico S R L - Transfezéncia
para seu nome da marca Cellulin
n. 298.131 - Anote-se a transferência.
Walgratz Representações S.A. Transferência para seu nome da mar
ca King Kong térmo 410.825 - Anote-se a transferência.
Antenor da Fonseca Rangel Filho
- Transferência para seu nome das
marcas:
Faimácia Orlando Rangel n. 235.626
(titulo).
Dora n. 188.982.
Benzoin n. 189.532.
Lactocerolina n. 193.805.
Cineae n. 203.720.
Bismomercurion n. 229.749.
Kolateno n. 235.933.
Magnesta Leitosa n. 235.994.
Aesculeno n. 236.499.
Valereno n. 236.500.
Viburneno n. 236.501.
Esmaltine Rangel n. 245.388. •
Calmopirin n. 263.327.
Dynamosina n. 263.330.
Iodotona n. 266.855.
Ionargol n. 266.857.
Urolyseno n. 266.565.
Ionosufrol n. 267.561.
Kolatose n. 267.562.
Sulfomercurion n. 267.572.
Coaltran n. 269.952.
Pabianol n. 273.460.
Neuro Arthritina n. 273.462
Neuro Forrniato n. 273.463.
Phagocytosina n. 273.484.
Phymol a. 273.485 - Anotem-se
transferências.
EXIGÉNCIAS
Companhia Anonima Toddy Venetroiana - Junto ao termo 423.294 Satisfaça exigência.

N. 512.847 - Odontopan - Gral.
amasia Espiriola & Cia. Ltda. - elas.
se 19.

N. 520.k28 - Bandeirantes - Cia.
Ração e Tecidos São Bento - classe 23. •
N. 551.435 - Expresso Universo
-. Expresso Universo Ltda. Ngrie comercial.
N. 594.920 - Pae China Pana Pun
- Ferht José Dias.
X. 060.662 - Caninha Alegre da
Qdonia - Cazaretto & Irmão - elasseu.
N. 609.498 - Benavitan - Laboratório Duçto S.A. Indústria Farma(abdica - clame 3. N. 618.457 - Zeiss Ikon
Zeias
lkon A G - classe 8.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS
RESTAURAÇÃO DE MARCA
DIA 30 DE MARÇO DE 19435
N. 432.431 - Tranca Rua - Mario
Vllardo - classe 42 - Concedo a
restauração.
MARCAS DEFERIDAS
N. 257.255 - D V G - Gusistahlwerk Bochumer Verein - A O classe 11.
N. 225.773 - Tatu - Indústria e
Comércio de Bebidas Marcial Ltda.
- classe 42.
N. 269.160 - Revista Civilização
Brasileira - Enio Silveira - elasse 32.
N. 261.116 - Lord Grey Lord
Grey Camisas Ltda. - classe 36 Com exclusão de calçados.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 420.772 - Peles Polo Norte Peleteria Po:o Norte S.A. -- classta
33 - 34 - 35 - 36 - 37.
MARCA INDEFERIDO

IMPOSTO DO Sn()
Lei Li9 4.505 - de 30-11-1964
Dispõe sôbre o Impõsto do Sêlo
. e da outras providencias.

DIVULGAÇÃO N9 92&

PREÇO: Cr$ 150

A VENDA
Na GuMnabara
Seção de Veras : Avenida Rodrinues Alves n.• 1
Agência 1: Miaiietério da Fazenda
Atende-se a iied,clos pelo Serviço de Reembólso Postal

Em Brasflta
Na Sede do D. I. N.

N. 479.501 - Tricolândia
oficio Amparo S.A. -- el.aw 32.
EXIGÊNCIAS
Cia. Siderúrgica Guanabw a Junto a marca 477.416 - •Dign
o pedido cie reconsidera:Ao feio Jair
Cia. Siderúrgica da Guanabara -(COSIGUA) juntando prova de sua
existência jurídica.
Vulcan Material Plástico S.A. -Junto ao térmo 403.979 - Satisfaça
exigência.
DIVERSOS

•
Purolator Products Inc. - Junto
ao registro n. 309.397 - Fa,:a-se
apostila.
ARQUIVAMENTO DE PROoEsSOS
DE MARCAS
Ficam os processos de marcas abaixo mencionadca arquivados:
N. 426.465 - Coopagro Comeicial
e Agrícola Ltda.
N. 268.710 - Janaer Glaswerk
Schott & Gen.
N. 475.664 - Imobiliária Sharon
Ltda.
N. 476.235 - Sebastião de Militoda Ltda.
N. 476.464 - AFIE Comisaária e
Administradora Soc. Civil de Despolisabilidade Ltda
N. 476.905 - 'lhe Norwich Pharmacal Co.
N. 477.641 - Soc. Brasileira de
Óleos S.A. Sobroel.
N. 479.841 - Soc. Café Negrito.
N. 505.206 - Ache Lab. Fama.
cceuticos Ltda.
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Gõtlige da Propatadade Industrial. Da data da publicação começará a
rubleseetbs fele* ledrdo CM O ark 1114
O defirliktento do pedido. ~anta tese prazo poderão apresenta;. atlas mosicões ao Departamento
liTackeeed da Psopriedada industrial *que% que se julgarem prejudicados com a conceseão do registro requerido

~soa• prazo . do GO dias para

Taram n.• 673.922, de 26-11-64
(Prorrogação).
,Whitin g Corporation
Estados Unidos da América

Termo n.° 673.926, de 26-11-64
Siprorneta S. A. Indústria e Comércio
Guanabara

Termo n.° 673.934, de 26-11-G4
A. Rodrigues Jumor h C:a .

PRORROGAÇÃO'

SITK

ITI

Tõrmo n.° 673.930, de 26-11-64
Herbert Otto
•
São Paulo

COMBISTAT
Indústria Brasileira

IND. BRASILEIRA
Classe 8
Fornos de cúpula, aquecedores a sôpro
para fornos de cúpula, fornos rever-

Classe 8

barro, fornos rotativos, conversores para •
Classe 11
aço, fornos de cozimento, filtros de p6,
Para distinguir limas e grosas
secadores de areia, e queimadores para
caro pulverizado
Tèrmo n.° 673.927, de 26-11-64
Siprometa S. A. Indústria e Cariar...10
Tèrmo n.° 673.923. de 26-11-64
Guanabara
Teofila Wajnberg
Guanabara

SPORT-CHIC
MODAS

• .1
•AFIA

Têm° n.° 673.931. de 26-11-64
Herbert Otto
São Paulo

, proaos4;40

r‘i IBROSIA1
Brasileira\
.inciústria
Classe 8
Térmo n.° 673.932, de 26-11-64
Herbert Otto

IND. BRASILEIRA
Classe 36
Titulo de estabelecimento
Classe 11
- Tèrtao n.° 673.924, de 26-11-64
Para distinguir limas e grosas
&prometa 3. A. Indústria e Comércio
Térmo n.° 673.928. de 26-11-64
Guanabara
Siprometa S. A. Indústria e Comercia
Guanabara
fp

'%ÉBOA
IND. BRASILEIRA

I PE

AI. .

eereeelemw~~~

Classe 11
Para distinguir limas e grats

Tèrmo n.° 673.925, de 26-11-64
Tênno n.° 673.929. de 26-11-64
&prometa S. A. Indústria_e Garnércio Siprometa S. A. Indústria e Comércio
Guanabara
Guanabara

•SINCO
IND. BRASILEIRA

4.1
SAPc

IND BRASILEIRA

..711~~~9~
Classe 11
Para distinguir limas e grou.

PRORROGAÇÃO

chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros. embalagens de

couro, esto i ,» guarnições de couro para
automóveis, qua rnicó.:'s para porta- blo.
cos, malas, maletas. porta-notas, portachaves, porta -niqueis. pastas. pulsei -ai

de couro, rédeas, selins, sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios c valises
Tèrmo n.° 673.936, .de 26-11-o4
Bebidas Hércules Ltda .
Minas Gerais

ANDNIIP

IND BRASILEIRA

Classe 11
Para distinguir limas e groins

Sào Paulo

Classe 3)

Couros e peles preparadas OU não. ca.
murças, couros. vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de Couros. arreios, bolsas. carteiras. caixas

Classe 11
Para distinguir limas e grosas

Indústria Brasileira
Classe 8
Têrmo n.° 673.933. de 26-11-64
Herbert Otto

~Np/. per:
8EINDAS HERCULEZ LTDA.
nus Pear~" 78 ••••
Herlearde

olned ouc

1

PRORROGAÇÃO

PYROSTA T

-Classe 42
Aguardente de cana
Termo ri.° 673.938. de 26-11-64
Ary Torquato de 'Jesus

Indústria Brasileiro.
Classe 8
Tèrmo n.° 673.935, de 26-11-64
Probiotical Laboratórios Ltda.
Guanabara

Indústria )3íasileira,
Classe 3
Um preparado farmacêutico

Cbsse
,Asluecedores de tgua de alimentação
p.i.m., máquinas de catar-frios, bombas de ar para pneum ., ticos. bombaa
para gazolina, de incèneics e elétricas,
betoneiras, brocas elétricas burrmhos e
insutadores de ar buril: s quanit , parte cie máquinas. caldeiras a vapor carburadores. carimbo de te,rno. carneiros
hidráulicos, cavadeiras p.i.m.. cols.
traidores de Cirno p m churn sceiras
ou mancais de anti-fricção. coletores
de titilamos e motores, compresmea,

DIÁRIO
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condensadores, eixos quando parte de
maquinas, êmbolos quando parte de
maquinas, engenho de serra, engenho
de cana, engrenagens quando parte de
máquinas, freios quando parte de máquinas. guinchos de fricção, guinchos
para caçambas de arresto, guinchos de
tran.sorte aéreo, geradores e gasolina,
guindastes, limadores de cano .1.m..
máquinas de imrimipr, lubrificadores
quando arte de máquinas a vapor:
maquinas de lavar roupa, máquinas de
costura, máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e
maquinas têxteis, máquinas de tirar
cortiça, • máquinas de limpar e afiar facas. molas para máquinas, máquinas
frigorificas máquinas de rotular, martelos a vapor moinhos e mós não'
agricolas, motores de combustão interna. elétricos e a gás, motores para bicicletas e motocicletas; pentes quando
parte de maquinas, penteadores de teares. rolos para estractas, serras cucam.
cas, serras hidráulicas, serras de fita
tórnos mecanicos tórnos de revólver
tórnos automáticos, tõrnos verticais
turbinas. tubulações para caldeiras:
velas de ignição para motores, válvu
ias e ventiladores quando parte de
máquinas
Termo n.° 673.939, de 26-11-64
Ary Torquato de Jesus
Minas Gerais

"Torman
Classe 36
Artigos de vestuário de tada espac e
para homens, senhoras e crianças, inclusive calçados e roupas esporte

Termo n.° 673.943, de 26-11-64
Indústria e Comércio de Lubrificantes
Veoz HP S. A.
São Paulo

Tann° a.' 673.946, de 26-11-61
Irmaos Bubach
Santa Catarina

Termos na. 673.951 a 673.955. d•
Lojas Everest S. A.
São Paula
Agora nas
nas Lojas EVEREST,
ou crédito, sem en t rada.,_", mesma
' vale, prémio certo,
slem sorteio, na tosai

G.a.sse 4i

Para distinguir: Álcool para motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustiveis, gás, gasolina, graxa. graxas para lubrificação, lubrificantes, óleos combustiveis, óleos para
freios, óleos lubrificantes, óleos para
iluminação e para geração de tõrça, petróleo, querosene
Termo n.° 673.944, de 26-11-54
Para

TIJCITRUI
Ana

1

el G

,Lego

, Tucurui .., —

Para

Classe 41
Café torrado e moído
Tann on.° 673.945, de 25-1141
Irmãos Babsch
Santa Catarina

Tralk

astum

Cs, e 21
Para distinguir: Veiculos e "Se vastas
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de salão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, e.arrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas. cabos de veiciiloa
corrediços, para veiculas, direção desligadeiras, estribos, escadas rolanes, elevadores para assiageiros e ara carga,
engates para carros. eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
manivelas, navios. aalibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pontões
rodas para veiculos, ohm, tricicles, tirantes para veiculas, vagões, velocipedes, varetas de contróle do a çogador e
acelerador, tróleis, troleibus. varaea de
carros e toletes para carros
Tármo n.° 673.947, de 26-11-64
Philippe Cavalcanti Mello

Classe 32
Frase de propaganda
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, e*
murças, couros, vaquetas, pelicas e ar
tefatos dos mesmos: Almofadas de coa,
ros, arreios, bolsas, carteiras, calam
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens tf(
couro, estotos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo.
cos. malas, maletas, porta-notas, porta.
chaves, porta-niqueis, pastas, pulseira
de couro, rédeas, selins, sacos para via.
gero. sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Compra e venda de peças de vestuitie
Classe 37
Compra e venda e oferta de premio di
roupas de cama e roupa de mesa •
toalhas de uso pessoal
Classe 50
Investimentos financeiros, planos de
sorteio e publicidade

Termos na. 671.956 e 673.957, de
26-11-64
Decorações Simpatia Ltda.
Guanabara

SIMPATIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Rio de Janeiro
Termo n.° 673.940. de 26-11-64
Dum Bosco Administradora e Predial
Classe 45
Ltda.
Pl.intas e flOres naturais
Classes 21
Pare distinguir veiculos e suas partes
Guanabara
Classe 28
integrantes, a saber: Aeronaves. acros.
Plantes, flores e frutos de matéria
Classe 4
tatos, aeroplanns, alavancas de freios.
rica, de cera, sle âmbar. de celuloide
Titanium
amortecedores, ambulâncias, assentos de
de conchas, de _
madeira
.
veiculoa, aviões, automóveis, balões.
9_40Z 24~ barcos,
Termo n.° 673.948, de 26-11-64
bicicletas, barras de freios, berTermo n.° 673.958, de 27-11-64
Israel
Henrique
Laufer
ras de tração, braçadeiras de caixas,
Cerrato Bar e Restaurante Ltda.
Rio de Janeiro
'Indústria Brasileira
molas, braços de veiculos, crarretes,
Guanabara
carros de bagagens, carretas, carretas
Classe 50
de artilharia, carrinhos de mão, carriImpressos em geral
nhos para pedreiros, carros para carRestaurante Nino Lr
••nn••
ga, carros para estradas de ferro, carTêrmo n.° 673.941, de 26-11-64
ros, caminhões, carrocerias, carroças.
Classe 32
Classes: 41. 42 s 41
José Manuel da *Silva Lopes
carruagens, carros tanques, camionetes,
Programas de rádio e televisão
caminhões
chassis,
carburadores,
char
Guanabara
Termo n.° 674.960, de 27-11-64
Termo n.° 673.949, de 26-11-64
neiras, coches, conexões de tope de vet.
Calçados Fernando Indústria e Cornéta
Indústria e Comércio de Aparetios
cubas, cubos para propulsores, cubos.
cio Ltda.
Elétricos Ltda.
desligadores, engates de borracha. enGuanabara
São Paulo
gates de ferro, estribos para carruagens,
estribos, eixos de locomotivas, freios automáticos, freios pneumáticos, 4reios para estrada de ferro, perfilam, galeras,
hastes de veículos, hélices, iates, inje1
Classe
tores de locomotivas, logos de engreClasse 8
Tintas e vernizes
Dagen., Jogos de rodas logos de rodas
Condicionador t renovador de ar
para transporte de toras, lanchas, lenTimo a.' 673.942, de 26-11-64
c/iões, liteiras, locomotivas, molas de
Termo st, 673.950, de 26-11-64
Net Manuel da Silva Lopes
borracha para carros molas de veiculos, Socitlié Belga de L'Azote et das Prodais
motocicletas, motociclos, monociclos,
Getillabarát
Chim'ques du Marly
navios. (inibes, painéis de armação de
veiculo& para-choques, para-lamas,
pontões, reboques, reboque para transporte, rebocadores, rodas ara veiculo&
saveiro*, tambores de freios, tendera, tiBalgica
bem& *antes de carros, tratores. tro.
Classe 35
Classe 3
kl, trenós, triciclos, trucks de locomoOneae I
'
Fabrico de calçados
Produtos kirmaclutieos
tivas. vagões, vaores e velociPedes
1 Inatas • triantot

Titanium do Brasil.

Hora da Buzina

Vtainta

R1C AR

FRAGIVIX

Sexta-feira 2
Termo n.° 673.959, de 27-11-64
Cerrai° Bar e Restauro ice Lria,
Guanabara

[MAMO OFiCIAL (Seção UI)
Termo n.° 673.966, de 27-11-64
L Oreal
14rarNel

TINTETTE

Termo n.° 673.971, de 27-11-61 Sperry Rand Corporation
Esta-los UnicNs da América

REMINGTON JUNIOR

Ciasae IS
Classe 8
Para distingiur: Perfumes, essências, ex. Barbeadores e/ou depiladores e'étric.,1
tratos agua de colónia. agua de toua.
Termo n.' 673.972, de 27-11-61
dor, agua de beleza, água de quina,
Classe 41
(Prorrogação)
água cie rosas, água de aliazema, água
Artigos da classe
para barba, tosões e tónicos para os
S. S. S. Co.
Termo n.° 674.961. de- 27 11-64
cabelos s para a pele, brilhantina, banEstados Unidos da América
Magazine e Confecções Cascais Ltda. dolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para Os
Guanabara
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e - maquilage", depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparadas para
embelezar cílios e olhos, carmim para
Indústria Brasileira
o rosto e para os lábios, sabão e creme.
Classe' 3
para barbear, sabão liquido perfumado
Um medicamento para a cura de 'Mas
ou
não,
sabonetes,
dentitricios
em pó.
Classe 36
pasta ou liquido; sais perfumados para as moléstias do sangue e da pele e
Artigos da classe
para purificar o sangue
banhos. pentes, vaporizadores de pedeTérrno n.° 73.963, de 27-11-64
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Têrmo 1. 9 673.973, de 27-11-64
Sperry Rand Corporation
e aios, rum de louro, saquinho perfuGeorges Kaissar Maa/ouf
Estados Unidos da América
mado, pteparado. em pó, pasta, liguzSão Paulo
e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removedores da
suticular; glicerina perfumada para os
PRORROGAÇÃO
sabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais aní.
ficiais, óleos para a peie
• Classe 8
Termo
n.° 673.967, de 27-11-64
MO,
Barbeadores e/ou depiladores elétricos
Sperry Rand C,orporation
Termo
n.°
673.964.
de
27-11-64
Estados
Unidos
da
Amesics,
—
Brown Fintube Company
Estados Unidos da América
Aêt••••
‘"
'
enee
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rim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões,
touciessa e vinagre
Trinos ns. 673.974 e 673.975. de,
27-11-64
Arrio S. A. Indústria e Comercio
São Pru'e
MORROGACÃO

ARNO
Ind. Brasi leira
Ciasse 8
Para distinguir: Aparelhos de Ni opa.
relhos de ar refrigerado, aquecedores,
abat-lours, alto-talantes antenas, baterias, batedeiras. businas, baroinetros,
chuvehos elétricos, chaves, automáticas.
comutadores. ch cotei para automóveis,
cabos e condutores elétricos, chaves de
tomada. colimadores. enceradeiras expremedores elétricos, fogões, fusivels.
máquinas fotogra 4icas, faróis, interruptores geladeiras, aparelhos de Mercomun cações. liquidificadores, limpadores
de parabrisas, ,szes traseiras para veiculas. lanternaa, mostradores, microfones. manómetros panelas elétricas, aparelhos á refrigeração, rádios, refletores, sorveterias, aparelhos de televisão,
válvulas, voltimetros e velas elétricas
Classe 6

Bombas de qualquer espécie, dinarnos e
geradores, exaustores, máquinas de moer
carne, secadores, refrigeradores (bal.
cões frigoríficos_ para fins comerciais)
Tenni° n.° 673.976, de 27-11-64
Fábricas "Leila" Ltda.
São Paulo •

PRORROGACÃS,

AERO
Indústria Brasileirii

Classe 8
Pennutadores de calor
Termo n.° 673.965, de 27-11-64
Maidenform, Inc.
Maldenform, Inc.
Estados Unidos da Arnáricp

FRIS-KEE

Classe 8
Barbeadores e/ou depiladores eljtricos
Termo '-n.° 673.968. de 27-11-64—
Dudget Rent-A-Car Corporation of
America
Estados Unidos da América

E3UDGET

Classe 36
rara distinguir: Artigos de vestuários
• rcrspas feitas em geral: Agasalho'
aventais, alparcatas. anáguas. blusaa
• Classe 21
botas, botinas blusões. boinas ,baba Veículos e suas partes integrantes, exdoutos. bonés. camas, tes. cartolas. cara
ceto máquinas e motores
puças, casaçâo. coletes, capas chales
Termo n.° 673.969. de 27-11-64
cac.hecols, calçados. chapéus. cintos
Sperry Rand Corporation
cintas. combinações. carpinhos. calças.
Egt 2 clos Unidos da América
de senhoras e de crianças calções ca.
ças. camisas. camisolas. camisetas
saias. casacos, chinelos, dominós. echar
pe. lantasias. tardas para militares, colegiais. fraldas. galochas, gravatas. dor.
roa. logos de angarie laquetaa. laques
Classe 8
freios, fronteiras para veineos, gteciao
depiladores elétricos
locomotivas, lanchas, motociclos molas. Barbeadores e/ou
_ _
motocicletas. motocargas, moto furgões
673.970, de 27-11-64
Termo
manivelas, navios. ónibus. para.choaues
Sperry Rand Corporation
para-lamas. para-brisas. pedais, pontões
E<. ta-los ITa'rt Ns da Trné-'ci
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tu reboques. radiadores para veiculas
rodas para veiculos, selins. tricicles.
• r•
•
rantes para veiculas vagões. veladas
deis varetas de controle do afogador e
Classe 8
acelerador. tróleis. trolelbus. varas' de
Barbeadores e/ou depiladores e'étr cos
carros, toletes para carros

ROLL.A.CAR'

(,,..'lasse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Classe 36
açúcar, alimentos para animais, amido Paia distinguir: Artigos de vestukioa
amendios, ameixas amendoim, araruta e roupas feitas em geral: Agasalhos.
arroz, atum, aveia, avelã:, azeite. azei aventais, a'pe.tatas. anáguas. blusas,
toaas, banha, bacalhau, batatas, balas botas, botinas, blusõas boinas, bababiscoitos, bomboni. bolachas baunilha: douros, bonés, capacetes. cartolas, caracafé em pó e em não. camarão canela puças, casacão, coletes, capas, chales.
em pau e em pó. cacau, carnes chá. cachecols. calçados, chapéus, cintos,
earlaneeloa. chocolates, confeitos, cravo. cintas, combinações . corpinhos. calças
cereais. cominho creia ede leite, cremes de senhoras e de crianças. ca lções, calchouriças. dendê, doces, doces de fru- ças, camisas, camisolas, camisetas,
alimenticios croquetes. compotas can- cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
gica coalhadas cas t anha, cebola, colidi. nes, fantasias. fardas para militares, comentos para alimentos, coloraates legiais, fraidas, galochas. gravatas, gortas, espinafre, essências alimentareis em- ros, logos de 'ingeris. Jaquetas. !aguei,
padas, ervilhas. cintavas. extrato de to luvas, ligas, lenços, man ntis meias,
amiba, mantas arandrião, mantil , ins. pamate sarinhas alimenticias. favas.
cul is flocos, • tardo, fermentos. talião letós. palas, nenhoar, pulover, pelerinaa,
figos. trios, trutas secas, naturais e cria peugas, ponches, polainas. pijamas putalizadas: glicose, goma de mascar. gois nhos, perneiras. quimonos, regalos.
duras. nranulos. orão de bico, gelatina robe de chambre, roupão. sobretudos,
goiabada geléias, herva doce, 'serva suspensórios. saldas de banho. sandá'las,
mate, hortaliças. Lagostas. línguas, leite. sneteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
tuier, toucas. Turbantes. ternos, uni.
condensado, leite em pó. legumes em
formes e vestidos
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias mariscos. manteiga —Tèrrno n. s 673.977-, - de 27:11-61—
-um 'OJje'PW .epaisaisens sausrebseto Siam Sociedade Industrial Americana
sa de tomate. mel e melado. mate. mas- de Máquinas Torcuato Di Tella S. A.
sas para mingaus. molhos. malucos,
Sia Paula
mostarda, mortadela. nós mascada coPRORROGAÇÃO
tes; óleos comestíveis. ostras. Ovas.
piles paios pralinés. pimenta. pós para
aa de bl4•114naa
pudins. pickles. peixes. P resuntos Da'
ekxled.de 5ndes1
•petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
queijos. rações balanceadas para ant.
Classes: 6, 1, 8. 10, 11, 17 e 40
atms. requeijões. sal, sagu, sardinhas
sanduiches. salsichas salames so p a' en- Máquinas industriais e par aoutros fins
latadas. sorvetes. sucos de tomates - e de e suas partes Integrantes: máquinas nara
frutas: torradas, tapioca, tarnaias, talha. agricultura e horticultura. e suas p.v!et
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integrantes; instrumentos de preciso e
mentificos. inc'usive aqueles pt.ra fins
inflistriais, instrumentos e aparelhos
para fins úteis; instrumentos medisinais,
cirúrgicos e veterinários, inclusive o
perfurantes e cortantes para tais fins,
aparelhos e maquinas para fins mediainais, instalações hospaalares, de profilaxia, expurgo e fins análogos: cutairria
paguena para 020 geral e dernéstica.
ferramentas cortantes e perfusantas: ferragesn e ferramentas de tasila sspacie,
pequenos artigos de metal: artigos e máquinas e instalações para escritórios.
cano ar.calivos, prensas. psendedores
papel, ganchos e análogos, artigos pequenos para escritório e dssenho; ma.
veis de madeira e da metal, estofado s nu
no, inclusive os de escritório e fins
têcnicos
•
Termo na 673.978. de 27-11-1964
Indústria Brasilsira de Instrumentos
Musicais "Weril" Ltda.
São Paulo

indústria Brasileira
Classe 9
Artigos da classe
Ve-rrno n.° 673.979, de 27-11-1964
J. Rabello
Cia. Ltda.
Guanabara

5a. AVENIDA
Uma Presença Marcante
Na Moda Masculina
Classes: V. i0, 34, 35. 36 37 40 e 48
Artigos das classes

Abril de 1965

DIÁRIO OFICIAL (Seeão
y r ias, artigos éste fabricados de asbestos borracha. cortiça, fibra "i'carnzade metal, não ancluidos em ataras
de
classes
Classe 36
Para disfira:liar: Artigos de vestuárias
e rotpas Natas em geral: •1 g a ,a1hns
ave-tais, alparcatas. anaguas balsas
botas, botinas. blusões. boinas. batia
clauros bones. capacetes. cartolas. cara
saiças, casação, coletes. capas. cismes
cas hecols. calçados, chapeus cuia IN
cl atas. ccanbinações. carpinhos. calças
as senhoras e de crianças calções ca..
ças,
camisas.
camisolas.
camisetas
cuecas. ceroulas, colaanhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos. dominas. acharpes fantasias. fardas para miatares co;caiara &alias. galochas, gravatas. gor.
ros logos de angarie. laqueias. lacasas.
lusas, ligas, lenços, maritais. . malas,
e0W15S. mantas, mandrião. mantlhan paletós, palas. aanhoar, pulovea ralearias.
amigas pont ms p olainas. pi amas pu.
abris,
perneiras, quirnonos,
regalos.
rott de chambre. roupão. sobretudos,
aispen , órios saídas de banho, sandaiias
sue teres. shorts. sungas stolas ou slacks.
tales, toucas tarbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 24
Alamares, atacadores para espart:lhos
e calçados. ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins merlIca
anis, bandeiras bordados, braçadeiras.
bolas cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos Co"
dões. &bruna lã fitas Forros franjas
festão feltro para órgão, fofos galar.
deres lamparinas, mochilas, mosquitei.
ros nesgas ombrairas e enchimentos
para roupas de homens e s,enhoras.
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmas. palmilhas
Passamaries, pavios, rédeas, rendas redes. sacas ainhaninhas para vestidos
telas. tampos para almofadas. não 'ia
zendo parte de móvEs. artigos êstes
feitos de algodão cânhamo linho, juta,
seda. raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras classes

Termos as. a73.98a a 673.986 de
Classe 23
27-11-1964
'eia 6 tua soppaj. ann6unsip. ased
Karibè S.A. — Indústi a a e Camércio sidos pa:a confecções em geral, para
São Paulo
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca cânhamo cetim
caroá. casemiras, fazendas e tec dos de
lã eia peças. juta, ¡assear. linho nados]
p aco-paco. parcaiine, rama rayon. seda
natural tecidos p lásticos, tecidos imneryneabilizantes e tecidos de pano couro
Classe 34
e vestidos
Cortina:1.as. coranas. capachos. enceraTermos
as.
673.987
a 673.989, de
dos, linóleos. oleados Pas s adeiras. Panos
27-11.1964
para assoalhos e paredes e tapetes
Oscar Leonardi
Classe 37
!-'5 n ;)
Ft taxas brancas oara caant e mesa:
1,ecachoados p ara camas. as'ehas co1 POJUCA •
t(' ..tnrea esfregõrs fronhas. guardana
pos
bordan
:aos d.e toalhas
len( ó's a . ntas asa 'sarnas sa
pal.
cosinaa s Danos d. ,* 'os
.a s dle
rosto e banho, toalhas le nasa toa,
Classe 46
lhas nara Jantar toalhas •.),V*A cl7á e
Datergentes e polidores
ca ce toalhas para banquetes aua r niClasse .1
ções para cama e mesa. toalhinhas Absorventes, acetona, ácidos, acetatos
(cobre pão)
agentes q uímicos) Para o tratamento s
r.iase 22
arasao de fibras tecidas couros e Cc.
Para distin g uir Fios d ealgodão. canha- lulose: água « az álcool, albumina, ara
ato. juta. lá nylon, fios plásticos. tios tinas, alumen alvaiade. alveiantes .n
de mia natural t rayon. para teceu& 1ustriai
aiuminio em pó amoniaco
geia e para croché: tios e linhas de toda intiancrustantes
s ati-oxidantes anti
espade. fios e linhas para pesca. linha
ixidantes anti-cor,oalvos anti-detonan
das de aço para pesca
a zota t(,s, água acidulada para
Classe 31
umuladores agua oxigenada • Para
Materiais para vedaçâo • revestimentf
's industriais. amónia: banhos para
para fins técnicos e inclas s ilais a sabe!
'vanizaçáo, benzina benzol. betumes
anéis, arruelas, buchas, ta rmaos rolha.
' sl xmatos de sixtio de potássio: ca
cordoalha. diafragmas, forros gachetat
"nem, carvões, carbonatos. entaliu
, 'es, celulose, chapas fotográ ficas
Juntas, molas, tubulações, uniões, vá;

EMNOVA
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composições extintores de incêndio. cio,
co, corrosivos. crousatos. corantes, arcosotos; descorantes, desincrusta a tes. chs.
oh/entes; emulsões iniciará/lama enxotre, éter, esmaites estereato., fanal. til
:nes ainsibilizacios para fotografias. 4ixadores, tormol. ia: tatos indur trans. tás.
anos industriais tiuwetos; galvanizado
'es. gelatina para fotografias e pintura
giz. glicerina; halratos hairosullitesa.
impermeahs:izantes,
ioduretos;
lacas;
massas para pintara magnésio, mal .:uno; nitratos, neutralizadoret nitrose. ulose; óxidos, oxidantes, óleos para
Mitos a, óleo de linhaça; produtos qui
micos para impressão, potassa industrial. {macia emuls'onáveis para a fo,
tografia, papéis de turnesol, papéis he•
liograficus e ha'ascossistas. pelicula.s
sensiveis. papais para Fotografia e aná
lises de lahoraiario, pigmentos, potassa.
PÓS Inetálcos para a composição de
tintas. preparações para fotografias,
produtos para niquelar. psatear e cromar produtos para diluir tintas prossia.
Co: reativo.,. reniovedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
alicatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sultatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
JU pastosas para madeira, ferro, parecontrusões. decorações, couros. tecidos, fibras, celulose, barcos e Vei
cu l os, talco industrial, thiner,
C'asse 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confectionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para oculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias. bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ,erramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão. -cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinNos de plásticos
Para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes. colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos.
embreagens de material plástico, ernba!agem de material plstico para sorve.
tss. estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para automóveis, massas anti-ruldos. escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos.. guarnições
para liguidificaciores e para batedeiras
de frutas e legumes. guarnições de material plástico para utensílios e objetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. farras, laminados. plásticos, landaeiras. mantegueiraa. 'malas.
orinóis. prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires. pratos, paliteiTOS. pás de cosinha, pedras Pomes artigos. protetores par adocumentos, p uxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-fiqueis. porta-notas.
porta-documentos. placas, rebites. rodtnhas, recipientes, suportes. suportes para
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. squinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos.
caras, colas a frio e colas não incluídas
eis' outras classes, para borracha, para
cortumes. para marcineiros. para sapateiros, para vidros pasta adasass para
correias, pastas e pedras para afiar

ass a bolos asjesasas para t‘icus, adesivos
para iacirilhos e adesivos para azulejos.
ana;s, caireté,s, pa-a tes, tagem e gusa,
IIIÇÕe.8 de mata 101 plástico ara indús(.1e721
tr
iá2tiCOS
T- èsnics na. 6 7 ,3.990a 673.993, de
27-11-1964
Madeira b.A.
lachiati
Sais Paulo

adecrui.
I
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amussaia ariasiatiaa

Classe 26
Alforges de v.me, argolas de madeaa.
de marifm ou de os s o, argolas de madeira de marfim ou de osso para guardanapos. armações de marfim ou madeira para le g ues, artefatos de madeira
para cosinha. cabides de madeira, caixas de madeira. copos de cosinha, •estas de salgueiro, cestos de madeira ou
vime para pão. colheres de pau, dentes
de madeira para rodas, dormentes de
madeira, enviSluceos de madeira para
garrafas. escadas de madeira, estribos
de madeira. figuras de madeira fivelas
de casso ou mar f im+, forquilhas de madeira. forros de nadeira, grades de
macieira, letras de madeira, mastros de
madeira, molduras de madeira para quadros, monogramas de marfam afanais
de biombo, painéis de madeira. tábuas
de costura, tábuas p ara cortar carnes,
tambores de madeira tampas de madeira. tonéis de madeira e . torneiras de
madeira
Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou
fibra: cestas, cestos. cabos de uten.
sillos, cestos para costura e para páes.
caixas de acondicionamentos e para eu-

feitas. esteiras, enbornaia. estojos, guarnições p ara utensIlloa. malas, pecheiraa.
redes. rédeas. suportes para filtros, sacolas, sacos, telas para assento de cadeiras e bolsas
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, da
aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos balcões. banquetas,
bandejas domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos nara dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços. jardim e praia,

conjuntos de armários e gabinetes pata
copa e cosidut, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios .olchões, colchões de an& as.
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos. poltronas,

poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus, sofáa, sofás-camas. travesseiros e
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para enatabonfio. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
carimbos, carienbadores, cola para papel,
caiadores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores. estojos para desenhos
estoloa para canetas, estojos com Minas,
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Trano n. o 673.998, da 27-11-1964
esqua.bos. estoos para lapts, espetos, \
Hélio Solan
estiletes para papeis. turadores, fitas!
Sao Paulo
para maquinas de escrever. grafites
para lapiseiras quina arainca. grampea . I
dores. apis em gerai. lap:seiras. ma
quinas para apontar lápis, minas para
TRANS-SOL
grd1:1:S. I11111..s poro penas, maquinas de
Industria Brasileira
escrever. mai:l emas de calculai. magna
na., de somar. maquinas de multiplicar,'
Inata -gatos, porta-tinteiros, porta-cariaiClasse 8
bus, porta-lapis, porta-canetas, portaRádios trans.storizados
cartas, prensas, prendedores de papéis,
Termo n. v 673.999, de 27-11-1964
perceve los para papéis. perfuradores,
(Prorrogac'âo)
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
Caves do Restello S.A. VitiVinicultores
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
São Paulo
Termos os. 673.994 e 673.995, de
27-11-1964
Vaiicultora e Engarratadora Ouro
PRORROGAÇ-A0
Fino S.A.

Ic.ino n.°674.0d9. de 27-11-1961
Perlai - è)erfildros de Ferro e
Alumina, Ltda.
Guanabara

nhamo. ramio, paco paco, lã, nylon.
seda, rayon, linhas de costura, linhas
para bordar. crochê e para tricotagein.
fios plásticos e fios de celulose
Classe 31
Para distinguir- is seguintes artig )s.
anéis de ved.ação para junções. arrueas
bujões, barbantes, buchas, cordoalans
cordas, correas de transmissão, caraletas. fitilhos, gaiatas. lonas para frei. a
mangueiras. rolhas, tampas. tiras, tampas, tiras, tampões. tubulações para vedações e tendas

Classe 5
Perfilados de ferro e aluniinio
- .
'I ermo n." 674.010. de 27-11-1964
Antonio Cramon ei Irmão
Guanabara

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca. cânhamo cetim
carua. casemiras, fazendas e tec dos de
VALMOR
São Paulo
lã em peças. juta. leasey, linho nylon
InchIst.A ia Brasileira
paco-paco. percaline, ratr. rayon. seda
natural. tecidos plásticos. tecidos imPermeabilizantes e te ,:idos de pano couro
Classe 42
e vestidos
Para distinguir: Aguarde;' s s, aperitivos, anis, b:tter, brandy, conhaque. cerClasse 36
vejas, fernet. genebra, gin, kurnel, lko- Para distinguir: Artigos de vestuário
res, nectar, punch. pimpermint, rhum, e topas feitas em geral: kgasalhus
sucos dd frutas sem ¡álcool sinhos ver- aventais. al parcatas, anáguas. causas
acras. botinas. blusões, boinas. baba
muth, vinhos espumantes, vinhos
•1auros, bonés, cauacetes, cartolas, cara
quinados e sahisky
onças. casação. coletes, capas. chalea
Termo n.° 674.000. de 27-11-1964
cachecols, calçados. chapéus, rintisa
Lanches "Ana Rosa" Ltda.
editas, combinações carpinhos calças
São Paulo
Ir senhoras e de crianças calções sai
ças.
camisa.,
camiso....s,
camisetas
cuecas
ceroula:
colarinhos. cueiros.
ANA ROSA'
saias casacos. chiaelos. dominós. echar
Classe 43
pes fantasias, farda. para militares co.
S;o
Paulo-CapitalN
Para distinguir: Refrescos, refrigeran•
!caiais fraldas. galochas, gravatas. gortes. guaraná. gasosa. água tônica, aguas
ros fogos de angarie. la q uetas. lasIL•es
artificiais, aropes para refrescos. beabi.Slasse 41
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias
Lanches, bar e restaurante
malõs. mantas mandrião. mantlhas padas espumantes sucos e sumos de frutas
letS.a. palas, penhoar pulover pelerinas
paré bebidas não alcoólicas, sifões e
Termais as. 674.001 a 674.006, de
neurias ponches polainas pijamas, pu.
soda limonada
27-11-1964
nhos, perneiras. quirnonos.
refialos
Classe 42
(Prorrogação)
robe de chambre. rou pão, sobretudos
Para distinguir; Aguardentes, aperitiRendai S . A. 1nd ast a de Rendas
lu, teres, shorts sungas stolas ou siacks.
vos, aniz. bater, brandy, conhaque, certukr. toucas rt..rhantes. ternos, uni
Sc, Pri -1',•
vejas. Fernet, genebra, gin, kumel, licoformes e vestirias
res, nectar, punch, pimpermint, rhum,
PRORROGAÇÃO
Termo
It
o 574.007, de 27-11-1964
MICOS dd frutas sem álcool, vinhos ver(Prorrogação)
muth, vinhos espumantes, vinhos.R 3NDAL
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
Indústria Brasileira
--------- quinados e whisky
Termo n.° 673.996, de 3-11-1964
Polenghi S.A. Indústria Brasileira de
Produtos Alimentícios
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Azeites
Termo n.° 673.997, de 27-11-1964
Irmãos Costa Ltda.
Mato Grosso

SEGR£D0
Indústria Brasileira
Classe 41 •
Café em grão, moído e torrado

MANUFATURA DE ROUPA$,

Classe 36
Titulo &Estabelecimento
Termos as. 674.011 e 674.012, it
27-11-1964 ..
Antonio Cramon 5 Irmão
Guanabara
•

SANTANA,
INDOSTRM BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárlol
roupas feitas em geral: Agasalho*,
ave. tais, alparcatas. anáguas h'.usas,
amas. botinas. blusões, boinas, babadouros. bones. ca pacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes. capas. chalsa
ca c he cols. calçados. chapéus. cintos,
cintas. combinações, carpinhos, calças,
le senhoras e de crianças. calções, cal-ps. camisas, camisolas, ~letal
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias casacos, chinelos. dominós. fecharpes tantastas. fardas para militares, co.
legiais. fraldas, galochas, gravatas, ger.
ros fogos de lingerie. Jaquetas. laqr.ka,
luas. ligas, lenços. mantes. meias,
maiôs. mantas, mandrião. manilhas, pakré, palas. Denhoar. pubver pelerinas.
Drupas. ponches, polainas. piiamas.
nhos, perneiras, quitnonos. regalos.

São Paulo
Classe 24
Alamares. atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, . bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, adeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cor
dões, debruns, lã, fitas forros franjas
festão. feltro para órgão, fofos galardates, lamparims, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreias e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamaries, pavio-s, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 5atendo parte de móveis, artigos estes
Leitos de algodão cãnhamo. linho, juta.
seda, raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Classe 12
Para distinguir: Artigos de metal comum e miudezas de armarinhos, não incluídos em outras classes: Alfinetes, ai'inatas de segurança, agulhas. botões.
colchetes, dedais ' fivelas, fechos corre
diços. garras grifas de metal para enfeites de vestidos ilhoses, lantejoulas
missanoaa e presilhas
Classe 22
Para distinguir: Fio del inhas em Qe
tal para u so cõmum e em tecelagem
fios e linhas de lgodão, linho, luta, cá

4%,,

SANTANA

robe de chambre, roupão. sobretudos,
sasr, li<órios saídas de banho, sandálias.
seereres, shorts. sungas atolas ou a:acks,
tuler, toucas èvrhantes. ternos. uaifora- es. e vestidos
Classe 37
Cama e mesa

PRORBOGAgX0
LIQT.IZTA
Indil atri a Braai l eira

Termo n. s 674.013. de 27 - 11 - 1961
lris Eletromecânica Ltda.
Guanabara

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter. brandy, conhaque, cervejas famas genebra. gim kumel,
nectar, punch, pimpermint, rhurn
9t1COS dd frutas sem álcool, vinhos vertnuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky

IRIS ELETROMECANICA LTDA.
Nome Comercial
— -Termo n.° 674.014, de 27 - 11 - 1964
Confecções e Benfeiciamento de Tecidos

- Term
-n.o 674.008, de 27-11-1964
(Prorrogação)
Bramar S.A. Cia. Brasileira de

Limitada

Comércio para Ultramar
São Paulo

Rio de Janeiro

Denilcor
44

PRORROGAÇi0
II D 41.

Indzetyia Brasileire
i
I

Indústria Brasileira?

Classe 22
Classe 41
Para distinguir: Fios de algodão, caCond , in a ntos. especiarias. conservas da nhamo, juta, lã, seda, nylon, fios piásfruts, legumes e hortaliças
ticos, seda natural a artáficial, torne

T362 Sexta-felra 2
para tecelagem, para crochê. para tricô.
para costura, para bordar, tios e !minas
de stsda a espécie com exclusão de bus
e horas pa r a pescar
Termo n. o 674.015, de 27-11-1964
Predial S ..A. Crédito Imobiliário
Rio de Janeiro
•

Predial S. A.
.Crédito
Nozne Comercial
Termo n." 674.016, de 27-11-1964
Verba Ltda. Distribu:dura e Administradora de Valores
ás.Rio de Janeiro

DIÁRIO OFICIAL
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
porias, eadeados caos ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos. cordoes, debruns, lã, fitas Forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galardetes, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos liara enfeites de móveis, não
Jazendo parte dos mesmos, palm.lhas.
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, s.nhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não ',aZcl lo parte mie móve.s, attigos êstes
feitos de algodão, cânhamo. linho, juta,
seda, rabo lã pelo e fibras não
incluídos era outras classes
Classe 23
.
Tecidos em geral
Termon -° 674.020, de 27-11-1964
Grand'
Grandi Ltda.
São Paulo

e Administradora de Valores
Nome Comercial

40tn

Termos ns. 674.023 a 674.074, de
27-11-1964
Companhia Textil Santa Basilissa
São Pau I)

Classe 50
Impressos

Classe _ai
Impressos
Termo ,n." 674 .019, de 27-11-1964
Grandi 6 Grandi Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira,
Classe 41
Sorvetes
Termos as. 674.021 e 674.022, de
27-11-1964
Companhia Textil Santa 13-,si1issa
São Paulo

Indústria Brasileira

nais, bandeiras, bordados. braçadeiras.
Termo n." 674.032, de 27-11-64
borlas, cadeados caas ara móveis e
"Etic T ic" Indústria e Comércio de
pianos, carapuças para cavalos, corGanchos-Suportes Ltda.
dões, debruns, lã, fitas forros franjas
São 13-sn'o
festão, feltro para órgão, fofos galarcletes, lampiirinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
IND. BRASILEIRA
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamaries, pavios, rédeas, rendas reClasse 28
des, sacas, sinhaninhas para vestidos Pequenos ganchos-suportes de tiquetas
telas, tampos para almofadas, não 'eem especial para tecidas
zendo parte de móveis, artigos estes
Termo n." 674.034, de 27-11-64
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
H. H. Pott NFGR. Rumhandeishaus
seda, raion là pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Alemanha

ETICLIC"

Termo n.9 674.026, de 27-11-1961
Eduardo Garcia
São Paulo

Classe 50
Cilindro ou !silo envolvido por algodão,
feltro ou tecido, espuma de latex ou
..swina de plástico provido de haste ou
cabo, utilizado para pintura de
superfícies
Termo n.° 674.027, de 27-11-1964
Torrefação Caravela Ltda.
Qão Paulo

Classe 41
Sorvetes

Termo n.o 674.018, de 27-11-1964
Verba Ltda. Distribuidora e Administradora de Valores
Rio ele Janeiro

Abril de 1955

'IROLPRATIC"

Verba Ltda. Distribuidora

Termo n.° 674.017, de 27-11-1964
Verba Ltda. Distribuidora e Administradora de Valores
Rio de Janeiro

IH)

Classe 42
Rum e misturas de rufa

"RENDOSO"
ND. BRASILEIRA

Termo n.° 674.035. de 27-11-64
Sennaq Comércio e Representações
Ltda.

Classe 41
Caf
Termo n.0 674.C.77 de 27-11-1964
Torrefação Caravela Ltda.
São Paulo

Guanabara

"CARAVELA"
_Indústria Brasileira"
Classe
Tecidos em geral
Classe 24
Alamares. atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para tios medicinais. bandeiras, bordados.. braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos. cordões, debruns, lã, Fitas forros franjas
festão. feltro para órgão. fofos galardetes, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries. pavios, rédeas, rendas redes. sacas, ainhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não cozendo parte de móveis artigos estes
feitos de algodão. cânhamo, linho, juta,
seda, raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Termo n.o 674.025. de 27-11-1964
Companhia Textil Santa Basilissa
São Pim lo

Indústria Brasileira

Clasie 24
Clas:ie 24
Alamares. atacadores para espartilhos Alamares. at,:a-:Hiores pira
e calcados, ataduras de algodão para e calçados, atacitrw: de alt.i.)&i.0
diversos fins, exceto para fins mediei- diversos fins, exceto para fins medici-

IND. BRASILEIRA
Classe 41
Ca4é
Têrmo n." 674 .029, de 27-11-1964
Torrefação Caravela Ltda.
P.,ii'o

So

Indústria Brasileira
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Caçé
Termo n.° 674.030. de 27-11-1964
Antonio Serralha & Cia.
Minas Gerais

"WINCHESTER"
IND. BRASILEIRA I
Classe 41
Balas, caramelos, doces, biscoitos e
bolachas
Termo n.o 674.031 de 27-11-1961
Antonio Serralha fos Cia.
IVPrias Gerais

"GOIANINHA"
4ND. BRASILEIRA
ClAss, 41
Balas. rdran :)
bolachas

e

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas. folhi.
nhas. letras de câmbio, notas fiscaia,
notas promissórias. papéis de correspondência, passagens. publicidade e propaganda em geral. recibos
Termo n.' 674.036, de 27-11-64
Representações Futurama Ltia.
Guanabara

giÁttaaknia
Indústria Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Apólices. oublicaçõe,
em revistas relacionadas com invemmentos e 'lindo de valorização impressos em geral, talõ:s de encanes, talões
de recibos, etiquetas e prospectos

f
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Termo n.' 674.037, de 27-11-64
Imobiliária Belo Lar Ltda,
Rio Grande do Sul

conjuntos para terraços, larchm e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans. discoteca.;
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas
mesinhas. mezinhas para rádio e televisa°, mesinhas para televisa°, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, chegues. cartões cornrciais e de visitas, duplicatas.
debêntures. envelopes, faturas, folhinhas
letras de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, papeis de correspondência
plumagens. publicidade e propaganda em
geral, recibos

BELO LAR
.

Indüstrja Brasileir,

Termo

s' 674.046, de 27-11-64
Mario Vilardo
Gua na :ara

PRORROGAM
,

voyan N2

au alti, o eu
eu) o 010. bor ri
be io
caohm. chares. ceras de P
aS. Cera1
vegetais de tarnaul'a e ar:,.uri. erm.
de cavalo. crina em gelai ...ortita
amo,

araaa

retiaiaria.

/muco, a
bit-to. bati x

.

natit

espdto.. ervd:
cast as n,
extratos o!eosos, estopai
etaçoire. fãhas. Urus veu, r dl y tjoret,
setas, grafites, g,alies ei bcu togrande
em bruto, kiesaighin. lu/emitis de piare
tas, lates em bruto ou pai
AneatE
im• para
unnerlos meta!itos.
ra . em bruto ou pai-emanante traba.
bruto.

rred]Litials,

Claase 16
Para distinguir: Materiais para construtr:r
MEN
K
ções e decorações: Argamassas, argila.
vmin
areia. azulejos, gateares, balaustres. blo4/
0O5 de cimento, bloros para pavimenta.
iLuas ela toras, serradas e aplainadas,
çao, calhas. cimento. cal, cré, chapas
raanganes, óleos d
ca as
vegetai&
4" .4
hes:abres. caibros, caixilhos; calunas;
mica, marrnores em bruto. óxido de
•
.11.2u
/
'
'
P
chapas para coberturas. caixas (lapa.
'lei
gazes solid'iticadures gelatina giz. dicaixas para coberturas, caixas degela.
pó de
a' 10,S, plumbagina eia bruto
HL ME' Da
IZIM11©
caixas de descarga para eixos. edifica[s oldagem para tundieões. pÁras
ções prernoldadas. estuque. emulsoo de
pilhe etn bruto, pedra calcaria,
Classe 42
.
base asfaltico, estacas, esquadrias, estrua'antas medicinais. pedras em bruto,
Aguardente de e-ma
turas metálicas para construções, lamequebracho, raizes vegetais, resinas', relar de metal, ladrilhos, lambris, luvas
sinas naturais. resiluos testeis,
Trino n. s 671.047, de 27-11-64
de junção, lages, lageotas, material iso
seivas. talco em bruto. insto xisto
Clube
de
Diretores
Lojistas
Je
Niterói
lante contra frio e calor, manilhas, masbetuminoso e silicato
Rio de janeiro
Termo n.° 674.040, de 21-11-54
sas para revestimentos de paredes, nsa.
deires para construções, mosaicos, pro- Morada — Móveis Obietas de Arte
Termo m e 674.051, d.e 27-11-64
Ltda.
dutos de base as eáltico, produtos pare
Indústria e Caoséreio Kainien Ltda.
Minas Ger;:is
tornar impermeabilizantes as argamas
São Paulo
nas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea
bilizantes líquidos ou sob outras tormas
MORADA-MÓVEIS OBJFTOS
INXISTRIA E COM.IIRCIC
(42+
para revestimentos e outros como nas j
construções, persianas. placas para paDE ARTE LMTDA.
KRISMEN LTDA .
vimentação. eçaz ornamentais de ci.
mento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas massas ante
Nome comercial
Nome comercial.
rcidos para uso nas construções. pargutas. portas. portões, pisos, soleiras
Termo n.° 674.043. de 27-11-64
Termo n.° 6e46052. de 27-11-64
para porta, eijolos tubos de concreto Starial Indústria de Abrasivos S. A.
Classe 33
Guanobras — Guanabara de Obra
telhas. taeos, tubos de ventilação, tanInsígnia comercial
Ltda.
ques de cimento. vigas, vigamentos e
São Paulo
vitreSs
Termo n. • 674.049, de 27-:1-64
euanaban
—
Socitdade Importadora Agro-A-sai Lida
Termo n. • 674.038, de 27-11-64
São Patlio
STARIAL INDÚSTRIA DE
Sociedade Eeucacional Sâo Sebastião
GUANOBRAS - Guanabara
Ltda.
ABRASIVOS S.A.
4..e• LL
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Nome comereaa

LAO SEBASTIÃO

Terrn on.° 674.044, de 27-11-64
Transportadora Cabofriense Ltda.

Classe 32
Livros e publicações impressa

Guanabara

Termo n. 674.039, de 27-11-64
Lojas Oito Ltda.
Paraná

Classe 50
Transportes rodoviários

LOJAS

Temas m e 674.045. de 27-11-64
Genézio da Costa Cotran

Classes: 8. 11 e 40
Titulo

Rio de Janeiro

Termos na, o74.041 e 674 142, de
27-11-64
Mordaa — Móveis Obleaos de Arte
Ltda.
Minas Gerais

Trans p ortadora
Progresso
Classe 50
Transportes de mercadorias

Classe 413
Móveis em gerai de metal, vidas. t
aço, madeira. estofados ou nân met
liVt móveis ara escritórios! Armar.
armários nara banheiro e p ara ria
toadas. almo eadas. acolchoados o.
'
móveis, bancos balcões, banqueta
bandejas, domiciliares. berços. btomisacadeiras. carrinhos para chã e eati
coniuntos para dormitórios, coniunua
para sela de jantar e saia de visitas

Termo n.° 674.048. de 27 11-64
Clube de Diretores Lojistas de Niterói
Rio de Taneira

AGRO—ASSAI

. de Obras Ltda.

In dtistria Brasil eira

Nome comercial

Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitários, aguas desinfetantes e para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (de
goma e papel ou papelão). bactericidas, baraticidas. carrapaticidas. creosol
creosotalina, creosotos, desodorantes
desinfetantes, defumadores. esterminado
res de pragas e hervas daninhas, ler
tilizantes, fosfatos. tormicidas, tungicidás, fumegantes. glicose para fins vete.
rinários. herbicidas, inseticidas, insanafugos. larvicidas microbicidas, medicamentos ara animais, aves e peixes, óleos
desinfetantes e veterinários, petróleos
sanitários e desinfetantes. papei fume.
gatório, pós inseticidas. eungicidas e
desinfetantes. p..eparações e prcioutos
inseticidas, desinfetantes e veterinários
raticidas. remédios para fins sanitários
• desinfetantes para fins agricolas, hor
-av i as. sanitários e veterináriesa vacina
•! ra aves e animai.. venenos contra In
setos, animais e hervas daninras

Nome civil

Classe 50
Produtos acabados ou não para us
nas indústrias e'étricas, mecânicas me
talúrgica e cinematográfica, produto,
cerâmicos, produtos guimicos industaats
carvões industriais e materian refratários
Termo n.° 674.055, de 27-11-64
Refratário Winkler de Bano Winkler
Rio de Janeiro

uickset

Termo n. s 674.050, de 27-11-64
Indeassias e Comércio Kristnen Ltda.
São Paulo

indústria Brasileira.,
Classe 16

KRISMIlm

tiube de Diretores
ti.o. listas de Niterói,

Termo n.° 674.053. de 27-11.64
Moraanite do Bra s a Industrial Lida
São Paulo

p ara distinguir: Materiais para constru.
as es e decorações: Argamassas, argila.

reia. azulejos, patentes. balaustres. blo.
de cimento. bloros para pavimenta.
ao calhas, cimento, cal. cré. chapas
solastes, caibros, caixilhos: "Unau
havas para coberturas, caixas agua.
Classe 4
S, hstâncias e produtos de origem ani- sa 'xas para coberturaa. cabras asits%
mal vegetal ou mineral. na bruto ou abras de descarga para editos, edifica.
oarcialmente pre p arados: Abrasivos ern Ses oremoldadna estuque, •mulsoo de

Indústria Brasileira

.1S

1364 Sexta-feira 2
buis sh, Fálti c o, estacas. esquadrias. estru

metálicas para construções, lama.
de metal— ladrilhos, larnar,s, luvas
junsào, Ines, lageotas, material iso
latos contra trio e calor, inanithas, mas.
asai para revestimentos de paredes, madairas para construções, mosaicos, produtos de base as‘áltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
saa de cimento e cal. hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impernseabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções. persianas. placas para pavimentação, eças ornamentais de cirnam° ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construçõea, parqtketa3 . Partas. portões. pisos. soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, baques de cimento, vigas, vigarnentaa e
varas

Iman

Tércno n.' 674.056, de 27-11-64'
P. R. Camargo
São Paulo

PRORROGAÇÃO

•PAULI.GHT°
Ind. Brasileira
Classe 21
Assentos reguláveis para geladeiras, rádios, alto falante,, sofres, minados de
rodas
Termo n.° 674.057. de 27-11-64
(Prorrogação)
Laboratório Torres S. A.
".
*PRORROGAÇÃO

PECTOilk
Laboratório Torres S. A.
São Paulo
indústria Brasileira
Um produto farmacêutico antititssico,
particularmente indicado nas tinafaringites. laringotraqueites e bronquites gripais, bem aomo na tosse rebelde da
coqueluche
•

Termos ns. "674.059 e 674.060, de
27-11-1964
Natalício Tenório Cavalcanti'de
Albuquerque
Guanabara

RAINHA
DO SAMBA
Classe 32
Peças teatrais, peças cinematográficas.
shows, concursos promocionaia prostramas radiofanicos" e de' televisao
Classe 50
Impressos concernentes a "um concurso
prornosional através de lo-nals revistas,
rádio e televisão
sa.

DIARIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.9 674.061, de 27-11-1964
Condomínio do Edifício Samabaiba
Guanabara

Térmos as. 674.066 e 874.067, de
27-11-1%4
Control — Motor Técnica • Cons./raiai
Limitada

EDIFÍCIO
SUMIA

ã Paulo
Sc

Classe 33
Titulo de Edifício
Termo a." 674.062, de 27-11-1964
Caravelle Indústria e Comércio de
.
Aarelhas Eletricos Ltda.

Classe 6
Para distinguir máquinas para indústrias
Guanabara
texteis em geral, máquinas e suas partes
integrantes para fins industriais; máquinas de preciso; maquias operatrizes,
motores e suas partes; peças para vea
culos:alavancas. alternadores, aceleradores, anéis de istão, anéis de "esferas
para rolamentos, anéis de óleo, anéis
para facilitar o arranque dos motores,
anéis ck segmento, autolubrificadores,
atarias. aparelhos para mistura de ombastiveis, de motores a explosão„ máClasse 6
Exaustors, condicionadores, purificado- quinas de abrir chavetas, máquinas aftadoras para ferramentas de cortes, mares e renovadores de ar
quinas para arqueação de embalagens e
Terrao n. ° 674 .063, de 27-11-1964
velames, máquinas para afiar. máquinas
Associação Beneficente. e Filantrópica para ajustar, máquinas de atarrachar,
Dez de Outubro
batedeiras, bie'as, bombas de óleo, braços. burrinhos. blocos de motores, broaGuanabara
zinas, blocos, barras, bombas de ar comprimida, bombas lubrificantes, bombas
ASSOCIAÇÃO
lubrificantes, bombas de circulação, bombas de comustivel para motores, bombas
BENEFICENTE
de água e gasolina para automóveis,
bombas hidráulicas, bombas centrifugas.
E FILANTRÕPICA
rotativas, de deslocamento e a plstâo,
bombas eltricas. bombas para liquido',
DEZ DE OUTUBRO
para pressão hidráulica e para compressões. bombas elétricas para pneumáticos,
b^unidores para cereais, máquinas bat ,deiras, máquinas brunidoras, máquinas
Nome Comercial
para bordar, máquinas betoneiras, cruTermo n.9 674.064, de 27-11-1964
zetas. cilindros, câmbios, cabeçotes, caAssociação Beneficente e Filantrópica misas, sárter de embreagens, cárter de
'motor, comutadores, cubos de placas
Dez de Outubro
de embreagens, au'atras de cilindro do
Guanabara
motor, caixas de lubrificação, carburadores. cabeçotes do cilindro, máquinas
para cortar frios, con5as, carteias, caÀBFDO — ASSOCIAÇÃO deias cortantes para entalhar, camisas
para cilindros, cardans, Máquinas cataBEN EFICENTE E
doras. caldeiras, máquinas de costura,
máquinas adaptadas na construção e
FILANTRÕPICA
'conservaçâo de estradas, corte de madeiras e carretas, máquinas para cortar
DEZ DE OUTUBRO
e moer carne e legumes, máquinas classificadoras, máquinas de contar,, máquinas para cortar, máquinas compressoras,
Classes: 10. 32. 33 e 50
carretéis. máquinas cravadeiras, carnalInsignaj, de Comércio
roa hidráulicos, máquinas para fabricar
can:Iões, máquinas para fabricar algarTermo n.° 674.065, de 27-11-1964
Associação Beneficente e Filantrópica roa, máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gasolina, dispositivos de arDez de Outubro
ranque, diferencial, dispositivos de 'si-NaGuanabara
ção elétrica para motores, dínamos, dragas. desnatadeiraa para manteiga. derfibradores de cana e forragem, máquinas
desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, desintegradoras. máquinas distribuidoaas de concreto e barro, espuladeiraa, eixos de direção, eixos
INDUSTRIA BRASILEIRA
de transmissão. embreagens, engraxadores centrífugos para forjas, engenhos
Ce cana, expretnedeiras para manteiga,
engrenagens para mancais, engrenagens
de cremalheiras, engrenagens para eixos
Classe 32
de manivelas, engrenagens de parafusos
Para distinguir: Almanaques, anuários, sara fina engrenagens de., distribuição,
álbuns impressos, boletins, catálogos engrenagens multiplicadoras, esteiras
adiçõee impressas. Folhetos. Torneia li- transportadoras. elevadores hidráulicos,
vros impresaas, publicações impressas. exaustores de forjas, esmeris, eapulas.
revistas, programas radiofônicos e ri- n,aquinas encanatórias. máquinas ensa
dio-talevisionados, pecas teatraa e cl cadoras, ele\ adoras. máquinas ensacanematográficas, programas circenses domas, elevadoras, 'máquinas de esculpir,

Caravelle
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diafrágosas, engrenagens de comanda
das válvulas. maquinas empilhadeira*,
máquinas para estaleiros, et:~ da oaa
mando, engrenagem, para RiXOP4 de ea.
mando dia válvulas e para aias) de aça•
nivelas, máquinas de estampar, snistul•
nas de esticar, máquinas para escavação
de terra. milquirias para extração de
óleos' filtros para limpeza do moto.,
filtros para óleos, foles de forjas, fre.
sas, fusos, fornalhas para fundição. furadeiras, forjas. máquinas para furar •
centrar fornalhas para tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel. máquinas para o fabrico de fumo, máquinas para fabricar gelo, máquinas paca
fabricar telas de arame: guilhotinas,
guindastes, geradores de eletricidade.
guindastes, geradores para corrente contisua e alternada, geradores de eletricidade, máquinas pra galvanoplastia gazeificadores de líquidos combustiveli,
guinchos, injetores para carburadores,
máquinas de impressa°, fõrnos industriais (fornalhas). máquinas insufladoras, máquinas limadoras, máquina, para
lavar vasilhames era geral, máquinas
para fabricação de bebidas refrigerantes,
de água gazeificadas, maquinas de arrolhar e tarnpar garrafas. máquins para
engarrafar bebidas e líquidos, máquinas
para colagem dos rótulos em vasilhames, máquinas para fermentar e tnistumar bebidas, juntas universais para comdato& d'água de motores e máquinas,
laminadores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras. lubrificadoris cearia!~ máquinas de lavar pratos e roupas. máquinas lixadoras, macacos, mancais. motores elétricos, meadeiras, martelos mecanicos. moiniao•
para cereais, maçarocas, marteletes malacatem motores. mancais para brocam
motores de combustão interna, motores
diesel. macacos para brocas macacos de
rascas. de parafusos e hidráulicos. mancais de roletas, " molas, rno'as de' válvulas. mandris, magnetos para motores:
magnetos de ignição. mecanismo impulsionador do diferencial, mineração,
multiplicadores. máquinas misturadoraa
de barro e concreto, máquinas para malhana, máquinas para movimento de
terra, máquinas para moldagem. picador
de forragens. pinhões, pistões de motor;
polarizes. motores a exploão,, a combustão interna e elétricos, prensas, punções' plainas de mesa, plainas amadoras
p,acas para tatrnos, prensas hidráulicas,
máquinas para panificação e máquinas
para fabricaçâo de massas alimentícias,
máquinas para fabricação de papel, pontes gigantes, platinados .para
inos, pedais de alavancas, de embreagens, planetárias de parafusos sem fins
e de rodas. polias, máquinas para olaria,
máquinas pulverizadoras, máquinas &

polir, receptáculos. iolos, roletas, ressaltos repulsionadores de rolamentos e
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilindro. redutores ailenclosos, máquinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar ferro, aço
e bronze, máquinas para rotular, reguladores, serras mecânicas, segmentos de
pistões, engrenagens; e parafusos sem
fim. silenciosos, satélites, separadores de
graxa, óleo e cilindro. máquinas secadoras. máquinas para serrar, máquinas
salgadeiras para manteiga. teares, turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas, tesouras mecânicas. riamos revolver, tôrnos mecánicos, trilhos. tupias, tranchas,
tirantes, transportadores autoniaticos
para alta e baixa pressão. máquinas lavadeiras, máquinas. para terraplanaarn.
máquinas de solda, tuchos de válvu'as.
máquinas para indústrias de tecidos, riaquinas pare tecidos de tapeçarias máquinas trituradoras, máquinas térmicas,
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'a máquinas de trançar, máquinas de trica; tas máquinas urdideiras, valvulas para
motores, válvu'as de aspiração. transportadores mecânicos. velas de igniçâo
pesa motores, virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras
Classe 8
raradistinguir: Abajour, acumuladores.
ecetinómetros. amortecedores de rádio
e freqüência, anemarnetros, aparelhos
de televisão. aparelhos de ar condicionado. aparelhos para iltiminaçào. inclusas', os considerados acessórios de vet.
maios, aparelhos para anúncios macanicas, aparelhos aquecedores e medidores. aparelhos cromográficos. aparelho de barbear elétricos, aparelhos .egistradores e medidores de distiaacias,
_ aparelhos para purificar águas. apare' lho' de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás. aparedsos de gal• Vanoplastia. aparelhos didsátkos, aparelhos cinematográficos. aparelhoa automáticos para i-^ender e regular gáa,
aparelho pi ra separar café, • aparelhos
para 'armares edifícios. aparelhos para
experimentar drenas. aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica.
aparelhos pulverizadores. aparelhos gaza
aquecimento de água. aparelhos ~adores eletra-quimicos, aparelhos para
rer.,N,So e reprodução de soas e temidos. aparellx. • automáticos detrito, de
p,,asar, aparados para. espremer frutas
legumes, aparelhos de alta tensão.
arairelhos de ototeção contra acidentes
(‘ de operários. aparelhos sitiadores de
li ramentas,
aparelhos distribuidores de
: sã.. e de lesinfetantes para insteis
sanitieas aparelhos eseerilleado.
rem aparelhos gazeificadores. aparethos
t.'ie análises aparelhos cmonizaelores
aparelhos easteurizadores. a parelhos ao.
utaadores e estabilizadores da massa°
e do fluxo de gases e Ilqui.loa. aparepara saivamento e para sinaliza( ao a parr lhos para escampristas, aparelhos para limpar vidros. aoardhas
p ara combater formigas e outras visos+, aparelhos automáticos acionados
pesa introdueso de moedas, aparelhos
espargidores. aparelhos e instrumentos
da cálculo, aparelhos para , observações
samicas. a p arelhos termostatos. arilomaneiros. aspiradores de pó, acreanaisole acendedores elétricos, alto falaners anlicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barómetros, binócu l os bitolas, bobinas, bobir a s ele-teças (exceto para fins curativos).
betões de campainhas elétricas, bombas
medidoras. bússolas, baterias elétricas,
buiea eitstricos. buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, camaraz
fiapordicas e fotográficas. chassis de
radias. chaves elétricas, chaves. canioa,u1sas cinematógrafos. cronômetros.
clanógratos combustores de gás. tida/beiras. cristais de rádio, condensadon:s comutadores, cortadeiras para toros!! afias chaves de alavancas. chaves
aatranáticas capacitares de bloqueio,
capacitores eletroliticos. calibradores,
conservir'eiras para peixes e carnes,
enceradeiras elétricas. escalas para rádi o estufas engenho de assar carnes.
en:orzloees de cabelo elétrico. empar
rear.etras. a gremiares de luvas. espelhos
ir plástico para eletricidade, esterilizaderes. extintores de incêndio. ferros deificas de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos fil.
trantes. filtros para óleos, filmes talados, fogões, fogareiros elétricos. fusa
feia filmes revelados, faróis como acessórios de veiculas para sinalização e
para iluminação ma çeral. fôrmas elétricas. tervedorts, frigorificais. fotemetem fios elétricos, filtros de interferéneia. fonógrafos. garrafas térmicas, gaagmeeres, geladeiras, globos gore
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padas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes: hidrómetros, incubadoras, indicadores de vácuo. instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas fleh, lamparinas, lactômetros, lentta, liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas, limpadores le parabrisas, luzes trezeiras para veículos,
.casetas, maçaricos de soldar, caldear e
cortar, magnatas, marcadores de passagana. medidores, medidores elétricos.
microscópios. asisturadeiras, máquinas
falantes, mostradores para rádios. mi.
amimes. máscaras contra gases; micrómetros, níveis, óculos, objetivas fotográficas, pilhas elétricas, podómetros,
pluviômetros, pinos e tomadas: oa.)els,
de pressão, pilhas secas elétricas para
transiatores. pistolas de pinturi. piugs.
paliteis de carros, quadros distribuidores. pic-k-ups. para-raios. propulsores.
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astronómka,
refrigeradores. rádios transistorizados.
refletores reostatos, relógios de ponto,
de pulso., de bolso, de parede, despertadores. contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores.
regadores automáticos, registros para
vapor. gás, água e outros líquidos quando não considerados partes de máquinas,
reitores para luz fluorescentes, refrigeração doméstica e . industrial, registradores. resistencias elétricas. reles, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
aloquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
saldadores elétricos. toca-discos, tomadas e interruptores elétricos. torneiras.
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica. 'telescópios. tacometros, televisão, taximetro, torradores
de cereais. trenas. transformadores, tele/coes, tostadeiras. telégrafos, tripes
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redução, vacuometros, válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
Termo n.o 674.068. de 27-11-1964
Indushos S.A. Indústria de Fios
Metálicos
Sao Paulo

!HUMOS

Têm° n.o 674.071, le 27-11-1964
Fruteira Bonanza Ltda
Rio de Janeiro

Termo n.° 674.069, de 27-11-1964
Haiti Indústrias Químicas Ltda.
São Paulo

HAITI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Trintas e vernizes
Tern/o n.° 674.070, de 27-11-1964
O Nosso Açougue Ltda.
Rio de janeiro

Nosso Açougue

nem° a.0 0?4.0?7, de 2g.1144
Organizaçáo hrmadutica Laper Ltdal
San Paulo

AÇRTI7 l
,T4,
1 Incitilitria Brasi1elf`ã1
lnd a

ç't
ria Braineiresj

Classe 41
Conservas de carnes, frutas e vegetis.
Doces de frutas cristalizados, em calda,
em massa ou em pastas. Frutas e frutos
ao natural ou preparados. Hortaliças
legumes e verduras

Classe 3
Uma eapecialidade fermaciutica indicada como medicação analgésica •
anti-térmica
Termo n.9 674.078, de 27-11-1961
Laboratórios Ostam
Minas Gerais

Termo' n.9 674.072, de 27-11-1964
Uruguai Autopeças Ltda.
Guanabara

Classe 21
Insígnia do comércio
Termo n.° 674.073. de 27-11-1964
Odilon de Oliveira Caldeira
Minas Gerá

941,01654
Classe a
Café em grão.torrado e moído
Termo n.o 674.074, de 27-11-1964
General Electric Company
Guanbara

u alytic

Claase 3
lima especialidade 'sirmaceutica indica.,
da corno medicação analgésica e
and-térmica
Termo n.° 674.079. de 27-11-196i
"deMayo" Indústrias farmaceuticaa
Limitada
Guanabara

ilABYPAW'

Indústria Bra
Classe 41
Um produto dietético para alimentaçao
infantil
Terino n.o 674.080, de 27-11-1961
Laboratórios Baldassarri S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Fios metálicos trefilados

1,66 1366

Classe 8
Acessórios de aparelhos elétrico capacitares e condensadores elétricos
Termo n.9 674.075, de 27-11-1964
General Electric 'Company

?RO - LATE
kak. Baldissard S. L

Guaanbara

Tantalytic
Classe 8
Acessórios de aparelhos elétricos e
condensadores elétricos

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado coa
mo medicação talatog:nica, tónica e
recalcificante. Na instificiencia láctea,
nos -4tados de desnutrição e nas
convalescenças
Termo n. 9 674.081, de 27-11-196a
Glaverbe Société Anonyrne
Bélgica

Termo n.° 674.076, de 27-11-1964
Osvalde Duarte da Fonseca
Guanabara

,INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Carnes brancas e verdes, preparadas ou
Classe 50
não. Conservas de carnes, trutas e ve- LtimMãria especial siara transportes coe
getais. Massas allmenticias. triôlhos
letivos (trens, ónibus) com controle
• temperos à base de carnes legumes e
individual "Fush-Pull
r esclusa..

SUNCAST
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
era Vidn as formas e preparos vidro
cristal para todos os fins, vidro Induztrial, com telas de metal ou convem!.
ções especiais: ampolas, aquários, ao.
satieiram, alniofarizea, ~na, eteàms,
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taa, cadinhos, cântaros, cálices, ceotro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos. asearradeiras, frascos, fôrmas para do es,
fôrmas para fórnos, fios de vidro, garrafas, garrafões. graus, globos, haste,
Jarros, jardineiras, licoreiros mainadei•
ras, mantegueiras, pratos, pires, portaJóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para tefrescos, saleiros, tubos, tigelas, travesias, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro pura relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brisas e
xícaras
Tèrmos na. 674.082 e 674.083, de
27-11-1964
Eraspla S.A. — Indústria e Co- • -to
de Matéria Plástica
'

São Paulo

Casse $
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos do
inésticos, aparelros e artigos para insta!ações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecânicos para automatização industrial; - instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios: aparelhos e instrumentos e aparelhos para
fins úteis; Instrumentos cientNcos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitas, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificadora', anemómetros. amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores de micros
copio& agulhas para fonógrafos. aquecedores de ambiente, aparelhos de contrôle e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para banheiros. aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tensão, aparelho& automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeira:, para liquido., e massa, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões
businas, baterias, baterias elétricas, barômetros, bússolas bobinas, balcões frigorífico& aparelhos para bordar, aparelhos para :anho de ar quente, chto
• airos elétricos, coqueteleiras. churrasqueiras elétricas, campainras elétricas,
chaves elétricas, chaves automáticas,
aliavas pare antenas e fios terra, contacto* elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chasies de tomadas, comutadores, cafeteiras elétrica, compassos,
câmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários, apatelkas para
cortar pães, cafeteiras automáticas.
chassis. condensadores, condensadores
para vapor, colimadores aparelhos co(
adores de çrios, cabos • condutores elétricos, contadores de rotacao compre-siam+, máquinas auseiriatográticaa, tha•
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trumentos de calcular, chicotes para comportas. velas para filtros, aparelhos
automóveis, cronômetros, aparelhos ca transistores, aparelhos de transmissão e
libradores, aparelhos cinematográficos,
recepção de sooa e tripés
aparelhos de contrõle de sons, aparelhos
Classe 1
de comunicação interna, discos grava- Para distinguir% substâncias quitalcaa,
dos, diais duchas, despertadores, ence- usadas em geral nas indústrias, anilinas,
radeiras, expremedores- elétricos, estia- absorventes, alcatrão, água raz, álcool,
lãs, exterilizadores, esquadros de aço, alumínio ern pó, alvaiade, emula antideesquadros de agrimensor extintores de tonantes, anti-incrustantes e desincruincêndios. aparelhos para expremer fru- tantas para caldeiras, arsénico, acesotas e legumes, escalas indicadoras de na, acetato de chumbo, acetato de
maré, eletrômetros de quadrantes exaus- cobre, acetato de amônio, acetato de
tores. eatojos para /litros com torneiras. potássio, acetato de zinco, ácido bórico,
faróis, faroletes, fogões. fornos e foga- ácido oxálico. ácido nítrico, acido fareiros elétricos, fios para eletricidades. nico, ácido cítrico, ácido salicilico, ácifios terra, ferros elétricos de engomar e do benzóico, actol, água oxigenada, alpassar, ferros comuns a carvão, ferros bagina. albuminato de ferro, argirol,
elétricos para soldar, çevedores. fusí- arseniato de ferro. arseniato de potásveis, filmes avelados, &armas elétricas, sio, arseniato de sódio, antimônio mefiltros e óleos para motores, aparelhos tálico, amoniaco liquido. arenal, aristal,
de frequência modulada, fonógrafos, fi- acetablida, bálsamo de peru. bi-cloreto
tas métricas, focalizadores para cama de mercúrio. bicloreto de mercúrio. niras fotográficas, faladeiras garrafas tér- fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio,
micas, seradores automáticos geradores bolas, alba, boricina, borato de sódio.
estáticos e eletrônicos de alta frequên- benzonaftol, benzoato de mercúrio, bis.
cia que funcionam com válvulas para tumose. bicarbonato de potássio. breu
aquecimento. por dielétrico e indução. FF. cola sintética. composições químifitas magnéticas, aparelhos para gás . en- cas utilizadas pelas indústrias, texteis e
garra çado e aparelhos de inversão. re- pelos costumes. corantes, minerais para
liógrafos, hidrômetros holofotes para aso na indústria, creosoto para uso nas
automóveis, interruptores, isoladores im indústrias, cafeina, cal virgem, carbopressores, aparelhos de intercomunica- nato de ferro, carbonato de magnésio.
aão, indicadores de uiveis inians perma- carbonato de sódio, carvão vegetal
nentes para rádios, apa relhos de gás reto de cálcio. cloreto de magnésio,
neon, gravadores de fitas, gravadores cloreto de amônio. cloreto de cal, ciode discos, isolantes elétricos, isoladores cloreto de sódio, cloreto de potássaa
de corrente, intermediários para filmes. colargol. colodio elástico, cremor de
lâmpadas, lnnetas, liquidificadores, lu. tártaro. cuprol, citrato de ferro, citrato
quinino citrato de ferro verde, carpaa. Janspeõei, hastes lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescen- bonato de amônia cloreto de zinca,
tes, limpadores de para brisas, lanternas ca-honato de potássio, carbonato de
portáteis e lanternas de mão. luzes taa- manganês, deaivatel, desengraxantes
zeiras para veiculos. microscópios, mo para niquelação, desoxidantes para medesincrustantes para máquinas, encrannetros, manõmet. os, mostradores tais,
sófre em pó, estearato de alumínio,
de rádios, microfones, medidores de
de gomenol, essência de euroscas medidores de intervalos, miras essências
calipto. emolientes para remoção de
de qualquer graduação, aparelhos de tintas aplicadas, emulsionantea para
medição, massaricoa, niveis de ferro, produtos asfálticos, esmaltes, ater, feri,niveis de água para caldeiras, apareFormol, fosfato de ferro, fosfato
lhos de ondulação permanente, objetiva de tricálcio, fosfato de potássio, fosfato
para ampliadores, misturadores para ba- de sódio, fosfato de amônio, fluídos
nheiros painéis de carros, para-raios. para freios. glicerina& glicirofosfato de
plugs. parõmetros, paraelaa elétricas. pa- potássio, glicerofosfato de magnésio.
nelas de pressão 'pistoás de pintura, glicerofosfato de sódio e cálcio, glicol.
pick-ups, pilhas secas elétricas, prumos,. glicose gomelinas, hidratos, hidrossulpant5gra foz. paotózsetros. pirômetros fitos, herenitor, hemoglobina em pó.
perissópios, pcsumeóaletrus, quadros de hipossulfitos de sódio, iodo metálico,
comando inatrumentos para medida e iodureto de chumbo. iodureto de arsêcontrôle para mecânicos,, relógios dt nico, iodureto de prata, iodureto de enágua, revólver para pinturas, projetores zedre, icitiol. iodureto de potássio, imcinematagráficos, pince-nez, aparelhos p enmeabilizantes, iactofosfato de cálcio
lacirina, lactato de cálcio. lanolina
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores re.
Tèrmo n.° 674.084, de 27-11-1964
laia, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia, Emprêsa de Alvenaria e Revestimento
de Brascilia Ltda.
redutores, resistências elétricas, registros
Braailis,
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reze.
toro para luz fluorescentes, reostaros,
registros para vapor. registros para
bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatório+ e para pies,
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteira', sincronizadorea, sextantes,
Indústria Brasileira
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiClasse 16
ros, reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, télõme- Para distinguir: Materiais para .arrti.
troa, tomadas, telescópios, teodolitos ções e decorações: Argamassas, argila
azulejos, gatentes, balaustrai, blotermômetros, tomadas; de corrente, aPa areia,
cos de cimento, bloros para pavimenta
de elégrafo sem fio, transforma--Reboa
dores, trenas, torneiras de alta pressão, çào, calhas, cimento, cal, crê, chapas
torneiras com dispositivos para aquec,i- isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
meato de água, telefones, telescópIcia chapa, para coberturas, caixas dágua
para coberturas, caixas dágua
transmissores, toca-discos, automáticas caixas
caixas
de
descarga para eixos. edificaou não, tubos conduits, terminais para ções premoldadas.
estuque, emulsoo de
baterias, voltímetros, ventiladoras, vál- base asfáltico, estacas, esquadrias, estria
vulas. válvulas de redução. válvulas l turas metálicas para construções, lame
para rádios, válvulas para ãgea, valvu. /las de meta/ ladrilhos, lambris, luvas
ha de descarga a premio. ~dai de de iunçdo, ima lageotas, material lio-

intua

Abril de 1965
lente contra frio • calor, manilhas, maside pana revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes ai argamassam' de cimento e cal, hidráulica, pedra.
gidho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para ravestimentoa e outroe como nas
construções, persianas. placas pare pavimentação, aças ornamentai, de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas andacido. pare uso nas construções, parquetas. portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Tèrmo n.° 674.085, ,de 27-11-64
Lanifício Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

:"..lasse 22
Lãs
Têrm on.° 671.086, de 27-11 64
pa rir° • António de Souza
Minas Gerais

---

Indústria Brasileira
C'asse 32
Revistas

Tèrmo n.° 674.087, de 27-1i-64
Artefatos de Madeira Bramia, Ltda.
Brasília

orome comercial
Termo n.° 674.088, de 27 11-64
Lam — Empreendimentos S. A.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 50
Para umunguir: Impressos para uso em:
cheques, duplicatas envelópes faturas,
nótas nronossaiaas papel de correspondência e rec'los impressos em cartazes, placas, tabu: as e veiculos, bilhetes impresso-
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Teimo n.° 674.094, de 27-11-64
Teimo u.° 674.089, de 27-11-64
— Empreendimentos S. A. Cempanhai B-asileira de lnventiov
Turismo
São Paulo
Guanabara

aspwrieri

1

rerrno n.° 674 .100, de 27-11-64
Scal Riu — Indústria e Cotnércu-. de
Artigos Rurais S. A.
Guanabara
PRORr(OGACÃO

Tm:

""v-

ICE CiLlb
1.44...i•

ticilistria Brasileira

Indústria Brasileira

Nome civil

PRORROGACÃO

SERTANEJA

Termos ns. 674.096 e 674.097, de
Indústria Brasileira
27-11-64
— Sociedade Civil de ConIndústria Brasileira- Finconsultsultoria
Classe 4
Financeira
Minérios em bruto: scheelita e assc,ciacip,
Rio Grande do Sul
Classe 50
Térinc n.° 674.102. de 27 11 64
Para distinguir lmpréssos: Papéis de
Publicações Internacionais Lula.
carta, papéis de oficio cartões comerGuanabara
ciais e de visitas, impréssos, envelopes
de qualquer tipo, recibos, faturas, duClasse 33
plicatas, letras de câmbio, cheques, noBraziiian African Survey
Consultoria financeira,
tas promissórias, debêntures. apólices,
Classes: 32, 33 e 50
ações, folhinhas, passagens áéreas, ferClasse 32
roviárias, rodoviárias, marítimas, bem Consultoria financeira, publicaçõ?a e
Revista se publicações em geral
impressos em geral
corno bilhetes de sorteio, bilhetes de loteria, cupons e impressos em geral
Termo n.° 674.103, de. 27-11-64
Termo n.° 674.098, de 27-11-64
Fernando Chinaglia Distribuidora S. A. Fábrica de Móveis Dois Prim as Ltda.
Têm on.° 674 .091, de 27-11-64
Guanabara
Konirddijke Pabrieken Talcos Ci ZJO
Guanabara

,Produtos bovino Ltda,
Classe 50
Carnes e derivados
Timo n." 674.106, de 27-11 64
Jove'ina da Cunha Cardoso
Rio de Janeiro

Fundição de Metais
Menti Ltda. Classe 5
Metais
Térmo n.° 674.107. de 27-11-64
Djalma Soares
Rio de Janeiro

Sociedade de Carne
lodos os Santos Lteia,
Classe 50
Carnes e derivados
São Paulo

FINCONSULT

N. V.

Holanda

ECOLINE
Class( 1
Tintas e aquarelas taransparentes
liquidos
Têrmo n 9 674.092. de 27-11-64
Editdra Civica Ltda.
Guanabara

Classe 33
FÁVtera, impressora e livr trin
Termo n. 9 674.093. de 27-11.64
EcliteS- Civica Ltda.
Guanabara

DOIS PRIMOS

Termo n.') 674.108, da 27-11-1964
Fundição Indaiatuba Limitada
São Paulo

gedatatada
Indústria Brasileira)
Classe 11
Artefatos de qualquer metal e pinai
acabadas de fundição

Termo n .0 674.109, de 27-11-1961
Fundição Indaiatuba Limitada
Classe at,
São Paulo
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira. estotados ou não inclu
sive móveis ara escritórios: Armários
armário!. para banheiro e para roupas
usadas, ahno 4adas, acolchoados para
móveis.. bancos, balcões, banquetas
bandejas, domiciliares. berços, biombos
Nome Comercial
cadeiras, carrrinhos para chá e cate
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classes: 32, 33 e 50
Termo n.9 674.110, de 27-11.1964
para sala de jantar e sala de visitas,
Insígnia de comércio
conjun êos para terraços, tardim e praia Vyscoplast — Indústria Quimica Lida
São Paulo
Termo n.9 674 .099. de 27-11-64
conjuntos de armários e gabinetes para
(Prorrogação)
copa e cosinha, camas. cabirfes, cadeiras
Inquisa — In 3ústria Química Santo giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
Antônio S. A.
dispensas, divisões, divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
são, mezinhas para televisão, .molduras
Indústria Br'asileir4
para quadros, porta-retratos. poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaClasse 1
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
Tintas, vernizes e colas
vitrines
—
Termo n.° 674.111, de 27-11-1964
ltno n.° 674.104, de 27-11-61
Indústrias Plásticas Tabú Ltda.
Nelson Rodrigues Farias
Guanabara
• Rio de Janeiro

LEX
lighncia de Cobranças

Fundiçãq
,Indaiatubã Ltolk.

Organizgãa.

Nome comercial

•

Termo n.° 674..105. de 27-11-64
Vicente Ferreira Filho
Rio de Janeiro

fiDEX

c".lasse 33
Classe 50
Classe 41
Para distinguir: Impressos em geral, Financiamento de compras. Cartõm de
credito
A,Mentos exclusivamente para amuais.
anuncios, bilhetes, cheques, cartões coa ssber. Complementos alimea , ves ;.1
merciais e de visitas, duplicatas, enveTermo n.° 674.095. de 27-11-64
lopes, faturas, tolinhas, letras de cam- Finconsult — Sociedade Civil de Con- hi,se de cais tan?lais e vitaminas, para
a imentação de clamais. Raçõ-s para
bio notas fiscais, notas promissor.as, cor'dtoria Financeira
alimentação de animais
respondências, passagens, publicidades
Guanabara
e propaganda em recibos
27-11 64
Termo n.° 674.101
Mineração Sertaneja S. A.
Termo n.° 674.090, de 27-11-64
Guanabara
FINCONSULT- Sociedadel
',Led — Empreendimentos S. A
São Paulo
Civil de Consultoria Financeira
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Rio de Taneiro
Clasre 2
Frase de propaganda

jéImilinTL
Classe 33
Titulo

co
ICume 28
Para diatinguir: Artefatos de taaterta
p/Asticc e de nylon: Recipientes (abri
nulos de material plástico, revestirem
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tos confeccionados de substâncias ani
mais e vegataia: Argolas. açucareiros
armações para inculos, belas. bandejas
bases para tateames. baldes, bacias, bol.
tas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e ufenaihos. cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, caos, canecas colheres, conchas, cestas para pão, easta
nhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos. castiçais para ve'as
caixas para guarda de objetos, cru
chos, 'coadores para chá. descanso siara
pratos. copos e copinhos de plaataaa
para sorvetas, caixinhas da plaaticc
para sorvetes. coiherinhas, pas
gartinhos de plástico para sorvetes, toa.
minhas de plástico para sorvetes disaos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes esteios para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automó.
veis, massas anti-rurdós, esaoadores
pratos. funis, formas para doces. tiras
Isolantes, filmes. tios de ce.ulose. sachos
para bolsas, facas, guarnições. guarna
aões para chupetas e mamada ras. gaarnições para porta-blocos giantições
para liquiditicadores e para oatedeiras
de frutas e legumes, guarnições de na
plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos. galerias
para cortinas, jarros, iamin iios, p,asticos, lancheiras, mantegueiras. malas
coruscais, pendedores de roupas puxadores para móveis, pires. a:aços.
pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de agua para uso uuméstice
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notes
porta-documentos, placas, realces, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saietros tilbos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipo. de material plástico , sacolas, sacos, sactainnos, vasilhames pata acondicionamento vasos, idearas, colas a frio e colas não incicidas
*In outras classes, para bor:acha, para
coram-Les, para marcineiros. para sapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para taaoa adesivos
para tadrilros e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis par tecelagem e guarittções de material plástico para Indústria geral de plásticos
Termo n.o 674.112, de 27-11..1964
Modas Aminter Ltda,
Guanabara

,ARIO OFICIAL (Seção II!)
suspensórios, saldas de banho, sandálias,.
Termo n.° 674.117, de 2741-1964
suciares, snorts, sungas, atolas ou siacks, Doai bOseu Administradora e 17'redia1
tu.er, toucas, tiaroantes, ternos, 11111^
Limitada
tomes e Vestidos
Guanalaaaa

Tênue n.o 674.123, de 27-11-/964
Associação Marítima Atlética •
Recreativa
Guanabara

Termo ti. 9 674.113, de 27-11-1964
Agencia de Iiiióve;s N. S. de Lourdes
Limitada
Guanabara

AGÊNCIA I
IDES
LIMOVE.FS-3
Ns,

Classe 50
Artigos da classe

DE!
CLOURDïàiil
'LTDA.
Classe 33
Insígnia

Tann() ta9 674.124, de 27-11-1961
Ouro Preto S.A. Planejamentos,
Incorporações e Vendas de
Imóveis
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Tenho n.o 674.118, de 27-11-1964
Gráfica Ouro Preto Ltda.
Guanabara
•

Têtrno ta° 674.114, de 27-11-1964
Plinio da Silva Caldas Júnior

a ue .94eta Otaca (Putdck
p

Classe 50
Expressão e edições gráficas

Guanabar

Classe 16
Artigos da classe

Termo n. 9 674.119. de 27-11-1964
Associação Maritima Atlética e
Recreativa
Zuanabara

Têrmo n. o 674.125. de 30-11-1964
(Prorrogação)
Modas Sport Ltda.

ASSOCIA -C-1X-6
MARITIMA,
ATLÊTICA
RECREATIVA

Indústria Brasileíre
Classe 8
Alto-falantes, amplificadores, a paremos
de registro e de reprodução de sons,
aparelhos de televisão, aparelhos produzindo sons sincronizados com imagens
diafragmas, discos falantes, discos gravados, discos sonoros, máquinas falantes microfones e toca-discos

Classe 36
Camisas sport. roupas de banho, calçõesções de banho,c camisas sport de
tricot e malha, blusas e camisas-sport
de malha de seda, maillots para banho,
camisas sport de tecidos de linho, seda
e li, roupões de banho, toucas para
banho

Termo n.° 674.120, de 27-11-1961
Associação Marítima Atlética e
Recreativa
Guanabara

A AMAR. it A

Termo n.° 674.126. de 30-11-1964
Reresentações "Eletropan" Ltda.
Guanaba. a

CONTINUAÇÃO

Tarrno n.° 674.115 de 27-11-1964
Almir de Almejai Mnsur e Luiz Lleo
'Sampaio

NAL REVISTA movimENTO TURISTICO".
P)

intonnocAci

Classe 33
fitulo de Estabelecimento

DO SEU LAR

Sao Paulo

Classe 33
Expressão de propaganda

Guanabara

Indústria Brasileira

Abril de 1965

EletTopan

Tèrmos ns. 674.121 e 674.122, de
27-11-1964
Associação Marítima Atlética e
Recreativa
Guanabara

Classe 36
Classe 32
Para distinguir: Artigos de vestuários
icevistas de assuntos turísticos
e roupas feitas em geral: aagasalhos
aventais, alparcatas. anáguas. blussa
Taram na 674.116, de 27-11-1964
botas, botinas, blusões, boinas, baba. Dom Boàco Administradora e Predial
mouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Limitada
puças. casação. coletes, capas. chatas
cachecols, calçados, chapéus, cintos
Cintas, combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, caiças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorro*. logos de lingerle, Jaquetas. laquas,
!Uvas, ligas, lenços, manhas, meias.
Nome Comercie/
mantas, mandrião,mantredas..„.9Plaa-,
trajós,
.aaacand •saoquad .s.e
Pijamas. Pu..
gas
peu
• ponches. Po lainas.
a 'monos, reiialog,
PREÇO DO NÚMERO
131105. Perneiras'.U1
loba de chambre, roupão, sobretudos,

5indústria Brasileira
Chisse 8
Aparlhosd e televisão, rádios, ventiladores. refrigeradores, ferros elétricos,
aspiradores de pó, liquidificaclores, batedea•as. enceradeiras fogareiros elétricos,
chuveiros elétricos, torradeiras elétricas,
aparelhos de ar rérigerado

1)10:1V160SC'0

Urino n .9 674.127, de 30-11-1964
Antenor Calçados Rep'esentações Ltda.
Pernambuco
Classe 33
Insignia Comercial
Classe 50
Artigos da classe

DE HOJE: CR$ 10.00

Antenor Calçados
RepreEentações Ltda.
1

Nome Comercial

