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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

REVISTA DA PROPRIÉDADE
INDUSTRIAL

NP 127.468 - Inelbras Indústria Eletrónica Brasileira Ltda.
N. o 127.853 - Societe Rhodia.
reta.
NP 127.938 - Luiz Seroto, Os- .
watio de Oliveira e Rosario Consentino.
N.o 127.948 - Sonnenrejett
Scheir Ltda.
N. o 128.090 - S.Villlam Mandenhall Jakway.
r:P 128.111 - Andra Thaon de
Saint Andrei.
_NP 128.350 - C. A. V. Li.
mited.
N. o 128.382 - Casas Edeardo
S. A. Calcados e Chapéus.
N.o 128.411 - Importadora Elétrica Brasília Ltda.
N.o .128.447 - Venino remiam.
dos Moreira.
N.o 128.498 - Jacques Hassoll
e Julio Ewigkeit.
NP 128.516 - Francisco Par-

N.o 123.160 - N. V. Philips'
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
Gloellarnpenfabrieken.
DIVISÃO DE PATENTES
N.° 123.213 - Mario Colnaghi.
Diversos:
Arquivamento de processos de NP fe3.325 - Wien Van Bellen.
Cia. Rádio Internacional do Bra- patentes: •
N.° 123.336 - Ney Lobo PAs#1 - No processo do registro núdoes°.
-De 5 de janeiro de 1965
mero 140.933 Marca Via RaNP 123.342 - Luiz Mariano
dional - Expeça-se o certificado. N. o 87.415 - Josiaa de Andrados Santos.
N.o 463.842 - Manoel Fabio de de Pereira.
Souza - Marca Fanedi n-r Nada há N.° 89.114 - Joaquim Coutinho
N.o 123.352 - Michiko Kishique deferir no presente processo da Nobrega.
kawa.
eis que o interessado não se aproN. o 123.353 - Micriko
N. o 91.276 - Karel Ctvrtnik.
veitou do prazo normal para recor- NP 93.445 - Irmãos Sahagoff kawa.
rer do despacho de fóthas, mante- lt Cia. Ltda.
N. o 123.354 - João Corrêa de
nho o despacho, de arquive4e.
•
N.o 95.893 - Uca. Indústria Souza.
NP 123.355 - Inalo Borestaky.
S. A.
Textil
Sul
Americana
RECONSIDIARAÇÃO DE
NP 123.357 - Edval Soares
N. o 101.759 - António Barbou
DESPACHO de Almeida.
Monteiro.
0 106.863 - Henry M. Plehn.
N. o 123.619 - Joad Natanael da lotore.
Queruz. Craidy lt Cia. - No re- N.
N.o 107.589 - .Milprint Inc.
Silva.
curso interposto ao indeferimento
N.o 123.989 - Helut Cramer. * NP 128.557 - Papéie Gomado@
do térmo 321.048 - Marca Bri- N.o 108.841 - Newton K. WeN. o 124.164 - Gerassime Sty- Líder e Conexos S. A.
lhante - De acordo com o art. 63, ley.
do Decreto 535, de 23 de janeiro N.o 109.311 - Indústria e Co- Manos Pissas e Buil() Christos Pa- N. o 128.560 - Gyula Vangel,
Tibor Kronetsek Kumenier e DR.
palaskariá.
de 1962, e tendo em vista o pa- rnércio Madag Ltda.
N. o 124.809 - Francisco Bap- eolaa Haralyi Hochinger.
N.o 111.599 - Jakob Dichter.
recer da Divisão de Marcas reconNP 128.562 - Faleci° António
sidero o despacho que indeferiu o N.o 111.963 - Milton Godinho. tista Estavas.
•presente pedido de registro para N.o 113.852 - Mofina S. A.
N.o 124.830 - Henry M. Plehn.: Collaneri.
' N. o 128.587 - António Alvaro
a final deferf-lo, sem direito ex- N.o 114.184 - Walter Vo/pon.
N.° 125.236 - Manon Pricert Pereira
de Toledo.
clusivo ,ao .uso da palavra Bri- N.o 111.336 - Ser g io Lernmi. S. A. Criações de lagarta.
N. o 128.635 - Rubens Gilberto
bt. 0 114.919 - Olavo Duarte de
lhante.
N.o 125.237 - Manon Prinectt Fink.
Barros.
S. A. CritiOes de Lingerie.
NP 128.845 - António Monea.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.0 118.286 - Cunha 84 C08831- N.o 125.511 - janust Drapinskl
128.650 - Teteuo Kobori.
NP 125.545 - Belmont Indús- NP
tine.
N. o 128.651 - Tetsuo Kobori.
1965de
De 5 de janeiro
tria e Comércio de Cosméticos Li- N.
o 128.725 - Indústria é CoNP 117.327- Artefatos de Cou- mitada.
mércio
Ducor Ltda.
ros Andorinha Ltda.
Exigências:
NP 125.806 - Luiz Candiotts.
NP 117.743 - Aldo Coti Zelati. NP 125.700 - Christian.° H.
N. o 128.769 - Martin Crespj
Matogrominex Mineração • Ex- N.o 117.916 - Laboratório Eu- Steyer 86 Irmão Ltda.
Bover.
portação Ltda. - No recurso ao terapia° Nacional S. A.
N. o 128.788 - Giacomo
indeferimento do térmo 401.962 - NP 120.303 - Carlos Atallah. N.o 126.034 - Aristides Mu- Rafael' Viegaa Passara e José 'de
nucci.
Promova, preliminarmente, a mo- •0 120.405
José Tarquinlo NP 126.169
Inddatria Trus- Ungis.
dificação da firma.
Carvalho
Guimarães.
.
NP 128.916 - Metalúrgjea Wal•
sardi
S;
A.
NP 410.709 - Hoehino á Ho- NP 120.494 - Paulo Curimbabo
NP 126.393 - Francisco Mar- ter Ltda.
shino Ltda. - Preste esclareci- NP
. 120.654 - Associated Eleo- condes dos Santos Filho.
N. o 129.060 - Northon Indúsmentos.
triCal Industries Limited...
N. o 126.423 - Aleindo de Sou- tria de Capoas e Estofamentos
José. Fernando za Magalhães.
para Veículos Ltda.
• NP 120.784
Recursos:
N. o 129.103 - Benedjeto RodriNP
127.017
Luiz
Dafre.
Cardoso.
•
sues da Costa Junior.
o 127.02i - Luiz Dafre.
Pharma S. A. Laboratórios Far- N.o 121.019 - Cyritlo . Moreira N.
N.o 127.047 - Ayrton Maga- N. o 129.188 - Henrique Rivieri.
macêuticos - Recorrendo do des- Leite. •
N.o 129.514 - Luna Medeiros.
lhães
Santos.
NP
111.081
Karel
Ctvrtnik.
pacho que deferir o tèrmo 177.680
N.
o 120.605 - Seishin Nalrazato
127.141
'Gianfranco
BoaN.
o
- Marca Formo do requerente - N.o 121.382 - Waldemiro de chini.
N. 129,657 - Ugo Lombardi.
Distribuidora Farmacêutica Hos- Oliveira Martins a Joaquim Flo- • N.o 127.164 -- The •Wellcome N.oo 129.819
- Roberto Toledo
pitalar Irarmos Ltda.
rêncio Martins.
Passarellj
&
Cia.
Ltda.
Foundation
Ll.wited.
Distillerir-s Ricard - No pedido NP 122.279 - Cama Bruno S. A.
N.o 127.165 - The Wellcome N.o 130.044 - J. &imo & ComPriorelli.
Sjlvj
122.671
N.o
de reconsideração do despacho de
pany (Deptford) Limited.
Foundation United.
Indeferimento do térmo 372.715 - NP 122.784 - John Lenhardt.
N.o 130.088 - Metalúrgica ria
NP
127.166
The
Wellcome
Marca Ricard L8 Vrai Pastis de N.o 123.050 - General Motoro Foundation Limited.
Fonte
S. A.
Corporation.
Maseille.
De 5 de janeiro de 1965
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• - As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publica çãc nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
joín ais, diáriamente, até às
INRILTOR • GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREtRA
quando deverão fazê-lo até às
CHILRE De .saaviço aa Puatucaçoaa
~ma a* sapAo D g naoaçXo
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, de' SUÇÃO na
verão ser formuladas por " esdação do inannilMado do ospodlanta
Dopariam...No
crito, à Seção de Redação, das
Nacional do PropriadadOrinduatrial do Ministério
O às 17,30 horas, no máximo
da Indonerta o Comércio
até 72 horas após a salda dos

EXPEDIENTE

órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
tessalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
piás() prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

N.o 131.833 - João Costa Negrae6 e Ricardo Barsuglia.
N.o 131.836 - Ermenegildo Dal
Lago e Pietro Ágostino Federle.
• 0 131.854 - Augusto Pesai.
N.° 181.856 - António Dias de
Souza.
NP 131.853 - Nelson Guilherme Bardini.
NP 131.857 - António . Dias de
Souza.
N.° 131.861 - Yasutomo Yshida
NP 132.595 - Bicicletas Monark S. A.
N.o 133.307 - Victor Nuno • Pereira de Souza Lima.
N.o 134.797 - Duratex S. A.
Tn,TkIstria e Comércio.
N.° 135.762 - Manuel Marquez
Vizcaino.
N.o 138.740 - Confecções de
Roupas Eriton Ltda.
Grey Eletricidade
NP 139.389
S. A. Ind. & Com.
N. o 139.800 - Edmundo Christjanj.
- N.o 110.587 - Sarah .Brito de
Oliveira.
N.° 140.819 - Stephane Joseph
M•endello.
N. o 140.765 - Irmãos Malucelli
& Cia. Ltda. .
NP 111.849 - Indústria de Aparelhos para Fotografia sIbramaf
Ltda.
NP 112.0,52 - Plastotica Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda.
N.o 142.126 - Niasi S. A. Arti g os Para Cabeleireiros e Perfumaria.
. N.° 142.223 - António Rossetti.
N. o 143.257 - Agregados S. A.
do C. V.
N.o 144.112 - Tecidos Casa da
Rainha, Ltda.
N o 144.517 - Homero Rolim.

knpreseo nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
RIIPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior
Capital e interior:
4
600,00 Semestre • • . Cr$ 410,00
Cr
Semestre • •
Cr$ 1.200,00 Ano . • . . . Cr,
tino
900.00
Exterior:
Exterior:
Cr 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte supericir do enderéço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar soluçdo 'de

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

N.° 145.214 - Horothides Strada
N.o 146.752 - Rene Edgar Ungersbock.
N.o 147.918 - Caio Ferraz Velleso.
N.o 148.307 - Rudof Majcen.
N.o 158.514 - Alberto Borges.
- Arquivem-se os processes.

N.o 122.489 - Filtro e apareIro para à observação de objetos
de fase - Compagnie de Saint
Gobain,
N.o 128.515 - Sistema de recolha para veículos automóveis e
aparelho distribuidor dos mesmos
em garages de avo tipo - Esproga S. L.
Exigências republicadar por terem saído com incorreções.

Exigências:
Laboratórios Silva Araujo Roussel S. A. - No pedido de uso
efetivo da patente n. o 5.199 modele de utilidade - Cumpra a exigência.i
Manufatura de Brinquedos Estrela S. A. - No pedido. de uso
efetivo da patente 2.533 modelo
industrial - Cumpra a exigência.
Salvador Peluje Baile - No
pedido de uso efetivo da patente
de n.o 3.687 modelo industrial :Cumpra aexigência.
Metalúrgica Fênix Ltda. - No
nocijdo de ueo efetivo da patente
de n. o 2.547 modelo industrial Cumpra a exigência.
Privilégio de invençao deferido:
N.° 128.698 - Aperfeiçoamentos em ou relativoe a circuitos de
post-focalização dinâmica em tubos de raios catodicos de focalizaco eletrostatica - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.
Privilégio de invenção deferido republicado por terem ealdo
com incorreções:
N° 122.414 -- Processo e instalação rara o tratamento de material por meio de um raio emitido por porta carga - United Airoraft Cobporation.

Térmcke com exigências a cumprir:
N.o 118.789 - Carlos Moeetti.
N.o 128.066 - Superior Air
Products Co.
N.o 131.532 - Pedro laapojkin.
Diversos: ,
N.o 122.583 - Poliform Indústria e Comércio Soc. Ltda. - Arquive-se o processo.

Janeiro de 1965
-- As Repartições Pública*
cingir-se-do às assinatura*

anuais renovadas até 29 de.'
fevereiro de cada ano e à4
iniciadas, em qualquer época,
pelos' órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re.
messa de valores acompanha.

dos de esclarecimentos quente
à sua aplicação, solicitamo4
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou unhe
postal, emitidos a favor dd
Tesoureiro do Departamento,
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às ectim
ções dos órgãos oficiais só $A
fornecerão aos assinantes qu4
os solicitarem no ato da asais
Fratura.
- O funcionário público ff.
deral, para Nur jus ao des.
conto indicada.. deverá prova*
esta condição no ato da aut.
natura.
i
- O custo de cada exempla*
atrasado dos órgãos oficiais, •
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$
se do mesmd
ano, e de Cr$ 1,00; por ani
decorrido.
Ns. 45,5.478 - 455.479
455.480 - 455.481 - 455.482 -n
455.484 - 455.483 - 455.485 •nn
455.486 - 455.487 - 455.488 -.I
455.489 - 455.490 - 455.491
Banco Nacional de Minas Gerai*
S. A.
N.o 468.598 - Aliam Br asileira de Televisores S. A.
N.° 488.599 - Tv . Bresil 8. A.
N.o 468.800 - Réde Indeped.
dente de Televisão S. A.
N.o 472.837 - Imobiliária I»
mus Ltda.
N.o 475.891 - Montree; Foi-VA
S.A.
. Sou
N.o 478.837 - Ineguto
Hormoterapico Nacional S. A.
ISON.
Ns. 489.872 e 489.875 -Vemm
S. A. Veículos e Máquinas A9-'
colas.

Diversos:
Gustawa Zolotn¡eka - No per,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO LEGAL dido de nóvo prazo para manuten1
cão daexigência no tèrmo 521,9m
De 5 de janeiro de 1961
- Concedo nóvo prazo.
Exigências:
Exigência:
N.o 115.702 - Chae. Mima. &
Francisco Rerreira Leite - /111
Co. Inc. - Cumpra a exigência.
Cristóvão Colombo Lisbóa - No Pedido de registro eião recompea
pedido de caducidade de registro sa industrial o dipliorna procesa4
n.o 184.894 - Cumpra a exigèn- n .028.898 de 1984 - Cumpra al
exigências,. preijmjnarmente.
eia.
Tèrmos oom exjgériejas a EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
cumprir:N. ° 414 - 779 - Parais° das Noi- Transferência e Altera çao de /yons
vas Ltda.
de Titular de Proéesses
N.o 447.228 - Alimentícios Paulo A. Groetzner 8. A.
RIO, 5 DE JANEIRO DE 1964.
N.o 450.370 - Editora %tinia
Ltda.
Graetz Aktiengesellschaft - PeN.o 450.572 - Anosa Adminis- de para ser anotada na marca
tmetto Indústria e Com4re40 Ltda. Grada Elektro n. 64.585, a altera.
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na marca: n. 272.287 a marca: Se riptomatic. termo
•Lombardibom, n. 227.363.
alteração de nome da titular. Ano- ri 447.885 e Scriptoinatic, termo
Lombardirocco, n. 227.364:
n. 448.675. Anotem-se as duna
tem-se as seguintes alterações:
Lombardi, n. 210.581.
•
Lombardi, n. 240.582.
• De Produtos Químicos Tupã Li- transferências.
Fher ArzneimitteI Gesellschaft mitada, para Piragy Indústria e
Super Lombardi, n. 249.626.
Comércio Importação, Exportação Mit. Beschraerikter Haftung -e- peLombardilândia, n. 250.306.
Ltda. o finalmente, desta para a de para• ser anotada na marca:
Lombardi Brasil, ri. 250.307.
Oteflier, têrtno n. 460.006. a .alrequerente.
Extra-Lombardi, n. 250.308.
da nome da titular. AliaraLombardone, n. 270.816.
Azaire de Azevedo — Transferên- ,'teraeão
r, alteração de nom( ,
Lombarduccio, ri. 270.817.
cia para seu nome do titulo: Nair
Raimunao Carneira Júnior -- Lorabardini, n. 200.150 -- Ano- Cabeleíeira, n. 294.347. Anote-se a Transferência
'para seu nome da
transferência.
.
tem-se as transferências.
marca:
Carneiro,
teme n. 463 633
Nichtalas Overseas Limited —
Cia.-Brasileira de Super MercaAnote-se a transfarancia.
Transferência para seu nome da dos — Transferência para seu noOco.
DiCkel & CO. — Transmarca Kruschen, n. 227.456. Ano- me da marca: Café Dado. ri. ...'. farência paru
seunirre da marca:
te-se a transferência.
298.827. Anote-se a transferência Cascada, têzmo n. 470 503. AnoteJosé Cavalcanti S.A. — Transfe- ee a transierência.
S.A. Moinho Inglsê — Pede para
rência para seu nome da marca:
Gráfi....a Editora Her ios Ltda. -ser anotada nas marcas:
Cavalcante, n. 301.440. Anote-se
Janne, n. 236.787.
Transfere: , cia para eeu nom ,. ia
marca: }leitos, têrmo n. 473.711e.
Saúde, n., 237.404, as alterações transferência.
'do nome da titular. Anotem-se as
Laboratório Leo do Brasil S.A anote-se transferência
alterações de nome..
Bem Sorte S.A. Indústria, Im-.
— Pede para ser anotada na mar• Lsaac Guerberc — Transferência ca: Leu, termo n. 369.768, a alte- noite.% e. Comércio — Transferênpara seu nome das marcas:
ração do nome da titular. Anote- eia para seu rima da marca: Café
da- Chim Vernin ri, 474.877. Ana.
Minuano, n. 250.186.
se a alteração de nome.
Calapó, n. 250.187.
Shell Brasil S.A. (Petróleo) -- te se a transferência.
Strict iações Infareis. Ltda. —
Café Guarany, ri. 280.897. Ana- Pede para ser anotada nas marcas:.
Transfefrência para 4 ,, u, nome da
tem-se as transferências.
Herlee-Shell, remo ri. 440.612.
marca! Pet1 Sport. térmo n. •
tion.
Shellflex, têrmo n. 441.402.
Pharma S.A. Laboratórios Far3P9
440 Anote-se a transferência.
American Gago & Machine Com- macêuticos — Transferência para
Shellflex, têrmo n.- 441.403, ass
. pany — Transferência para seu no- seu nome das marcas:
alterações ,do nome dá titular. —
Ex igénelas :
me das marcas:
Anotem-ia as alterações de nome
Sulfainol, n. 251.713.
Edmundo MS. Carvalho —
Dozecitol, n. 260.237. AnatemHydrobalance. n. 190.992.
Laboratórios Moura Brasil Ore •'
Transferência para seu nome das lando Ilangel S. A. — 'No podido
Labour. n. 192.212 a-- Anlatem-se se as transferêicias.
Cia., Industrial Rio Guahyba — marcas:
as transferências.
de contrato e exploração da marPede
para ser anotada na marca: • Vitória Régia, m. 252.858.
ca n.o. 177.575 — Cumpra a caiAlbino P. da Cunha — Transfe- Aranha
n. 145.536, a alte- • Victoria Regia, n. 252.859. Ano- gemei:ia • •
rência para seu nome do titulo: As ração doBranca,
nome da titular. Anote-se tem-se as transferências.
'Elegantes, ri. 200.069 — Anotem- a alteração
Indústria ' de Bebidas Cinealle
de nome.
, Laboratório . Tera.picia Paulista
lie as transferências seguintes:
Flora Medicinal J. Monteiro da S.A. — Transferência para seu S. A. — Janto a marca 108.37a
— Cumpra a exigancia.
1. — de Joaquim Caetano de Silva Ltda. — Pede para ser ano- nome da marca: Quelodin, n.
Marosó & Irmãos Ltda. — Junto
Souza, para Emprêsa de Murdan- tada nas marcas:
,
297.375. Allote-se a transfeiência. a Marca
n.°' 161.730 — Cumpra
ças As Elegantes Ltda., e destaJurupitan, n. 131.727.
Xervitt Indústria e Oamércio de
a
exigência.
para a requerente. .
Máquinas
Ltd*.
-Transferência
Dermoflora. ri. 174.186, as alteTintas 'Herjng S. A. Indústria
Laboran Farmacêutica S.A. — rações do nome da titular Ano- para seu nome .da marca*: xervitt. e Comércio -- 'Junto a marca
nún. 299.639. Anote-se a transferênPede para ser anotada nas marcas: tem-Se LS alterações de nome.
mero 108.949 — Cumpra ücaicia. Anenicap, n. 208.370.
James North, do Brasil S.A.
Mead Johnson Endochimica In- gência.
Beiod, n.• 219.594.
Equipamentos Para Segurança In- dústria
Farmacêutica S.A. — Pede
Indilatriaa de Guarda Chuvas e
Qualitas, ri. 221.974.
dustrial — Pede para ser anotada
ser anotada na marca: Endo- Sombrinhas Chuvas sol S. A. —
Ceflavol, ri. 259.619.
na marèa: Indacol, n. 168.701, a para
tarmo ia. 411.436 a alteração Junto a marca n.° 191.077 & CumNovutox,.n. 257.014.
transferência e a alteração do no- cron,
do
nome
titular. Anote-se a al- pra a 'exigência.
Plenocal, n,'.233.940.
me da titular. Anote-se a altera- teração dedanome.
,Ej1Icr Industrial Farmacêutica
Lipositol, ri. 263.939.
ção de nome da titular para IndaIvens Yo Kawamata — Transfe- Ltda. — Junta a marca 202.004
Aluminin Apassal. ri. 263.942.
col Indústrias de Amianto. Couro rência
para seu nome da. marca: — Cumpra a exigência.
Neuramina, n. 264.831.
e Lonas S.A,,. transferência desta Jornal Brasil
Agricóia Varino ...
Tebessal, ri. 267,02a.
para o requerente.
indústria Farma,ceutica Paulista
n.
413,934.
Anaee-se
transferanHidrassal, ri.. 267.023.
Fábrica de Calçados Magnata Li- da.
Ltda. ---, Junto a marca 208 . (36
Casseisal, n, 267.O5.
ninada — Transferência para seu ' Cia. Agrícola Aguas Lindas — — Cumpra a exigência.
•
,
Calceafluorin, n. 269.707.
nome do titulo: Fábrica de Calça- Transferência para seu nome da
Mauricio
Loureiro
Gania
e
José
Orovitamina, n. 239.717.
dos Magnata, n. 178.586. Anote-se titulo: Sitio Aguas Liadas, térno Carlos de Moraes — Junto a marca
, Hidra Apassal, ri. 289.207 — As a 'transferência.
a
439.49: Anote-se a transferên- nP 233.365 — Cumpra a exigêntransforências e as alterações de
cia.
Química Médica Farmacêutica cia:
nome da titular — Anotem-se as Ltda. — Pede para Ser anotada na
Produtos Rematei S.A. *— Pede
Comércio e Importação Gloria
transferências e as alterações de marca Calrritanirvan. n. 188.160, a para ser anotada na marca: Danny
Ltda. — Junto a marca 270.462
.nome,
alteração de nome da titular. Aric)- Boy. têm.> n.- 446.332, a alteração — Cumpra a exigência.
Laboran Farmacêutica &A. — te-se a alteração de nome.
do nome da titular.• Anote-se 'a atLuccazone indústria e Comércio
de nome.
Pede para ser anotada na marca:
• de Babidas Ltda. — Junto a marca
Berhing C. Leiros, Marcani C. teração
Respurces -And. Facilities Caem ria 27, 9 . 4 46 — Cumpra a exigènPenvac, n. 210.26a, alteração de Silva e Hilton Acyoli — Transfe.
.
nome d titular — Anote-se a atte rência para seu nome do sinal de tSu'sse). 3 A: e Ecriatoma.tic S.A.
—
Transferência
para
seu
nome
da
ração,de nome.
propaganda: Trio Marayá, n.
Representações Atlantica Ltda.
• .Squibb Indústria Química S. A 251.241. Anote-se a transferência.
— Junto a marca n.° 286.278 —
— Pede para ser anatada na marDu Mont, Cia. Destilaria Angela
Cumpra a exigência.
AVISO-AS REPARTIÇÕES
ca: Afsillin, ri. 211.928 a alteração Milaril --- Transferência iaira sau
Norlar S Junto a marca
PÚBLICAS
do nome da titule.. Anote-se a til. nome da marca: Du Ment, ri. ....
na. 2'91.635.— Cumpra a exiganteração de reme da licenciada.
254.849. Anote-se a transferência.
O Departamento de mieia.
Refrigerantes Vedete Ltda.
Neusa Nacional • avisa às
Indústrias York S. A. Produtos
' Coqueiral Agro Pecuária S,A.•-Repartições Públicas em geC;aairgicos — j unto a marca núe
Pede para Ser- anotada no titula: Transferência, para seu nome da
ral que deverão.. 'providenmero 203.492 — Cumpra a cari
Rural Born.Despacha, n. 219.308 a marca: Vedete, n. 256.798. Anote
ciar a reforma dap 'assina"1" •
alteração da nome da titular. Ano- se a transferência.
turas dos ' órgãos oficiais
Calmar Indústria do Mobiliária
g11cia.
Peal do Brasil Indúste-se a alteração ue nome.
' até
dia 26 de ' feyer0rO • driailetaffer
Ltda. — Transferência para seu
e Comaralo Sá — Junto a
,
,
corrente,
a
fim
,de'
evitar
R'
•
Laticinios Lombardi Ltda. — nome da marca: Calmar, n. •
;marca n.6 1N.659 — Cumpra 4
cancelamento da renielsSa
Transferência ,para seu nome das 264.727,, Anote-se a transferência
'exigancia.
„
partir daquela data;
"
marcas:
Piragy. S.A.. Produtã
Badische Aailin St Soda Fabrik
lombarclão, ri. 227.362:
médicos — Pede' para ser anotada
1 Aktiengesellacta gt — Junto a mar.ção do nome da titular — Anote-se
á alteração de nome.
Hijos do Ybarra S.A. — Pede
para ser anotada na marca Ybarra
"Y" n. 169.089, a alteração de no-,
me da titular — Anote-se a alteração de nome.,
Laboratórios Plana, Docta S.A.
-- Pede para ser anatada na marca
Dilmalan n. 170.032, a alteração de
nome da titular — Anotem-se as
alterações de nome.
S.A. Moinho Ina3S3 — Pede para ser anotada na marca Aymoré,
n. 174:894, a alteração do nome da
titular — Anote-se a alteração de
nome.
Heydon Newport Chemical Corporation — Transferência para seu
nome das marcas:
Nuodex, n. 182.364. .
Nuostabe, n. 288.308.
Nuact, n. 290.537.
Nuosperse, na 290.538 — Anotem-se as transfarãncias.
Antigamentia II.D.N. Corpora-

k;

I.
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ca n.° 167.252 — Cumpra a exi.
gência'.
1tt Woild unnifun i e.d:on$, 1n.
— JuntO a marca
Cumpra a exigênria.
Malharia Inwerio Ltda. — Junto a marca n. o 207.076 — Clunfra
a exigècia..
Smitr Kline & Freneh Oveiseas
Co. — Junto a marca n. o 221.5.19
— Cumpra aesigência.
Joaquim Ribeiro — Junto a liarca n.° 226.946 — Cumpra a exigência.
- Etablissement Marquint — Junto a marca n. o 245.023 — Cumpra
•
a exigência. •
Dipego Importação Expertaç.ão
e Comércio Ltda. — Junto a Marca o.° 263.979 — Cumpra a exigência.
Instituto Medicamenta Fontoura
8. A. — Junto a marca 295.856
— Cumpra a exigência.
Martini Rossi S: P. A. — Junto a marca h.° 281.126 — Cumpra aexigência.
Johnson & Johnson — Junto a
' marca n.° 285.019 — Cumpra a
exigência.
L. nostinho Ltda. — Junto a
marca N o 301.363 — Cumpra a
exigência.
Crefisul Cia.' Crédito Financiamento e Investimentos do Sul —
Junto a marca 301.696 — Cumpra a exigência.
Carlos Cam p o & Irmãos (sucess('res) — Junto ao Urino mámerd 414.100 — Cumpra a exigência.
António O. F. Calo — Junto ao
térmo n. o 416.161 — Cumpra a
exfmência.
Panificadora Mewton Ltda. —
Junto ao térmo 436.169 — Cumpra..aexigência.
Fónia de 1.)-asflia S A — Junto ao térrno 436.806 — Cumpra a
exigência.
Lima Cavalcante. Junto ao
tèrmo n. o 470.206 — Cumpra a
exigência.
José Teixeira Filho — Junto ao
/Armo 470.307 -- Cumpra a exigência.
Potyguar Indústria e Comércio
de Produtos Qufmicos Ltda. —
Junto ao fêrtno 475.428 — tumpra a exigéntia.
Agripino Tertrdino Barbosa -•

JON) no /Uno 475.534 — Cumpra

•

aex:gência.
Torrefação e Moagem de Café
'Alvorada S. A. — Junto ao , térum 475.553 — Cumpra a exicénela .

Edson Carneiro Ribeiro — Junto
ao tèrmo 628.204 — Cumpra

a

exigência.
-

Dou Tex S. A. IndlOaria Textil
Junto ao tèrmo n.° 402.139 —

DiN er-os
•

ri e

In

N. V.

n-

expli . .,e;io la warva n° 175.024 __
so-lin,. :o
,N.gua re
fleg'.teo
.
n. o I.69. C:16
•
.
',.;garif r eo àiunren S. A. — No
pedido ' de alierav50 -do nome da
marra .2 Iti.r)28 Nads ml que deferir quanto aos pmilos de 'Vs. 22
e 2 1 P o'is já foram feitas as an o taCões so'icitadas.
•N. V. Koffie Ilag Naabschappij
— Junto a marca n. 0 238.533 —
Anote-se mediante apostila a mudança de endereço dasociedade titular para Amsterdam.

estabelecido no Brasil.
constante do cllchê abaixo, de proa
coe ...a cie C.N.);3.01'.açãO.. priedade de Marie Br.zarj k Re"
estabelecido na França, e em fava/
de Indústria ae L:.uidas cintam s. A.
estabeiec:do eni São Paulo, Brasil
Averbe-se o contrato de exploração

FLO-ON

Propr ietarie.
.AVOI PRODUCTS INC.
•
' Licenciada
AVON COSNETICOS LTDA.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o cotrato
de exploração da marc NEW LDEA,
registrada sob W 230.277, constante
do clichê abaixo de froprledade de
Avco Corporation, estabelecido na
Esta-dos Unidos da América do Norte
em favor de Terral S. A. Máquinas
Lojas do Bom Goto S. A. — Agrícolas, estabelecido no Estado oe
Nopedido de transferência .do ti- São Paulo, Brasil. 1- Averbe-se o
tulo n.° 68.795 — Torna sem dei- contrato de exploração.
to . .odespacho de fls. 13 para o
fjm deexigir a prova de que o si g
-natáriod cumentod sãé
sócio autorizado ao uso da firma.

NEW NA

EXPEDIENTE 'DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS'
Uso

Autorizado de

Marcas

ProprietÁria
AVCO CORPORA T ION!
Licenciada TERRAL S.A .MÁQL7INAS A GR /COLASJ

EM 5 de janeiro de 1965

Art'go 147, parágrafos 1 9 e 2 9 cio
Código da Propriedade Industrial.
Por despacho do Senhor Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca NALDECOL, registrada sob- nv 298.416,
constante do clichê abaixo, de propriedade de Bris,o1 Myers Company,
estabelecido nos -Estados Unidos da
Norte e em favor de Laboraterápica
Bristol S. A. Inthistea Quimica e
Farmacêutica, estabelecido em São
Pau/o, Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.

«DECASERPIL.
litroprietãria
Qu.io Produto g Qu.53.1000
Comercio e Industria S.A.
Rio dei Janeiro
'Fabricantes autorizadtiar-•LaboratOrios. Silvai Araujo
•,\Rot.ssel.
Sia da Taneira—,..

a/A.

Por despacho do S:. Chefe da
Seção foi mandado averbar o (1)n-trato de exploração da marca Marfe
Briz.ard, registrada sob ri 9 225.202,
constante do cl:ché abaixo, de prol
priedade de marie Brizard & Roger,
estabelecido na França, .em favor
de Indústria de Bebidas Cinzano Sociedade Anônma, estabelecida em
São Paulo, Brasil. — Averbe-se o
nntrato de exploração.
.
•

MARIE BR1ZARD

Proprietária
PERFnCT CIRCLE CORPORATION
Licencia da
COMPANTH /A F A BRICADORA DE
PEÇAS 5. A .

Lleasetaia

UZORTILlnr.A-51"

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de explorsção da marca DECASERPIL. registrada sob n 9 285.243,
constante do cl , chê abaixo, de propriedade de Quimio Produtos Quimiros. Comércio e Indústr'a S. A.,
estabeleeida no Estado da Guanabara.
e em favor dos Laboratórios Silva
Araujo Roussel S. A., estabelecido
no Estado dq, Guanabara. — Averbese o contrato de exploraçbo.

, LICH3cL1Jm

enduet rio do Behuo
'4nzano

Por despacho do Sr. Chefe da Se.
cão foi mandado averbar o contrata
de exploração da marca — Safety.,
Walk — registrada sob n.0 152.663
— constante do clichê abaixo de pro•
priedade de: Minnesota Mining And
Manufacturing Csnmany — ~abale.
eido nos Estados Unidos da América
do Norte e em favor de Minnesota
Manufatureira e Mercantil Ltda.
estabelecido ern S. Pauto — Brasil
— Averbe-se o contrato de explorad
ção.

Preerletarte

•

,r.toNOPRInÁRIA
Britara Poeqr

PROPRIETÁRIA
Wrie Brizard & Roger
, LICENCIADA .
Indústria do Babidasl
Ctinzano 8/A.

25213tozActsa3 coauldi
galICÇCA 74101~11

lesaaátmàNa

Por, despacho do Senhor Chefe
da Seção, foi mandado averbar o
contrato de exploração da marca:
CIISTCeVI MADE, registrada sob número 238.618, constante do clichê
aba'xo de propr'edade de Perfect
Circle Corporation, estabelecido, nos
Estados Unidos da América do Norte,
em favor de Cia. Fabricadora de
Peças S. A. estabelecido em S. Paulo,
— Averbe-se o contrato de
exploração.

NALDECO1
31117~

"21122ra
rwiáfile atporruw
• 4....Z4

Por despacho do Senhor Chefe da
Seção foi mandado averbar o con.
trato de exploração .da marca: Marie
1:frisar& reestrada sob n 9 281.644,
estabeleedo nos E. U. da América
priedade de marie Brizard & Roger,
estabelecido na França, e em favor
de Indúst ria de Bebidas Cinzano S. A.
estabelecido em São Paulo, Brasil. —

Averbe-se e contrato de mrploração,

•toptestárt•
Cumpra a exigência
fMARIE GRIZARD 1ROGER
Sete Serviços Técnicos de EneLicenciada gik.
MARIE DRIZARD DO BRASIL S. A
Junto ao térmo • Por despaeho do Senhor Chefe da
nharia Ltda.
(LICORES)
n. o 410.344 — Cumpra aexigèn-. Sacão. foi mandado averbar o contrato de exploração da marca PIA-ON
eia.
l'effIstred‘ sob nn 274.179. ermetanfe
Por despacho do Senhor Chefe da
Indústrja ' Bralin de Auto Partes 4,) euebA oba'xo de pronriedade de Sacão foi mandado averbar o conAvon
Prodnets.
Inc
rtn
;
. e.v+4hour4Rn
Ltda . — Junto ao tArmo 424.326
+rato de exploração da marca lê.Xar'e
• era favor de Ama Cosméticos 1.4- Brizard, aNegistrada aoh Dg 239.565,
Cumpra aexigèneia.

StIFIETIMNAlgt
•
,

ROPRIETARI

Vlinnesota-Mining
rpiManufacturingsCompapV)
:UCENCIA44,
hnnesota Manufaturei)
fe Mercantil Ltda.t

Par despacho do Sr. Chefe da Ror
wiio foram manda4os averbar os coa+
+ratos de ezoloração das marcos —
•
n
' Super-Globo — registrada sob 14
mero 264.624
Super-Globo — registrada sob Pi2.4
mero 288.924
Super-Globo — registrada sob sità
4
•
mero 299.731

Sexta-feira U
codatzbfe Ca c'efaltô, lbaixo, da
propriaceeiie Gj
hUe.taoalecldo.
.per Globo Laea.
Estado cia eiluaitabara e em faeot rie'
Aguas Saaltar.aa raapor ei.oro cie Suo
Paulo Ltda. estabe.ec.do, em. S. Paula
Averbdrn-se a canttatos de expio„ração. .

SUPER
GLio
treaeeTRIA ertni.E.S.1
Proprletárlat
ÁGUA SANITÁRIA SUPER
GLOBO LTDAa. .

DI:.R10 OFICIAL (Se-,11c, III)

e em favor de Cerla Erba do Brasil
Por daspaelio do Sr. Chefe da SeS. A. Indústria Quirn:co Parmaceu- ção foi 'ertuidado averbar o contrato
rica - estabeiecida em S. Paulo - de exploração da marca: TelefunIcen
registrada Soi: número: 288.732:
Brasil
Averbe-se o contrato de ex' constante do cliché, abaim , de preprieploração,
•
dada dee. Telefunkin AlreangeseUschaft
estabelec:da na Alemanha - e em
favor de Telelunken do Brasil S.A,:
eatabeleciclo no Brasil - Averbe-se o
contrato de exp:oração

GINETSIS
rroprie.taria

,Cario Era S. p. A.,
Licenciada •
•Cailo Erha do Brasa S/4.,
Lidésitia C)nico Farrnadutica: •

ea1e,runiráa
PrOartstertar TELEPUNICEN JUCTIENCE- : •

DELI.GCHAFT-Darliza-Ales:
Licenciada: 171.
. 1717NYIÂ DO DRASt.
• Silo Paulo -

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS

Licenclatiat
ÁGUAS SANITÁRIAS SUPER

,
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N. 478.994
Venus S.A. Inclit's.
tria de .Artigos • Elétricos
Apreseiste clichê..
. •
N. 478.995
Flávio Lopes dó
Azevedo
Quanto ao cliché publica.
do em 10-4-1961 -- para marca Adonis
- classe 21 _ para distinguir Flamas.
las - depositada em 6 de outubro de
1960 no Estado de São Paulo. • •
N, 478.998
Ventes S.A. Indústria de Artigos Elétricos - Quanto ao
clichê publicado em 10-4-1961 - para
o Titulo zte Estabeelcimento
Venus
S.A. Indústria de Artigos ElétrIcoa nas classes: 8 - 11 - -20 - 33 50 - depositada 6 de outubro de 1963
- no Estado de São Paulo. •
N. 479.044 ---CelSo Docena.
N. 479.053
Imobiliaria Cardoio
Leite Ltda.
N. 479.060 -- Lunares Agro Pastoril e Administração S.A.
N. 479.061
Agro Pastoril Santo
Antônio e Administração S.,A.
N. 479.066
Cibragal Companhia
Brasileira Degalvanostegia.
l. 479.067 - Fabrica de Artefatos
de Couro Oeste} Ltda.
N. 479.070 - C.A.P.I. Companhia de Aplicações e' ParticipaQes Industriais.
N. 479.071 - C.A.P.I.. C.ompanhia de Aplicações e Participações Industriais. N. 479.073 -c Maria Isabel Solarosa
- -Quanto .ao clichê publicado em 11
de abril de 1961 para o Titulo de Estahclee:me.nto: Sapataria Dunga classe 36 - Fica retificado o nome
do requerente.
N. 479.074 - Maria isabel.Sobrosa
- Quanto ao cliché publicado ela 11
de abril de -1961 -- para o Titu!o de
Eatabelecimento: Apo!o Calçados Masculinos - classe: 36 - fica retificado o nome do requerente.
N. 479.075 - Viúva' Praz Burger
& Filhos.
N. 479.077
Casas Pan América
Armarinhos Ltda.
N. 479.078 - RegosInclo Miranda
da Silva.
'
N. 479,081
Alvorada D'Oeste
Ltda.
N. 479.082 - Edital Materiais de
Construção t 4a.
N. 479 056 - Construtora Goiana
Ltda.
•
N. 479.087 - Distribuidora de Fe.r
co Ltda.
N. 479.124 - Roque Miguel Coe.
tei Cr Filho - Prossiga-se com exclua
são de cartões indicas (classe 17) Orçamentos de papel transparente (a 4oterminar) e • papel 'celofane.
N. 479.132 - - NelSon Vicente de
C:esto/aro e Júlio Fernandes.
N. 479:143 - Helene Curtis Industries Inc.
N. 479.174 - COndominió do Edifício loaqam Nabuco.
N. 479.085 •-• Nercial
Ltalet.
N. - 479.187 - Impacto Propagaria
da. •
N. 479.191 - Fertisul Indústria e
Comércio Ltda. - Apresente cliche.

Por despacho do Sr. Chefe da Se.Exigèneias
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - Gordormon •
Rio, 5 c' le janeira de 1965 -- me:st:sada sola niuncro 3)5.496 Tèrmos com -exigências a cumprir:
e
Por da:pacha 'da 'Sr. Chafe da So- constante do cliché' abai no. da propri;
N.
417.688 -, Willys Motors Inc.
dada
da
Cano
Era
S.P.A.
esç'áo fot. mandar...a avezimr o car.trata
N. 424.662 - Bucyrus Erle Comcie expornçiía Cn rna.ca P'niiips - taba:acido na rália - e em favor de pany.
registrada sob ra'eracro 232.607 - Cano Erba cio Brasil S. A. IndúsN. 426.274 - José Sabino.
cons:ante do c lehl cbalno, da proprie- tria Quimleo-Parmaceutica - estabeN. 426.349 - Levar Brothers Port
dclo
em
S.
Paulo
Brasil
Averdade da - N. V. Fh:Lrea
Suni:ght Lenrted.
,
c.a:et ciacide r.a Holan. be-se o contrato de exploração.
penfabricken
N. 425.759 - E: I. du Pont de
da, é era favor da Cia. Llea:ileita • de
Nemours )And Cempany.
Discos estabaleeldo no Estado da
Ne 427e:008 - Francisco Rodrigues
GORDORMOR.
Guanabara - Bratil - Averbe-se' o
e Margarida -Dias.
e -contrato do anpiaração.
N. 427.361 - Hoshino
Hoshino
-rrop(ia),::rla
Ltda.
estio Erba S. p. 4.)
N. 427.362 - Hoshino
Hoshlno
Ltda.
PE",a1Ur
2D •
N. 427.363
Hoshino G Hoshino
Ltda.
PróprictS:ria
ticünciadá,
N. 427.364 - 'Hoshião 8 Hosleno
Carlo Çrba
Ltda.
rZorsrLtar.;;FILBRIWZI
N. 42i .365 -e Hoshino
Hoshino
Caliettia Ou!mico Farrnacèuticc.
‘
Lier..nciada.
Ltda.
N. 47b. 699 -_-• Casario Maria Faria..
DN DISCOS
N. 478:810 Zakka.
Por riepacho -do Sa. Chafe da SeN. 478.816
Trecitação
GuanaerT
y..
r
O
contrata
:8o foi mareada ON ,
bara Comer cio e Indústria Ltda.
tomoti
4.r-n reealataaãa 4i raarca
N. 478.e18 - Luiz. Zarclo Lopes..
•Por da-pecha da fr. Mara da Se- - re'lraera a99.e5a
rae-tanre do
N. 478:985
Venue S.A.. Indpso
contrato
,•"^" e1-'o.
fel nie eda-lo ,t7:2'...:nr"
O
anropr'.edado de de Artigos Elétricos.
- G. Ta. Sa^r1r. 11/4 Cr'. • a-ea•ealeriaa ti-ia
dá .e:ele/.e'ee:=a) da- re arra N. 478.987
Pastifico São Jorge
r-ern 2^3.9.•:3 .regl-trad1 Ech
re:dda- da Ae-Ar'ea
Ltda.
ebnsty-t t,
oaapr'e- •
r"-e••.1-a.
13. Sraele
e e-a favoa da 478.988 - Indústria de ArtefaGlf7s Ltad • P -nr e4-esatáriri a, aireeieinalevela. tosN.ale
dada di - • ta.
Papel e Plásticos Dália Ltda.
r.--1
- estai:al ar:eia ra 1-alata-1a
esr.n1-11,:,.....,do no Prate1
AverbeN. 478.90 -:- Fornecedora Comere^-^v tarear S: A. se o centrato de expioraeção,
favor e ,
cial Harna:ta Ltda. - Prossiga-se em
Pansi•
era S,
•
Segulda ce.n exclusão de cartões comer- AverCaa:ra o contento da exploraciais e de s:tas.
. 1.0110T•ILção.
• N. 478.990 - Maxlmlnio Ferreira
Titakart C. D. SZAFILE & CO.
da Costa.
•
- %D.A.
•
N. 478 -.991 - Sociedade Comercial
Licenciados C.D. DP.ARLE DO BRASIL
de Artefatos Plásticos GEMI] Ltda.
LABOR2611'0S n'ArcINAI3
N: 478.992 - Vcnus S.A. IndúsLTDA.-. Dao Paulo
•
tria de Artrgo:: Elétricos - Quanto ao
• /..2,
cliché' publicado em 10-4-61 -• para
.P
Por despacho do Sr. Chefe da Se- marca Venus - fica- retificado o núme» Aí
ç'íto foi mandado averbar o contrato ro do nano.
se,'/
• Nb- • •
N. 473 993 - -Venus -S.A. Inchasde exploração dei marca - Cdorex registrada sob numero 293.768 - cons- trio de. Art:gos Elétricos - Apresente
tante do cliche`abaixo, de propriedade clichê.
de: Hayden Nea'srport Chcm:cal Cearporation - estabelecido nos Estados
(CUnidos da América do Norte em f3vor
AV/50 AS REPARTIÇORS
(to
çj ,
de Nuodex S.A. Indústria e Cornarcio
-PÚBLICAS
-V:CZY •
de Secantes - estabelecido no Estado
4;)1
$,)
O Departamento de imda Guanabara - Brasil - Averba-se
prensa
» Nacional avisa às
•
o
contrato
de
exploração
4>
Repartições Públicas em geral que deverão providenDIVERSOS
dar a reforma das assinaturas
doa
órgãosoficiais
N. 385.528 - Tecnal S.A. EatuPor rfa•pacha ' da S-.. rera te tia Seaté o dia 26 de fevereiro
eu= impasr CHEIffC111. CCEPORMICII
pamentos e Acessórios para Lublificaa
çãi, foi mred a en ---cele ar a (-a-orara
erttae
, corrente. a fim de
Licenciada
ção - Prossiga-se.
Hrlivene,
d, marta - C
gjá. DCDOZ11214 OCtiOCIO
. cancelamento da remessa a
N.' 418.933 - Bar Guararapea
número en".1.7aa
ecareanei
sir.urcu
• partir daquela deleite
Ltda. - Prossiga-se com os exemplaabreata. ea ercer1^,'•-•-• da C 'r' a Erba
res de fls. 11 - 12 - 13.
elalaele,cido na Itália
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N. 423.769 - Irmãos Bemfica Prossiga-se com os exemplares de lis.
17 - 18 - 19.
N. 367.525
José Perracini Júnior
p. Prossiga-se.
N. 426.658 - Wilton dos Santos
- Santos - Prossiga-se com os exemplares de fls. 8 - 9
10.
N. • 427.287 - François Hofmann
- Prossiga-se com os exemplares de
fls. 12 - 14.
N. 427.367 - Emprèsa de ónibus
Santo Antônio Ltda. - Prossiga-se
com os exemplares de fls. 9 11
como Titulo de Estabelecimento.
N. 427.369 - Bar e Lanches Flôr
do Caninde Ltda. - Prossiga-se com
OS, de fls. 9 -- 10
11.
N. 429.393 - Brazão Comércio e
Representação Ltda. - Prossiga-se
com os exemplares de fls. 9 •-• 10
11.
N. 427.398 - Premier Imóveis
Ltda. - Prossiga-se como titulo onde
se inclui a classe: 33 substituta da
classe 50.
•
N. 427.399 - cLeilaz- Pavimentadora Aterros e Desaterros Ltda. .,Prossiga-se com os exemplares lis. 9
/0 -11- 11.
•
N. 427.400 - Bar e Lanches Timbiras Ltda. - Prossiga-se com os
exemplares de fls. 9 - 10 - 11.
N.- 427.402 - Santos Turismo Representações Ltda. - Prossiga-se com
os exemplares de fls. 11 - 13 como
Titulo de Estabelecimento na' classe33.
N. 430.108 - Pende Gasparclis Prossiga-se com os exemplares de fls.

9 -- 10 -- 11.

MÁRIO °Ruma: '(cção III)

. PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO No 109.243
&a 20 de março de 1959

Pontos característicos de: Patente
de Invenção. "Aperfeiçoamentos em
canaletes e pestanas para vidraças de
veiculo& automóveis".
Requerente: Ma-nufatureira de Pano-Couro "Brasil" Ltda. - Estado
de Sao Paulo.
1• - Aperfeiçoamentos em canaletes e pestanas para vidraças de vei.
calos automóveis, caracterizados
serem as suas almas conatituidas de
uma liga metálica end.-ferruginosa,
de aluminio e estanho.
Total de 3 pontos.
MAMO No 110.035
Era 28 deabril de 1959

Requerente: Caterpillar Tractor Co.
- Estados Unidos da América.
Titulo: Suspeneao do eixo em tratores ou veiculas similares. - Privilégio de Invenção.
lá --Um trator ou similar, caracterizado pelo fato que éle tem uma estrutura e um eixo disposto por baixo
e transversalmente para cora a estrutura, meios de mancai entre • a estrutura e o eixo dispostos da maneire-a
permitir que o eixo oscilarem relação
à estrutura em volta de um eixtanor.
mal para e intersecionando o eixo
longitudinal do eixo a meio caminho
entre as suas extremidades.
Total de 5 pontos.
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plástico deforma:Wel de tal poema que
as linhas aparecem \ como deformações
da superfície do melo; e de controlar
ti separação entre' as linhas de tal
forma que um digito de dado será.
representado por uma separação de
unha característica e substancialn1en.
te uniforme. ,
Total de '28 •pantos.
ainalmente, a requerente reivindica
os favores da Convenção Internaciomil, visto a presente iveção ter sido
depositada a Repartição Oficial de
Patentes das Estados Unidos da América do Norte em 25 de agasto de
1958, sob o no 756.775.

• Eni 17 de agôsto de 1960
,
• Requerente: Eletro • Metalargica
"Mimar" Ltda. - São Pealos
Titulo; Movo tipo de válvula para
caixa de descarga. - Privilégio da
imvençõ-o.
Ia "Nôvo tipo de válvula-para
caixa de dwcarga". caracterizado por
ser a válvula constituida de lana bola
que se adapta à sede •em carga e flutua quando se dsstaca da sede.'
Total de 3 pontos.

TERMO No 116.515

TERIVDO No 12-393

Em 17 de setembro de 1959

Em 2 de setembro de 1960

Requerente: Angel Vila Ouene,a São Pau/o.
Titulo: Niko tipo de tripa para atelier 'fotográfico. - Privilégio de invenção.
1 9 - Nôvo tipo de tripé para arelier fotográfico, constitui do por um
conjunto de tubos que se conjugam
entre si por intermédio de roscas. caracterizado pelo fato de ter unia Peta
cônica em formato de taça que serve
para impulsionar as barras em senti.
do espadanai empurrando o pino que
se acha em posição vertical, recolhendo as rodas do solo, permitindo dessa
forma brecar o tripé.
Total de 6 pontos.

Requerente: Imperial Chemicl InInglaterra.
dustries Limited.
Titulo: Processo e aparelho para
reduzir a espessura de'metais. Privilégios de Invenção. lo -,Um proces.os de reduzir a es..
pessura de metal por meio de uma
ação de laminação, caracterizado pelo
fato de compreendsr a aplicação de
elementos de laminacão, simultanea.
mente, a duas superfícies opostas do
metal, de modo que,a separação dos
elementos de laminação é constantemente variada entre um' máximo e
tini minano durante a deformação c
de modo que dita deformaçâo Ocorre ao longo de trajetórias curvas, ditos
elem:ntos de laminação sendo mantidos em contacto com az cnencionadas
superfícies.
Total de 18 pontos.

Tomo N9 117.018

,Tecro rrá 12.028

E211 14 de noVembros de 1259

TERAdaa N9 112.369

Requerente: Frederico Ribeiro Santos - São Paulo.
Titulo: Nôvo gerador de som para
Requerente: Montecatini Socicat órgão ou instrumento musical sim:.
Generale Per L' Industria Mineraria e /ar. - Modêlo de Utilidade.
Chimica. - Itália. •
19 - N0v0 gerador de som para 6rTitulo: •Procewo para a preparação gáo un instrumento musical similar",
de uma n-moncalquilamida do ácido caracterizado esesncialmente por como, o-dimetil-clitio-fosforil-acatido. - preender um conjunto meeano -eletrôPrivilégio de Invenção.
nico, constituído de uni radiador a
diapasão, ou gerador de !recite...nela.
lo 'a. Procesos parra preparação de montado
ou Intercalado entre duas
uma Nanonoalquilamida do acido o,
l
o-dinetiaditio-fosforiaa-cético, cara-- solanas, 'uma excitadora 'e outra cpterizedo pelo fato de que a reação é tadore. ambas acorladas ao circuito
realizada a uma temperatura entre eletrônico básico, com válvula ampli- 60 e- + 20i/C, em presença d.e um ficadora; pelo fato ainda de cada cir.
solvente para pelo menos um dos rea- culto eletrônico básico estar acoplado
o pedido também na classe 33.
tivos, entre um éster &Mi lico ou ara. • tré9 ou mala circuitos divisores de
tico do ácido o, o-dimetil-o-fosfo. freqüência, multhabradoras blestávels.
Retificação
ril-acético e arria amina enfática pri- Total de 3 pontos.
mária.
Termo: 479.054 - para marca: Total de 6 Pontos requerpnte reivindica de acôrdo
City - classe: 17 - requerente: AlDIRMO No 121.544
bert Wexler cliché publicado em com a Convenção Internacioinal e o
rim 27 de julho de 1960
11-4-61 - Fica retificado o nome do Art. 21 do Diecreto_lei no 7.903, de 27
de ast5sto de 1945, a prioridade do
requerente.
correpondeente pedido depositado na Requerente: Victor Martins lartaves
Repartiçâo de Patentes da Itália, em
20 de novembro de 1958 e 2 de feve- - Nesta Capital Estado da Guana.
reiro de ls59, sob os noa '17.252 e
•
NOTICIÁRIO
Titulo: "Um entretenimento infan.
1.764. respectivmente,
til, Iniciador de ginstican.
OPOSIÇÃO
19 - Um entretenimento infantil,
"TERMO No 112.746
iniciador, de ginastica" constituido
Asno S.A. Indústria e Comarca. -paris ma barra cilíndrica que retem
Ern 24 de agôsto de 1959
,r(oposição ao têrmo: 125.359 -- Mo- •
em suas extremidades, medi ante furos, uma mola. espiral e destoe parte
delo de Utilidade de As.atcle Kagan).
Requerente: General Electric Com-' cadarços para fixação em sup ortes ou
paby
Estudos Unidos da América. vades de bereas. caracberiredo essenRetificação
Titulo: Aperfeiçoamento eco equi- cialmente por ser a referida barra
pamento coletor de dados, de película
de uma pluralidade de orlfiTérmo: 99.350 - Privilégio de In- termoitestica. - Privilégio de Irrsen. movida,
eloS passantes, previstos para a /as,•ençâo para Aperfeiçoamentos em sis- ção.
)
cakein de cordeia que sustentam na
tema de acionamento de freios de reoutra extremidade. atravessados pelo
boques trallers vagonetes carretas re- 19 -.'C'et apeafeiçoaxneento
mesmo -cordel, erferas. argolas disboquetas e similares - requerente: Fá- pamento coletar de dados de peliclula postas nos laterais da barra;
um
termo-plástica,
conforme
descrito
e
brica Nacional de Viaturas ‘Fanavieiv ilustrado acima, caracterizado pelas haltere imediatamente seguinte e ao
Ltda. - Pontos publicados em 4 de etapas de imprimir nina • pluralidade centro um chocalho de esfera,.
j-rpnr0 de 1965.
de Ilnhaa paralelas *tare UM meio Total de 2 pontos.

N. 430.968 - Basr Lanches Arco
bis Ltda. Prossiga.rs com os exemplares de fls. *10 - 11 - 12.
N. 430.969 - Lanches Ilrapuera
Ltda. - Prossiga-se com os exemplares de fls. 10 - 11 - 12.
N. 431.133 Rápido 900 de Transportes Rodoviários Ltda. - Prossiga-se com os exemplares de fls.
•
11- 12.
N. 431.216 - • Irmãos Cavalcante
- Prossiga-se com os exemplares de
fls. 12 - 13 - 14.
N. 479.173 - C,olumbia Comércio
Prossiga-se com
e Indústria S.A.

•

TaRMO N9 123.022

:iam 6 de agôsto de 1959

nnn•nnnn••

Iam 26 de setembro de 1960
Requerente: Commercial Solvente
Corporation. - Estados Unidas da
América.
-Título; Oomçosialo de zinco-beca
Lracina. - Privilégio de Invenção.
- Unia composição de zineo-bas
eitracina hidro-solúvel caracterizada
por compreender zinco-bacitracina
normalmente hidro-in.solavel e ácida
cari e°.
Total de 4 pontas.
TERMO No 123.42s
Mn 12 de outubro de 1980
•
Depositante: Gustav Schickedani,
Parai - Baviera, Alemanha,'
•
Pontos caracteristicos de: "Processo
e dispositivo para elassificar compra
vantes de papel fino" - Privilégio do
Invenção.
1° - Processo para dasaificen coma
provantes de papel fino, caracteriza.
do por receber cada comprovante ia"
dividual, 'para o inicio da classifica.
ção a preparação para a leitura, da
posição de seu canto e de um orifício
existente no comprovante, de qualquer
formato, mas de preferência circular,
de cuja posição é dada a ordem para
a leitura, da informeaão, a partir da
qual é dirigido um compartimento
correspondente e é levado para lá o
comprovante, sendo os compartimentos que correspondem a uma série de
classificação coletados, guarnecidos de
notas separadoras que distinguem as
séries de classificação e sendo descerregados os coletores para segubat•
operação de classificação.
Total de 19 pontos.
•

•

Sexta-feira 8

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

.N/I ,A1= CA .S

.

Janeiro de-1965 71

D E P 051 TADAS

publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Mc= o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
aba/anal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a amuando' do registro requerida
Tarmo no 658.423, de 26-8-1964
Emprésa Gera de Bebidas S. A.
Estado tia 1/4.i.laii.-qaara

Termo n° 658.419, de 26-8-1964
José de Campos e Paula
• "aaado da G unau bar a

Tarmo no 658-.428, de 264-1961
Horacio Yafar Navarro
' Estado da Guanabara

Tarrao no 658.431, de 26-8-1964
Creacões Felipe de Sapatos Limitada
Estado da Guanabara

• a.

12 IGEON HOLE ESTATICO't
Classe 6
Para distinguir: Elevador para automóveis
Térmo no 658.429, de 26.-8-1964
a José Manuel López Barreto
Estado da Guanabara
IHIttra 41111111 ii 51119111
MI!. 01 ••nn••n • *MG

•••••••••••

•

Fornecedores

1..1110

6.110.
N.•

•
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral, impressos em "silkscreen" Serviços gráficos, litografia, flâmulas, cartazes, folhinhas, calendarlos, cartões. de visitas,
blocos faturas

&Ia

Classe 42
.rara distinaguir: Vodka
Urra°. a' 658.424, de 26-8-1964
Expander Propaganda Limitada
Estado da Guanabara

Térmo ra 658.420, de 26-8-1964
José de Campos e Paula
Estado da Ga-alinhara

Classe 32
Para distinguir; Revistas, livroa ,e publicações em geral. Piogramas radiofônicos e de televisão
Tanno a' 658.430, de 26-84964
José Manuel López Barreto
Estado da Guanabara.

GRANDES CONSUMIDORES
Classes: 32 — 33 — 50
Expressão de Propaganda
Tarmo n° 658.431, de 26-8-1964.
Indústrias Metalurgicas São José
Limitada
Estada da 'Guanabara

g

MO
lata

INDOPTRIA BRASILEhisa

33 —'50
Classes: 32
Sinal de Propaganda

Classe 33 •
Insígnia

Taro° n9 658.426, de 26-8-1961
.
Jornal Israelita
a
Èstado da Guanabara

'Termo n° 658.421, de 26-8-1964
Pryman Limitada
F. Wittlin
Estado. da Guanabara

JORNAL
ISRAELITA

MOBILIARIA
.E5i'ACIO DE SI

Classe 5
Titulo

Tarmci n° 658.432, de 26-8-1961
Engenharia, Comércio ç indústria
Metro S. A.
Estado da Guanabara

•

Classe 40
Titulo

Classe 32
Artigos da classe

Termo no 658.422. de 26-84964
Voljipe Auto Peças Limitada
Estado da Guanabara

Tanno n° 658.427, de 26-8-1964
Horacio Yafar .Navarro
Estado da Guanabara

'Classe
5
•
Titulo
Termo n° 658.433, de 26-8-1964
S. A. Fábrica Colombo..
Estado da Guanabara

Termo na 658.425, cie 26-8-1964
Expander Propaganda Limitada
Estado da Guanabara a,

Classe 36
, Para distinguir: Calçados para homens,
. senhoras e crianças
'armo no 658.435, de 26-8-1964
Société Anonyme des Etablissements
Louis Regalar
França
•

'BOLICH:
-•
Clawse 42
Para distinguir: Vinhos, vinhos esptia
mantes, cidras, aperitivos, alcoois O
aguardentes, licóres e bebidas alcoolicas
diversas
•

Termo n' 658.436, de 26-8-1964 -r
José Manuel López Barreto
Estado da Guanabara

EMBALAGEM
•
Classe 32
Termo n° 658.437, de 26-8-1964
Wanderlay de Oliveira
Estado da Guanabara

erma Jedennè
Classe 4/1
¡ Para distinguir:. Produtos de toucador1
cabelereiros e perfuinaria
•
Termo no 658.438, da26-8-1964
Mobiliária Leoa de Bento Ribeiro
Limitada
Estado da Guanabara

Classe 40
'Para distinguir: Móveis de metal, vidro
lota madeira, estofados ou não, colchões
travesseiros e acolchoados
Tèrino n° 658.439: de 26-8-1964
"Kellea" — Artefatos de Metais
1 T aaltada
Estado , dá Guanabara

PRORROGAÇÃO

GRANDE TOMBOLA

-

11A F*

tY:14%
se 6
Para distiagua: faliViiilor
para
.
..
• veiai
1
Clas
,

Clama: 32 — 33— 50
Frase de Propaaanda .

41,

Leon de Bento Ribei_rA

VOLJIPE
Classe 21
Para distinguir: Veiados e suas pâartes
integrantes

'a •

lindústria Brasileira

Para distinguir: Revistas, livres e piai
blicações em geral. 'Programas radiofónicos e de televisão

"5

•

•

autoitaa-•

Classe 41 'a
• Para distinguir: Goiabada

".lasse
Para distinguir: Artigos. de aluw.nloa
saber: portas internas e externaS,
culantes, portas para box, aechamentod
para varanda

DIÁRIO OFICIAL (Seção m)'
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ra fins curativos), botões" de canipaiTermo n. 658 .448, de 26-8-1964
abas elétricas,. bombas medidoras, buCompanhia Vidraria
• Santa Marina
sinas, bussolas, baterias elétricas, bules
São Paulo
elétricos, Caixas de . descarga, câmaras
frigo:ificas e . !iotograficas, campainhas
- Classe 16 , . , .
elétricas chassis , ar raios, chaves elétri- Para distinguir: Materiais para construs
cas, cinematógrafos, combustoies de gás, ções 'e decorações:. Argamassas, argila,
cidometros, Cristais de rádio, condensa- areia, azulejos, gatentes, balaustres. ,alsadores, comutadores, cortadeiras • para co's de alimento. • bloros para . pavimentafotografias, chaves de alavancas, cha- ção. calhas, cimento, cal,, cré, cnapas
ves' automáticas, capácitoxs de blo- isolantes, . caibros, caixilhos; 'calugas;
queio, capacitares elstroliticos, calibra- ctiaLris para coberturas, caixas aaSaia,
dores; discos para telefones, discos gra- caixas para coberturas, caixas dágua,
vados, diais, despertadores; enceradeiras, caixas de descarga para cimos. edifica;
estufas, engenho e assai canais, caro-. çaes preinoldadas. estuque; eintilsoo de
ladores de cabelo elétricos, espelhos óti- base asfaltico, estacas, esquadrias, estrucos, estis.z:dores de luvas, espelhos de turas metálicas pára construsoes, lameplásrlco pa:a eletricalade, esterilizado- las de.. metal, ladrilhos, latiihris, lavai
res, extintores de incêndio; ferros elé- de junção, lages, Iageotas, material isotricos de assar e engbmar, ferro de sol. mate, contra, trio e calor, Manilhas? masdar elétrico, filtros e aparelhos Idtran- as para revestimentos de paredes, ' matzs, filtros para óleo, filmes revelados, deiras para construções, mosaicos; profaróis como acessórios de veículos, pa- dutos de base as'altico, produtos para
ra sinalização e para iluminação em' ge- tornar impermeabilizantes as argamasral, fôrmas elétricas, fervedores, Srigea sas de cimento e cal, hidráulicas pedreiifisoa, fotômetros, fios elétricos, fil- gulho, produtos betuininosos, tmpermeatros de inte:ferencia, fonógraloS; garra- nilizantes liquidos ou sob 'outras formas
fas térmicas, gazoníztros geladeiras, glo para revestimentos e outros como nas
-bosparlnte,g srpa- construções, persianas. placas para para ensino, gravadores, ho:olotes, hiaro- vimentação, aças ornamentais de cimetros; incubaoras, indicadores de vá- mento ou gesso ara tetos e paredes;
cuo, instairnentos de alarme interrupto- papel para forrar casas: massas anti
res, isoladores; lâmpadas da cristal, lâm- rcidos para uso nas construções, parpadas incandescentes, lâmpadas comuns, queias, portas, po. iões, p;sos, soleiras,
lâmpadas alfsh, lamparinas, lactometros, para portas, tijolos tubos de concreto,
Termo
no
658.446,
de
26-8-1964
INDOSTRIA BRASILEIRA)
lentes,
liqualificadoses, lanternas mági- telhas, tacos, tubos de ventilação. Mn'Companhia Vidraria Santa Marina
mies de citnento, vigas, vigamentos e.
cas limpadoras de parabrisas, luzes tra'Classe
vitais
São Paulo
•
zeiras para veículos, lunetas; maçaricos
Para distinguir: Impressos em 'geral
de soldara caldear e cortar; marcadores
. . Classe 3
Termo n° 658.449, de 25-8-1964
Termo n° 658.443, de 26-8-1964
Para distinguir: Abajours, acumulado- de passagens, medidares, microstópicos,
Companhia Vidraria Santa Marina
-res, attinornstros,” ampeiometros, amor- misturadairas máquinas falantes, mostraComparhia Vidraria Santa Marina
." São Polir°
tecedores de rádio a frequeneia, anemô- dores para radio, microlones, máscaras
São Paulo
metros, aparelhos de televisão, aparelhos contra gazes, micrómetros; laveis; ócuClasse 22
condicionado, aparelhos ara iluminação los, objetivas. fotog.á rscas; pulsas elétri- Para distinguir: Fios da 'algodão, cainclusive de considerados - acessórios de cas, seclometros, luviometros, pitome- rd:amo celulose, juta, linho, lá. Nos
veiculas, aarelhos ara anáncloa mccâni- caos; 'pistolas de pintar, olugs, pinos de plásticos, fios de seda . natural ou adota
cos, aparelhos aquecedores e mal:dores, tomada, apnelis de psessao, pickups, para tecelagem, para bordar, para cosaParelhos cronográficos, aparelhos .de pickups, para-raios, propulsores, paineis tura, tr coragem e para, crochê, fiéis e
Classas: 33 — 14 --a 15
barbear elétricos, aparatos registrado- de carros; quadros distribuidores de ele.
Insígnia Comerciai
linhas de tôda espécie
res e medidores de distâncias, aparelhos tricidade, queimadores de (Siso, qua
Termo n9 658.444, de 26-8-1964
Termo is9 658.450, de 26-8-1954
para purificar águas, aparelhos de si- tfrantes-e Sextantes para observação asComaanhia Vidraria Santa 'Marina
Companhia Vidraria Santa Marina
nais lampejantes, aparelhos reguladores tiológica; refrigeradores, rádios, .reflede gás, aparelros de galvanoplastia, toras, racista-tos, relógids d palito, de
São Paulo . .
São Paulo
aParelhos didáticos, aarelros cinemato- pulso, sls bolso, de azede, despertadores
'
•
Classe ,23
gráficos, aparelho automáticos para de graxa e óleo, receptores, regadores
acender e regular gás, aparelhos para automáticos, registros para vapor, gás Para distinguir: 1 ecidos sci raiai, te..
separar café, aparelhos para aquecer água e outros liquidas, quando não con:' "dos para confecções em w• -al oara
INDfISTRIA BRASILEIRA. edifícios, aparelhos para expsrimentar sidsrados partes de maquiam, reatores 4peçarias e para artigos d s cama e
drenos, para destruir insetos, para luz ifuorescente, registradores, re- assa: Algodão, alpasa. cabana) ceaparelhs de ótica, aparelhos puiverisa- sistências elétricas, rala ys, sorveteiras, de lã em peças. luta ierset Pana nylon.
Classe 2
' queres, arn caroá, casirna as. faze-aia, e r,...idus
Substárw tas e reparações • químicas dores, aparelhos para aquecimento de sorveteiras elétricas, caseiras, so
usadas na agricultura, na horticultura água, aparelhos geradores elctrosquimi- sinaleiros, sereias de alarme, soldadores PaÇa-Oneo. Percalina. raiai raven seda
iiaturaa teciods ptastaos. taridos imparsia veterinária e para fins sanitários cosa aparelhos para recepção, reprodu- elétricos; toca-discos,' tomadas e intermaa aeis e tea.clos de pans 'couro,
.saber: adubos. ácidos sanitários ção de sons e sonides,- aparelhos auto- ruptores elétricos, torneiras, tubos acúsveiados
ticos,
termômetros
para
'observação
máticos
eléttiéso
de
passar,
aparelhos
meáguas desinfetantes e para fins sanitereológica,
telescópios,
tacôrrietros,
tapara
eápremer
frutas
e
legumes.
aparetários. apanha-moscas e insetos •
Térrno-.n° 658.451, de 26-8-1964
soma e • ['tapei ou papelão) álcalis. de alta tensão, apare-lhos de proteção ximetros, tarradorei de cereais: cariai,
Companhia Vidraria Santa Marina
transforniadores,
telefones,
tostadeiras,
contra
acidentes
de
operários,
aparelhos
bactericidas. baraácidas. carrapatieidas. afiadores de f arramentasa aparelhos dis- telégrafos, transistores, tripés para • fo• São Paula
• cresci. ereosotatina, creosoto. desodo.
tografias; válvulas para rádios, válvuCiasse .24
terminudores de pragas e hervas dont- tribuidores de sabão e de desinfetantes
para instalações sanitárias, aparelhos las de 'descarga, válvulas de redução,
-nfçe, esterilizantes einbrocações para esterilizadores, aparelhos gazeificadores, vacuerretros, válvulas elétricas de vá- Afamares, atacadores para espartilhai
e calçados. ataduras de algodão paia
animais. enxertos. farinhas de ossos. aparelhos para análises, parelhos czonicuo, ventiladores, velas elétricas
diversos fins, exceto para lats mediciiertilizantes. foste-aos. sorrivaalas, fumi- andores, aparelhos pasteurizadores, apanais, bandeiras, bordados,' braçadeiras;
• gantes, fungicidas glicose para fins relhos reguladores e estabilizadores da
Termo n° 658.449, de 28-8-1964
borlas,
cadeados, capas para cruive:s e
!veterinários, guano. herbicidas,
Companhia
Vidraria
Santa
Marina
pressão e do fluxo de gazes e líquidos,
• pianos, carapuças para cavalos, cor-rtl as, insetifugos. larvicidas. microbial. aparelrOs para aalvarnento e para sinaSão
Paulo
iões. debruns, lã, tita.s, forros, trani3s.
dar, medicamentos para animais, aves lização, aparelhos para esca!andristas,
festão.: feltro para órgão tôtos.- galárClasse 9
e peixes óleos desinfetantes .e veteri- aparellios para limas: vidros, aparelhos
nários, petróleos sanitários e desinfe. para combater formigas e outras pra- Para distinguir: Abatedores de som deres. lamparinas. mochilas. Mosqueteibates. Papel fumegatório. pos Insatici. gas, aparelhos aLtomáticos acionados acordeon.s, altos, arcos de v.olinos, as, ros, nesgas. ombreiras e enchimentos •
idas, paraticidas. hingicidas' e desinfe• introdução de moedas, aparelhos aspar- sovios. bandolins, banias, baterias,- bi. oara roupas de homens e senhai.as.
tuges, preparações e produtos inseti- gidores; aparelhos e instrumentos de cál- hirnbaus, bombos, bomborchnos. baniu panai para en‘eites cie móveis, não
iddas, germicidas, desinfetantes e vete- culo, aparelhos para observações sismi- lhas,. cartas. clarones. concertinas. ala- sendo parte de móveis, artigos estes
„Vinários, raticidas. • remédios para fins cas, aparelhos termostatos, aritonorae- tinetas, contra-baixos, cornetões, cor- feitos' de. algodão. cânhamo, linho luta,
¡veterinários. sabões veterinários 'e de. troa, aspinadca:ta de pó, aerómetros. netas, cornetins, corneta, cu:cas, fagotes. fazendo parte dos mamilos. palnumas,
jaltifetantes, sais para fins agrícola acendedores eletricos, alto-lafantes, am- flautas flautins, guitarras, pandeiros passamares, pavios, rédeas, rendas, reorticulas, sanitários e 'veterinários. Olifizadores, antenas, batedeiras, balan- harmônicas, harpas, liras, órgaos.p pia- des, sacas. sinhaninhas para vestidos,
fatos, superfosfatos. vacinas para ça comum e elétrica, barometros, bate- nos, pianolas, violinos, pilanos. cabe. telas, tampos para almofadas, não ta-seda: ratou, lã. pêlo e' libras no
tIV84 ti calmais, venenos contra insetos. rias 'de acumuladores, binóculos, bitola.s, "Lo, tantaes, t.mpanos. trombones. trom.
incluídos em outras classes
I
pai,
violas,
violoncelos.
e
violões
calmai' • bervas dadialies
bobinas
elétricas
de
indução
(exceto
pa•
l
26-8-1964
Tarmo n° 658.44f:
Companhia Vidraria .anta .Marina.
São Paulo
Classe 4 Substancias e produtos de origem animas: vegetal ou iraneral, em bruto ou
parcialmente pressa] ?dos: Abrasivos em
INDVSTRIA BRASILEIRA
brido, argila retrataria, asláltico
brutos algodão em bruto, borracha era
Classe 41
bruto, bauxitaa beitAlm, breu, cânfora,
Pará distinguir: Sal
cachai, chilres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
Termo no 658.441, de 26-8-1984
Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de de cavalo, crina em geral, cortiça cai
bruto, cascas vegetais, espates ervas
•
, Lâminas
medicinais, extratos, oleosos; estopas
São Paulo
enxofre, h:ilhas, fibras vegetais, flores
secas,' grafites, -gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de 'plantas, latex ern bruto ou parcialoaénte
preparados, minérios,' metálicos, madeira em bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas.
rNDÜSTRIA BRASILEIRA
raanganes, 'óleos de cascas vegetais
Cla.95e 11
mica, mármores em .brUto,. óxido de
Para distinguir: Lâminas de barbear gazes solidificadores, gelatina, giz, dirédos, plumbagina em bruto, pó de
Termo o9 658.442, de 25-8-1964
moldagcm para fundições, pedras briFortaleza S. A. C:édito, Financiamen- tavas, piche em bruto, pedra calcária.
to e Invest:mentos .
p!antas medicinais, pedras em bruto,
- São Paulo
q,ibracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos. texteis, silício.
seivas, talco em bruto, xisto, 'xisto
betuminoso e silicato
:resma n° 658.440. de 26-8-1961
Ronaldo Gomes Nery
Eatado da Guanabara
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Térmo a° 658.452, de 26.8.1964
Companhia Vidraria Santa Marina
São Paulo

Térmo n° 658.156, de 26-8- 1964
Companhia Vidraria Santa Marina
São Paulo

Classe 31

Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não incluídos em °Idas classes: Arruelas. ara

Classe 39

rtinas, capachos, encerados. Inclusive
para instalações hospitalares. estrados.
óleos, tapetes em gera/ para assoalhos
paredes e artigos de pele para os
mesmos fins, passadeiras
Têrmo n0 658.453, de 26-8-1964
Companhia Vidraria Santa Marina
São Paulo

golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de

cofre, buchas de estabilizados, buchas.
buchas para j .,unelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te.

nnefro de 1968 Ti

gin. gingen kirsch, ktmasesek lkorms faturas, notas e Impressos comerciais ela
amar:quiabos; nectart pipermitn,
geral, usados na atividade da requestachem rItm; suco de frutas com álcool; te. que tem o ramo de pretação de servivinhos, vodka e %Mata
ços profissionais de engenharia, compreendendo projetos, adialnistraão e fia.
Têrmo n° 658.459, de 26-8-1964
calizaçâo de construções em geral c
Companhia Vidraria Santa Marina
especialmente industriais e trabalho&
São Paulo
correlatoa
Classe 43
Têrmo n° 658.464, de 26-8- 1964
Aguas minerais, águas naturais, águas
Antónia Maolna
gazozas, artificiais, água tônica bebidas espumantes sem álcool, guaraná.
Estado da Guanabara
gasosa, essências para refrigeraria.", re-

frescos, refrigerantes, suco refrigerantes
de tõdas as frutas, refrigerantes de mate,
lefones. borrachas para carrinhos indus- soda, suco de frutas, sifões soda limoClasse 35
Para distinguir: couros e peles prepa- triais, borracha para amortecedores, nada laranjada, sucos de ranã, suco
radas ou não, camurças, cromos, va. bainhas de borracha para rédeas, cochim
de mamão e xaropes
' ea., de motor, câmaras de ar, chupetas corquetas, Pelicas e artefatos dos ci
Térino n° 658.460, de 26-8-.964
MOS: * almofadas de couros, arreios, dões massiços de borracha, cabos para
Companhia Vidraria Santa Marina
bolsas, carteiras, caixas, chicotes de ferramentas, chuveiros, calços de borcouro, capas para' álbuns e para livros, racha, chapas e centros de mesa, corSão Paulo
guarnições de couro par a autom ó veis, das de borracha, cápsulas de borracha
porta.cha.
para
centro
de
mesa,
calços
de
borramalas, maletas, porta - notas,
LIasse 16
vet. porta-blocos, porta-nlqueis, pastas, cha para máquinas, copos de borracha Alvejantes, amidos, anil, água de lava.
réceas, selins, sacos s pas4. viagem, sa. para freios, dedeiras, desentupideiras. deira, agua unitária, cera para 'soalho..
colas, saltos, solas e solados, tirantes discos de mesa, descanso para pratos. detergentes, esponja de aço, fósforos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados. hxivia, lã de aço, pomadas para cal.
para arreios, valises

Têrmo a s 658.454, de 26-8-1964
Companhia Vidraria Santa Marina
. São Paulo
Classe 37

Classe 41
Para distinguir: Café torrado e molde)
Têrmo as 658.165, de 26-8-1964
Antonio Terence Melvill de Arailic;
. Estado da Guanabara

esponjas de borracha em quebrajacto çadas, palha de aço. preparados PL.:.
para torneiras, fios de borracha' lisos. polir e limpar madeiras vidros, metais
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para e objetos, panos para polis e -para lin.
automóveis, guarnições para veículos, peza, panos de esmeril e material abra.e

lancheiras para escolares. .âniinas de sivo empregado na limpeza de metais
objetos, sabões em geral e saponáceas,
velas e velas a base de- estearlea,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza

Roupa, beancas, para ama e meu: borracha para degraus, Alstas de borra.
Acolchoados para camas, colcha& co- cha para jar-das e para portas, lençóis
bertores, esfregões, fronhas, guardana- de
borracha, manarias, maçanetas, propos. jogos bordados, jogos de toalhas. tetores para para-lamas, protetores de
knçois, mantas para camas, pano' Para para-choques, pedal de acelerador, pecozinha e panos de pratos. toalhas de dal de partida, pesas para businas,
rosto, e banho, toalhas -de mesa, toalhas para jantar, toalhas para cka t
café, toalhas para banquetas, guaral.
pães para cama e mesa toalluntiai
.
(cobre pio)

Ténno n° 658.455, de 26-8-1964
Companhia Vidraria Santa Marina
Sao Paulo

pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, reveatimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, de, vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque. sesernbaio e isoladores, suportes, semi- óleos minerais,, animais ou vegetais,
pneumáticos, suportes de cambio. san- para a iluminação, aquecimento,
fonas de partida, saltos, solas e solados ticação ou combustão, e graxas. Pto.
de borracha, surdinas de borracha para
dutos e óleos combustíveis proveniaplicação aos fios telegráficos e telefôentes de petróleo
nicos, travadores de porra. Cicias,
tubos, tampas de borracha Ara contaTêrrao n° 658.462, de 26-8-1964
gotas, tinas de borracha para elaboração
Companhia Vidraria Santa Marina
de' substâncias quimicas
São Paulo

41,
Classe 38
Aros para guardanapos de pape
aglutinados, álbuns (em branco). Album
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondéncia, blocos para cálculos.
blocos para anotações, bobinas brochuTêrmo n° 658.457, de 26-8-1964
ras não Impressas,' 'cadernos de escreCompanhia Vidraria Santa Marina
ver, capas par adormentas, carteiras
São Paulo
caixas de papelão. cadernetas, ;der.
Classe 40
nos, caixas de carda, caixas para pa Móveis an geral de 'metal, vidro, de
pelaria, cartões de visitas, cartões co aço, madeira, estofados ou não, inclumarciais. cartões indicas contad. .car sive móveis ara escritórios: 'Armários,
to/ina, cadernos de papel melimetrack armários para banheiro e para roupas
e em branco para desenho, cadernos usadas, almo cadas, acolchoados para
escolares, cartões em branco, 'cartuchos móveis, bancos, balcões, banquetas.
de cartolina. crapas planagráficas, ca bandejas, domiciliares, berços, biombos,
ernos de lembrança, cassarei., de pa ;cadeiras, caminhos para chá e café
peia°,, envelopes envó/ucros para oba conjuntos para dormitórios, conjuntos
rutos de papel. encadernação de papel Para sala *.de jantar e sala de visitas,
ou' papelão, etiquetas, falhai indicas conjuntos para terraços, jardim e praia.
falhas de celulose, guardanapos. livros conjuntos de armários e gabinetes para
não impressos . livros fiscais; livros de copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
contabilidade; mata-borrão; ornamentos giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de papel transparente; pratos. papeli de rádios, colchões, colchões de molas
abas, 'papéis de estanho e de alumiai° dispensas, divisões, divans, discotecas,
papéis sem impressão papéis em branco de madeira, espreguiçadeiras, escrivanipara impressão. papéis fantasia, menos nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
almaço com mesinhas, mesinhas para rádio e televipar çorrar, paredes, papel
ou sem pauta papel crepoa. papel de ; são. mesinha para televisão, molduras
quadros. porta-,retratos. Poltronas.
seda, papel impermeável, papel em bo- para
bina para Impressão papel encerado poltronas- camas prateleiras, porta -dia.
paiel higiénico, papel impermeãxei .péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
para copiar papel para desenhos, pa
pel para embrulho impermeabilizado
Tétano n° 658.458, de 26-8-1964
papel p ara encadernar, papel para esCompanhia Vidraria Santa Marina
craves. papel para imprimir. papel paSão Paulo
rafina rara embrulhos. Papel celotane.
OasSe, 42 =
.

papel celulose, pape) de linho, papel
absorvente, papel para embrulha: tabaco, papelão recipientes de papel. roJubetes de papel

Termo n° 658.461, de 26.8-1964
Companhia Vidraria Santa Marina
São Paulo
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado. semi-refinadCi e não.
refinado, com ou sem a mistura de

Aguardente, anis, aperitivos, bagaceira
batidas. brandy. bitter. cachaça. cerve
mi. cidra, conhaques detrato de Malte
fermentado; Semi, genebra oenoilaims.

o

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex,J
tratos água de colônia, água de touca

dor, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para aa
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos' e . pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados,desodorantes, vinagre aromático, pó 'de arroz

e talco pefumado ou não, Miais para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim Para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em " ápasta ou liquido; sais perfumados para

banhos pentes, vaporizadores de perleme; escovas para dentes. *abalos, unhas
e cibos, rum de louro, saquinho perfu mado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,

dissolventes e vernizes, removedores da
cuticuléel; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados roasa dsecolo
rir unhas, dias e pina.s ou sinais arti,
ficials, óleos para a pele
Tê:mo n° 658.463, de 26-8-1964

Companhia Vidraria Santa Marina
São Paulo
Classe 50
Artigos não incluidos em outras classes,
a sabes: (stiauetas. envelopes, rótulos,
.

Classe 33
Titulo
Termo n° 658.466. de 26-84964
Tinturaria e Lavndaria "Tulipa"
Limitada
Estado

da Guanabara

Classe 3.1
Para distinguir: Lavanderia
Tênao a' 658.467, de 26-8-1964
Barbrás Lanches Limitada
Estado da Guanabara

Classe 41
- Titulo
Termo n° 658.468, de 26-8-1964
Tinturaria e Lavandaria
Limitada
Estado da Guanabara
•

Tinturaria e Lavandarià
TULIPA LTDA
Nome Comercia/

de 26-8-1964
Barlarás Lumes Limitada
Estado da Guanabara

Termo na 658.469,

Barbrás L.anctuii
Ltda. —
Nome ' Comercial

'

7

Jan&rod

(r..:e ç o7o

bexta-leira 8

19ó5-.,i

aN.

'ferino n" 658.470, de 26-8-1961
.Mário Baptista
Estado da Guanabara

tin:nro n° 658.474. de 27-8-1961
Nerissa Representações Limitada- '
Rio
, Grande do.. -Sul
'

Termo n° 658,480, de 27-8-1961
King Representações Limitada
Rio Grande do Sul

Termo n9 658.485, de 27-8-1964
Pedro Canisio Kunrath
Rio Grande do Sul
• CAPE N H
. ,
.Ind. Brasil.
Classe 41

Para distinguir: Torrefação e gnoagegi

.

de café

Classe 3
Para distinguir: eLntes e todos os ar.
figos sóbre ótica, óculos, etc.

, Classe 50
Paia' distinguir: Représenta093 em
• geral

Classe 50 .. Para distinguir i Representações

Termo n o 658.475, de 27-8-1964
Organizações Brindelar
Rio Grande du

Termo n° 658.481, de 27-8-1964'
— 'A-Metrópole de Móveis S. A.
... Rio Grande-do Sul

STARO STA

13frIMDELAR

Classe 50
Classe 50
Para distinguir: Artefatos de madeira Para distinguir: Compra e venda de
móveis e demais artigos domésticos core metais

-

ẁ' ----stoão—
ea

•

Termo n9 658.476, de 27-8-1964
Indústrias de Alumínio Alsol Limitada
Riu Grande do Sul
.

zele

Classe 50
Para distinguir: Secos e molhado!'
Termo n° 658.487. de 27-8-1964Serralheria Progresso Limitada'
Rio Grande do Sul

•

Termo n° 658.482, de 27-8-1964
José Ra5ae1 Koller
Rio Grande do Sul

PROGRESSÕN:,
Indus t;ria Bras il e ira i .
•

??.....-....MTerer,

-Classe 14
•Vidro comum, laminado, trabalhadc
Men
11•111~~1~1111•1•1•1 ~EM
ém tõdas as fornias e preparos, vidre
cristal para todos os fins, vidro indus.
trial com telas de metal ou cwsosisões especiais: ampolas, aquários,Ladeiras, almofarizes,
almotarizes. bandejas, cubei, cadinhos, cântaros,. cálices,- centro
t mesa, cápsulas copos, espelhos. es ,
çarradeiras, frascos, tormas para doces
- Classes: 40 e 50
•fôrma para Mimos, fios de vidro, gar- Para distinguir: Perfis, esquadrias, mó fadas, garrafões, graus. globos, baste. vais e utensílios dornésticos de metal .
Jarros, jardineiras, licoreiros, ri-mandeiTermo n° 658.477, de 27-8-1964
kas, caantegueiras, pratos, pires, porta.
"Provei" Promoções e Vendas
Jóias. paliteiros, potes. pendentes, peLimitada
destais, saladeiras, serviços para re.
frescos, saleiros, tubos, tigelas, cavalRio Grande do Sui
gas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças. vidro, para relógios, varetas.
Vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e

11,4

111

relatos ao ramo

indústria Brasileira

Termo n° 658.472, de 26-8-1964
Imobiliária Mercantil Oazen Limitada
Estado da Guanabara
.

Do s: 1111111PAQ
i

Termo n9 653.471, de 26-8-1964
I.A.R. — Indústria de Artefatos Para
•Relógios Limitada
Estado da Guanabara

"BRASILGLASS

- Termo n° 658.486, de 27-8-1964'
Atacado e Varejo Dois Amigos
Limitada •
Rio Grande do VO'l

.1.

, Classe 11
Para distinguir: Pecraduras, chavesla
,•
- cadeados
Termo'n° 658.488, de 27-8-1964 ;
Citei — Comércio, Importação, Rept.
natações e Exportação Limitada
Rio Grande do Sul
• Para distinguir: nine
Termo n9 658.483, de 27-8-1964
Produtos Quifflicos Saio Limitada
Rio Grande do Sul'
,

R E Ia).

•

i. tras..

Classe 41
•
Para distinguir: Cereais, pecuária e dg.
rivados e frutos do pais
4-ernso
no 658.490, de 27-8-1961
Classe 50
Classe 2
Para distinguir: Agenciamento, migaria- Para . distinguir: Indústria e Comércio Proplan — Produções, Planificações
INhúsTRIA BaAs=
ção e representações •
Pesquisas Publicitárias Limitada
• de produtos químicos
.
Rio Grande do Sul
Classe 16
•
Termo n9 658.478. de 27-8-1964
'Uma no .658.484, de 27 - 8 - 1964
iara distinguir: Compra e venda de
' Filme Fixo Publicidade Limitada ,
Patricio kodrigues da Silva
fmóveis. Looteamentos.- Azulejos, teRio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
'
lhas, vigas, tábdas ara assoalhos, d,
mento, ortas, janelas e ripas

OAZEN

t Termo n° 658.473. de 27-8-1964
Cofilar — Construçes Financiadas S.A.
Estado da Guanabara -

G C) LAita
asuOteamomom

ILME FIXO

Locuçiko
-,GRAVADA'

[km roIll
•
•
recuperactorp_ 0 . bikacos
'
• e' taigeas de ci11ndro4
portoaIegreilse

Classe 50 .
Classe.
ara distinguir: Construções, Compra e
Para distinguir: Material para oficina
t
Venda,
anda, Incorporaçõe9. Administração de
Classe 32
'Oveis, Compra -e Venda de Materiais Para - distinguir: Marca e slstinta de e recuperação e soldas em geral de blocos,- tampas de cilindros, motores, peças
• . de Construções ,propaganda
• 1,.•)

PR OPLAN
• Classe . 50
Para 'distinguir: Serviços profissionais
de estudos, planificações e lançamentos
de campanhas ublicitárlas, esquisas de
mexcadoN, serviço de arte. fotografias,
desenhos, slides layout, filme, e outro'

Sexta-feira 8
Teteia n9 658.489, de 27-8-1964
Comercial de Loterias Limitada
Rio Grande do Sul

[COMERCIAL DE LOTERIAS .In
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Tern:o n' 658.497, de 27-8-1964
Meridional — Planejamentos e Empreendimentos Limitada
Rio Grande do Sul
•

NOVA ERA

Classe 50
Para' distinguir: Bilhetes de oLteria

IND. BRASILEIRA

Termo n9, 658.491 de 27-8-1961
Yarmsnn — Serviçbs de Agrimensura
Limitada
Rio Grande do Sul

Clas.se 50
Para distinguir: Pesquisas e consultas
financeiras e estudos de mercados

Termo n° 658.503, de 27-8-1964
Tiaraju Reresentações Limitada

TlAketi
Classe 41
Para distinguir: Comércio de generos
alimentícios

Termo n° 658.498, de 27-8-1964
Meridional — Planejamentos e Empreendimentos Limitada
Rio Grande do Sul

Térmo n 9 658.510, de 27-8-1964
Terug 1-11rata
Paraná

uncINA AUTO
MECÁNICA.
,ORIENTAL

Termo ns. 658.504, de 27-84964
Edições Culturais do Sul Limitada

Classe 33
Titulo

Rio Grande do Sul

EDIÇÕES

Termo n: 658.511, de 27-8-1964
Bassa 6 biliões
Paraná

s

COLTUMIS

Dd SUL
Classe 50

Para distinguir: Sigla da razão social
• Termo n° 658.492, de 27-8-1944
Editora TV Sul Limitada
'Rio Grande do Sul

.127/rafA 7v5/2
illg) BRASIL f1,4

IND. BRAS.
Classe 50
Para distinguir: Alicação em valores e
articiação em negócios
Termo
658A99, de 27-8-1964
Meridional — Planejamentos e Empreendimentos Limitada
Rio Grande do Sul

Classe

32

Para distinguir: Registro de Marca
Termo n° 658.505, de 27-8-1964
Auto Lataria Jantara Limitada
Paraná

A.UTO LATARIA,
JAMARA LTDA
Nome Comercial
Térmo n° 658.506, de 27-81964

Classe 32
Para distinguir: Editora de Revistas
' Têrmo n° 658.493, de 27-8-1964
Malharia — Lys Limitada
Rio Grande do Sul

ERG N
IND. BRAS.

Minora Salto
Paraná

ELÉTRO SAITo

•

Classe 50
Para distinguir: Racionalização do trabrilho e auditoria administrativa

Classe 8
Para distinguir: Instrumentos c aarellins científicos, ara fins caseiros, e artigos elétricos, asiradores de pó, aparelhos de ar rérigerado, aquecedores, alto-talante, abat-jours, antenas, baterias,
bobinas, bules elétricos, chassis, apare.
lhos de controle de som, enceradeiras,
estufas, fogões elétricos, geladeiras, enceradeoiras, estufas, fogões elétricos, 11..
quidificador, garrafas termicas, refletores, aparelhos de televisão, aparelhos
transmissores de som, toca discos e ven..
tiladores
Termo n° 658.512, de 27-8-1964.
Leduino Bonadeu
Paraná

CAFÉ BIG
Ind . Bras

• Classe 8

Térmo n° 658.501, de 27-8-1964
Meridional — Planejamentos e Empreendimentos Limitada
Rio Grande ilo Sul
Clapse 24
Para distinguir: Fabricação de artigos
de lti e algodão, malharia e tudo mais
que lhes convier consernente ao ramo
Termo no 658.494, de 27-8-1964
Cerilmica Sato Antonio Limitada
Rio Grande do Sul

ARBICACHO
IND. BRAS.

Classe 50
Para distinguir: Produtora de sementes de milho
Termo n° 658.502, de 27-8-1964
Adroaldo Lascombe
Rio Grande do Sul

SANTO ANTONIO
•

pubistria Brulletra

PREMIER

Termo n° 658.507, de 27-8-1964
Jnemon Nitta
Paraná

;ARMACIA
UNIÃO
Classes: 3 — 48'
Titulo
Termo n0 658.508, de 27-8-1964
Alexandre Gelinger Filho
Paraná

BAR •
PETISQUEIRA
"ALEX"
Classes: 41 —42-43-44
Titulo
Termo no 658 .509, de 27-8-1964
Arataro Ueno
Paraná

."LIDERInd. Bras.

• Título

LY8
(indústria Brapileira

Classe 41
Para distinguir: Café em grao. torrado
e moído
•
Termo n° 658.513, de 27-8-1964
Comercial Mecânica Brascar Limitada
• Paraná

—

C OURCIAL MECÂNIC.A

BRASCAR LTDA.
1)1cune Comercial
n0 658.514, de 27-8-1964
Bayer El Ferreira
Argentina

BAR
eliURRASCARfA
E RESTAURANTE
MOTORISTA

CASA UEN u
Classe 41

emoagem
i ae Odeia Pare dialleoltr:deTorrefação
AIO difetneeItt larlórith
eeté

Classe 36
Titulo

•

Classes: 41 — 42 — 43 — 44
Titulo

76 Sexta-feira 8
2/-8-1964
:Veria°
Az. Vuulicidatie Limitada
Paraná

PUBLICIDADE IMA

DI.:.R10 OFICIAL (Seco 1111
Termo no 558.521, u: 27-8-1964
"Coferpa", Comercial de Ferramentas
Paraná Limitada
Paraná

"COFERPÀ"
Comercial
de Ferramentas
Paraná Ltda.
Nome Comercial

Nome Comercial
Termo n° 658.516, de 27-8-1964
Zlatomir Ros.
Paraná

GRANJA;
PRIMAVERA
Classes: 19 — 41
Titulo
Termo n° 658.517, de 27-8-1964
Comercial Socipra Limitada
' Paraná

COMERCIAL

Termo no 658.522, de 27-8-1964
Vitória Lanzuolo
Paraná

CASA
DAS MASSAS
Classe 41
Titulo

_PANIFICA.Dt)RA.
-

FLORESTAL

AUTO MECANICA
SÃO JORGE
Ltda.
Nome Comercial
Termo n° 658.520, de 27-8-1954
Ton ião
Paraná

PASTELA.RIA
TON-JAti
aass‘ts: 41 — 42 — 43
Titulo

ATENAS LTDA

Termo n° 658.535, de 27-8-1964
Montepio Geral de Economia dos
• Servidores do Estado
Estado da Guanabara

Engenharia Civil
Nome Comercial
Termo n° 658.530, de 27-8-1964
Termo n° 658.530, de 27-8-1964
Nelson Be1raus2r
Paraná

DO BRASIL LTDA.

Classes: 41 — 42 — 43 — 44
Titulo
•

SÃO JOSÉ
Classes: 11 — 42 — 43 — 44
Titulo
Termo n° 658.525. de 27-8-1964
No de Lara
Paraná

Classes: 41 — 42 — 43 — 44
Titulo
Termo n° 658.519, de 27-8-1964
orge Limitada
Auto Mecânica São Jorge
Paraná
,

Classes: 21 — 33
Titulo

DO NELSON

PANIFICADORA.

n SER VEOLAR

Termo n° 658.531. de 27-8-1964
Farinada Santa Ana Limitada
Paraná

FARMÁCIA
SANTA ANA
LTDA,
Nome Comercial
Termo no 658.532, de 27-8-1964
Luiz Alves Tomé
• Paraná

MERCEARIA

Classe 8
Titulo

BAR p CAFÉ

Termo n° 658.526, de 27-8-1964
Alfredo Stephan
Paraná

LUSO BRASILEIRA

EMPRESA

Classes: 41 — 42— 43 — 44
Titulo

FUNÉRÁRIA

Termo no 658.533. de 27-8-1964
Irmãos Gaboardi 6 Cia. Limitada
Paraná

STEPHAN
Classe 33
Titulo
Termo no 658.527. de U-8-1964
Oficina São Luiz Astorga Limitada
Paraná

OFICINA SAO LUIZ ASTORGA LTDA.
Nome Comercial

AUTO SOCORRO
REX

Termo il. 6'.6.529, -de 27-8-1964
Atenas Limitada
Paraná

CALCÁRIOS FINOS

Nome Comercial
Termo n° 658.518, de 27-8-1964
Ignacio Grossmann.
Paraná

Classes: 8
9 — 12 — 13 -7- 14 —
15
23 — 25 — 30 — 34 — 35 —
36 — 37 — 38 — 40 — 44 — 48
— 48 — 49
Titulo
.

CHURRASCARIA'

Termo n° 658.524, de 27-8-1964
Fritz 'Johann Hinkeldei
Nome Comercial

Teiiavmm 658.534, de 27-8-1961'
Nestol Bruno dos Santos Nóra
São eauio

dASA VACARI

Termo n° 658.523, de 27-8-1964
Calcáreos Finos do Brasil Limitada
Paraná

Nome Comercial

SOCIPRA LTDA

ti58.52a, de 2i-8-1961
Palm::o Vacca.ri
i-.lho Limitada
Paraná

Janeiro de 1965,
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Ind Bras
Clas3e 41
Para distinguir • Farinhas alimenticias
geral: amido,
ami, araruta, farinhas alimentícias de cereais compostas, ou não,
féculas, flocos, subas, farinha de trig.',
farinha de mandioca, farinha de milho,
farinha de roscas farinhas lactas, grânulos, polvilhos, raspas de tapioca

Montepio do frabalhador
Brasileiro
Classes: 33 — 50
Frase de Propaganda
Termo n* 658.536, 'de 27-8-1964
Montepio Geral de Economia doo
Servidores do Estado
Estado da Guanabara

Montepio Real
da Família Brasileira
Classes: 33 — 50
Frase de Propaganda
Temo nu 658.537, de 27-8-1964
Montepio Geral de Economia doa
Servidores do Estado
Estado da Guanabara

Montepio da Família'
Em Geral
Classes: 33 — 50
Frase de Propaganda
Termo no 658.538, de 17-8-1964
Montepio Geral de Economia dos •
Servidores do Estado
Estado da Guanabara

Montepio. do Servidor.

'do Estado.
Classes: 33 — 50
Frase de Propaganda
Termo no 658.539, de 27-8.-1964
Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estalo
Estado da Guanabara

Pecúlio da Família
Brasileira
Classes: 33
50
...Frase de Propaganda

Sexta-feira 8

a
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•

Termo ri 658.540, de 27-8-1964
Claudia — Comércio de Calçados
:nitada
,} Paulo

o

Nome Comercial
Termo n° 658.541, de 27-8-1964 •
Claudia — Comércio de Calçados
Limitada
São Paulo

CLAUDIA
.INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Calçados para homens,
senhoras e crianças
Termo n° 658.542, de 27-8-1964
wiatró Rádio • Luz Liinitada
São Paulo

-

CRI VELAR
INDUSTRIA DRASIL,EIR,A
Classe 8
Para distinguir: Abajour, acumuladores.
ecetinõmetros. .amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
de televisão, apsrelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação. 'inclusive os corsiderados acessórios de veiculas, aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos. apare11-los de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias.
ararelhos para purificar águas. aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás. aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos. aparelhos cinematográficos. aparelhos auto.
ciáticos para acender e -egular gás.
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, •aparelhos para
. experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos. aparelhos. de ótica
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores dee-o-químicos, aparelhos para
recepção e reprodução de sons e •an!.
dos, aparelhes automáticos além.- >s de
passar, aparelhas para espremer fruta'
e legumes, apa elhos de alta tensão
aparelhos de proteção contra acidentes
de operários. aparelhos abadiares de
ferramentas, aparelhos distribuidores de
sal-Ra e de desinfetantes para instalaçôrz sanitárias, aparelhos esterilizada
. ris aparelhos gazeificadores aparalhos
para análises, aparelhos ozonizadares
repa elhos oasteurizadures, aparelhos re.
gtsadores • estabilizadares da messes
e ao fluxo de gases e liquido aparepara uiva:nana e para sinalização. , a arel.os para esramprirrs. apei
relhos parr limpar vidros. aparelh
para combater formigas e outras pra.
gas. aparelhos automáticos acionados
pda introdução de moedas aparelhos
es argidores. -aparelhos e Instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sisa ras. aparelhos termoStatos. aritonômetros. aspiradores de p& acremetroa, acendedores elétricos, alto Falantes aplicad–res elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balara-

. .

r

,

p

p

a

o

.

C LAU514 COMER CIO
DE CALÇADOS LTDA.-

•

:as comuns e elétricas, barômetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elecracas• (exceto para fins curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras. bússolas, baterias elétricas'
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, casnpainhas. cinematógrafos, cronômetros.
cron6grafos, combustores c e gás. cidômetros, cristais de rádio, condensadoras comutadores, cortadeiras para fotografias. chaves de alavancas, chaves
automáticas. capacitores de bloqueio.
capacitores eletroliticos, calibradores,
conserva deiras para peixes e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas para rádios, estufas, engenho de assar carnes,
encoralodes de cabelo elétrico, empar
~atros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros eletr:cos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos, fusiveia, filmes revelados; faróis como acessórios de veiculos para sinalização e
para iluminação em geral, fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos, fotômetros. fios elétricos, filtros de interferência. fonógrafos, garrafas térmicas. gasômetros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidrômetros. Incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores. Isoladores, Iaraaadas fish, lamparinas, lactômetros. lensea liquidificadores, lanternas mágicas.
ianternas de pilhas, limpadores de parabrisas, luzes trezeiras para veículos,
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e"
custar, magnetoa, Marcadores de passagens, medidores, medidores elétricos,
microscópios, misturadeiras, máquinas
faIantes, mostradores para rádios. mi.
crotones. -máscaras contra gases; micrómetros, níveis, óculos, objetivas foto
gráficas. pilhas elétricas, podômetros.
pluviômetros, pinos e tomadas panela
de pressão. pilhas Secas elétra.as pira
transistores, pistolas de pintura. plugs,
painéis de carros, quadros distribuidores. Pick-ups, para-raios, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astronômica,
cfrigeradores, 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,
reatores para luz fluorescentes, refrigeração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles. sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos. tomadas' e interruptores elétricos, torneiras
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica, telescópios. tacômetros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redação, vactiennetros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores

e

Termo n° 658.543, de 27-8-1964
L. Guedes g Cia. Limitada
São Paulo

L. GUEDES a CIA. LTDA.
Nome Comercial

.

Janiro de 1965 77

Termo n 658.544, de 27-8-1964
José Claudic. de Abreu
São Paulo

vilho. queijos, quitara de milho, raça*
balanceadas, requeijão, rôscas, saga,
tadas, sucos de hmtas, salsichas, sal;
toucinho, tremoços, trigo torrões, torradas. tâmaras, tapiocas, vinagre

ATESTADO DE OBITO

Têrmo a' 658.548, de 27-8-1964
S. A. Fábricetelte 6 Alves Industrial
de Fumos
Bahia

INDUSTRIA i•aAll'I.CIRA

Classe 42
Para distinguir: Aguardente, aguardente composta, anis, aperitivos, biter, bagaceiras, brandi, cervejas, conhaque,
essências para bebidas alcoólicas, ternatest gin, genebra, lursh, jumel, haires,
pipermint, ponche, rum, vinhos, vermouth, vodka, uísque

PRORROGACÃO

o

Termo n 658.545. de 27-8-1964
Super Mercado Quatro Irmãos
Limitada
São Paulo

SUPER MERCAók)
DUATRO IRMÃOS LTDA.'
Nome Comercial
Termo n° 658-.547, de 27-8-1964
Olin Mathieson Chemical Corporation
Prorrogação
Estados Unidos da América

TARQUINOR
Classe 3
Para distinguir: Preparação denraiiaolta
gica

9

Termo n 658.546, de 27-8-1964
Super Mercado Quatro Irmãos
,
Limitada

OÚATR O IRMÃOS'
' INDUSTRIA IRAM!~
Classe 11
Para distinguir:, Alimentação para aves
e 'animais, arroz, amendoaa, araruta,
alpiste avelã, amido, ameixas, azeites,
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas,
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, az
nela chouriço, chocolate, caramelos,
coalhada camarão, canas, carne de bago, açucar, café, cravo canela cebola
alho, azeite, banra, massas alimenticias
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas,
creme de leite, creme de milro, condimentos, crustáceos, chá, cravo, cat
cangica, charque, Ocos, castanhas, cominho, cangiquinha, conservas alimentícias, doces, doce de banana, doce de
leite, drops, extrato para doces, de
tomate e de carne, ervilhas, enxova.
erva-doce, essennclas para balas, aar
doce, e para alimentos, ligada, frutas,
frutas secas, em caldas, cristalizadas e
compotas, féculas, figos, flocos. fermento, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar, geléias, geléias de mocotó.
goiabada, gorduras, grão de bico, glacés, glicose, gelatinas, grânulos, línguas
linguiças, leite, lombo, lombo, leite condensado. leite em pó, legumes. lentilhas,
lagostas, mel, marmelada, mortadelas
manteiga, mostarda, mariscos, moluscos,
molhos, margarina, massas alimenticias
e de tomate, melado, milho, noz-moscada, óleo' comestíveis, ostras, paios, pes.
segada, peixes, pescados, panetones
asta de amendoim, pikles, patês, pastilhas, pó para pudins, ralinés, pães.
pães de fôrma, pimenta, presuntos, pol-

Classe 44
Artigos da classe
Termo n° 658.549, de 27-8-1964
Read — Revestimentos e Alvenaria •
Limitada
Estado da Guanabara

Reval Revestimentos
e Alvenaria Ltda.
Nome Comercial

o

Termo n 658.550, de 27-8-1964
Reval — Revestimentos e Alvenaria
Limitada
Estado da Guanabara

Reval
indústria

Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

o

Termo n 658.551, de 27-8-1964
Automóvel Club do Brasil
Estado da Guanabara

a A. C. E. G. ).

IN DUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Artigos da classe

Termo n° 658.553, de 27-8-1964
Empraza Técnica de Administração.
Promoções e Acessoria Limitada
Estado do Rio de Janeiro

p

Classe 33
lasIgnia Comercial

78 Sexta-feira 8
I'ffèrino n9 658.552, de 27-8-1964
Automóvel Club do Brasil
Estado da Guanabara

ãA.C.E.G.»
Classe 31
insígnia Comercial

,

Têrmo n9 658.554, de 27-8.1964
Hugões Engenharia e Comércio
Limitada
Estado da Guanabara
-,Edifiçio

João Augustó

Dl R!O

OFl&AL
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Termo to b58.561. de 27-8-1964
-Res-cc Coroarcia e Repraientações
Limítada
Estado da Guanabara
'Classe 40
Artigos da classe

usadas .oro adõimas, ped as preciosas
riabalimuas e suas imitações, anéis, alianças, abotoaduras, alfinetes de geavatas, argolas, broches, brincoa, braceletes,
berloques, colares, çorreates, liaa de
ouro -e fios de prata, medalha e pulseiras, prendedores dag ravatas

Térmo n° 653.562, de 27-8-196-1
Indústri de Brinquedos 'Bonzo"
Limitada
São Paulo

Termo no 653.565, de 27-8-1964
Leite, Moi-eira Limitada
São Paulo

?Jaú ST RI A DE .
BR7 NQU E LOS "BONZO"
, • vra•

Támo n° 658.570, de 27-8-1964
Flux — Indústri e Comércio de Artefatos Para Solda Limitada

Nome Comerciai
Titulo

Támo a° 658.555, de 27,8,4964 •
l'IngOes Engenharia e Comércio
Limitada
Estado da Gnanabara

Tánio n9 658.563, de 27-8-1964
Harry Oliver Simonsen Junior
São Paulo

São Paulo

JIMBA

Classe 43
Para distinguir: Aguas minerais, águas
gazosas artificiais, bebidas espumantes
Classe 42
sem álcool, guaraná, gazosa, essências Para distinguir: Aguardente de cana
para refrigerantes, refrescos, refrigerau.
Titulo
tes, sodas, sucos de frutas, sitsães e ' Támo ‘n' 658.567, de 27-8-1964
Termo no 658.556, de 27-8-1964
Guaraary Filmes Limitada
xaropes
Belacap Comestíveis Limitada
São Paulo
Tirmo n° 558.564, de 27-8-1964
Estado da Guanabara
Harry Oliver Simonsen Junior
PANASCOPE
São Paulo
helacap Comestíveis Ltda.
Indástria
Brasileira Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
Classe 8
açacar. alimectos paar animais, amido,
Nome Comercial
Para distinguir: Processo de filmagem
.erl+•nn." amêndoas, anas ixas, amendoim. araruta
Termo no 658.557, de 27-8-1964
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei em tela larga para filmes cinematográfico (filmes cinematográficos)
Belacap Comestíveis Limitada
covas, banha, bacalhau, batatas.' balas,
Estado da Guanabara
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha,
Têrmo n° 658.568, de 27-8-1964
(- 4 (# em pó e em grão, camarão, canela,
Leib Litvac
eco pau e em pó, cacau,, carnes, chi,
calamelos, chocolates, confeitos, cravo.
São Paulo
cereais, comizano, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, caa1.1
E
gica, coalhada, castanha, cebola, cond.,
mentos para alimentos, cplorantes
indutria
Brusileire
Indústria Brasileira
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toClasse 41
Classe, 36
mate, farinhas alimentícias, lavas, fè• Para distinguir: Artigos de vestuisios
Artigos da clasat
cuias, flocos, farelo. fermentos, feijão e roupas feitas em geral:, Agasalhos,
figos, frios, frutas sécas naturais e cris- aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Têrmo a' 658.558, de 27-8-1964
talizadas,: gricose, gama de mascar, gor- botas, botinas, blusões, boinas, babaBeiacap Comestíveis Limitada
duras, grânulos, grão de bico„ gelatina, douros. bonés, capacetes, cartolas, caraEstado da Guanabara
,goiabada, ge/éias, herva doce. herva puças, casação, coletes, capas, chalea
Clas,se
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Artigos da classe
condensado, leite etn pó, legumes em cintas. combinações, carpinhos,, calças,
conserva, lentilhas, linguiça,, louro, mas- de senhoras e de crianças,, calC6es.,
Támo n° 658.559, de 27-8-1964
etbralco — Cia. Brasileira de Lança- sas aMmenticias, mariscos, "manteiga. ças, camisas, camisolas, camisetas,
margarina, marmelada, macarrão, mas- cuecas, ceroulas,
mentos e Corretagens
colarinhos, cueiros,.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas saias, casacos,
Estado da Guanabara
chinelos, dominós,, ecbartas para mingaus, molhos, moluscos
pea, fantasias, fardas para militares, cotaoatarda, raktadela, nós moscada, no- legisla.
fraldas, galochas, gravatas., gorzes, óleos comestíveis, ostras, ovas. ros. jogos
de lingerie, jaquetas, leques,
pães, piaas, prlinés, pimenta, pós para
luvas, ligas, lenços, mantOa, meias,
pudins, pieldes, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins: maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paqueijos, rações balanceadas para ani- letós, palas, penhoar, pulover a pelerinas,
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas, peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
Brasileira
sanduíches, salsichas, saiamo, sapas en- nhos, perneiras, quknonos, regalos,
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de robe de chambre, 'roupão, sobretudos,
Classe 50
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talho. suspensórios, saldai de banho, sandálias,
Artigos da claase
tina tremoços, tortas, tortas para ali- metera. aborta, SungaS, atolas ou siada,
tule?, toucas, 'turbantes, ternos, •unimento de animais e aves, torrões,
Termo 11° 658.560, de 27-8-197;1-formes e vestidos
touçinho e vinagre
Reven Comércio e Representações
Térmo
11 9 658.569, de 27-84964
Limitada
Termo no 658.566, de 27-8-1964
Serralheria Grantefer Limitada
Estado da Guanabaaa
iyouterlas Donizetti Limitada
$ão Paulo
São Paulo
-

•

•

ruelas, argolas, armações de metal, braçadeiras, correates, cadeados, chaves.
chaves de parafusos», caixas de metal
para portões. cabeçõões, cabos de metal, cruzetas, crivos, curvas, aclIbradores, esferas, engates, dobradiças, ferrêlhos„ frisas, curvas de reharço, grampos, ganchos, molas para portas, molas
de vac e vem,, mtrizes, prégos, porcas,
porta-chaves, pinos, parahisos, placas,
rosetas, rõscas, travadeiras, trilhos para
portas . de correr, tranquetas, maçanetas,
trincos, tubos de metal, fechaduras e
espelhos para os mesmos, fechos de ileâ ur.nca para portas e janelas, puxadores
de metal

FLUX
Indústria Brasileira

9£044441te

elacap

Revec
Indústria
Ciasse 4
Artigos d Olíttn

DOXIZZTTI
indástris Brasileira

dlikaTKPIR
. Jactitstris Braetl!drs

a-aidatie 13
Para díastinguir: Joalherias, biJouteritte,
dane ti
soe, semi-preciosos e suas imitaçõea, • Paia distinguir os seguintes

?fi gos de
nehiséeses e. artigos de, issefeie tecei& "aportai: Alsviscas., wable, amigue,
ask.

Classe 5
Para distinguir: Soldas em liara,.
Termo no 658.571, de 27-8-1964
Audiética — Sociedade Brasileira de
Auditoria
São Paulo

AU t*TICA— 'SOCI EDAD3
BRASI LEI RA DE AU —
TORI
Classe 50
Para distinguir: Auditoria e plarbe¡et•
mento de emprazas
-r
Mirro* a° 658.572, de 27-8-1964
Nicolau Iazzetti
São Paulo

In Tcle3 -oznn oca
mau! onção
Classe 33
Título
Têrmo n• 658.573, de 27-8-1964
Petronosso Gaz São Paulo S'. A.
São Paulo

_

PRTRONOSSO
Branils1 re

Classe 47
Oleoe de qualquer espécie para Muna
aação, aquecimento e lubrificação. P.,
fraco refinado, semi-refinado e não.
refinado, com ou sem a mistura, 4.
tSleos minerais,, animais ou validai&
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou. combustão, e graxas. Pra

dutos e óleos combustiveis, provenientes de petróleo
Têrmo n° 658.574, de 27-8-1964
Petromosso, Gaz São Paulo, S. A.
São Paula

' PETROI;IOSSe GAZ

sio

PAULO 5/À.

Nome Comercial

•

Sexta-'era 6

^

Termo nY 658.575, de 2'7-8-1961
Petronosso Gaz'São Paulo S. A.
São Paulo

PRTRONOSSO GAZ
PARANA
saome Comercial
Termo n° 658.576, de 27-8-1964
Petronosso Gaz São Paulo S. A.
Sào Paulo

PETRONOSSO
Inolstria Brasileira
. Classe 47
•
Para distinguir: Álcool ara motprea de
exlosão,' carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustiveis, gás, gasolina, graXa, graxas para lubrificação lubrifica,
tes, óleos combustiveis, óleos para freios, óleos lubrificantes, óleos para iluanbiação e para geração de barça, petróleo, querosene
Termo no 658.577, de 27-8-1964
etronosso Gaz São Paulo S. A.
• São Paulo
•••

•

PZPRONOSSO GAZ SANTA. CATARINA . S/A.
Notne Comercial
Termo n° 658.578, de 27-8-1964
'atronosso Gaz São Paulo S. A.
São Paulo

•-• 'PETRONOSSO.
triditstria Brasileira

•

Classe 47
aret* distinguir: Substâncias e produtos
, Minados a lubrificação a combustão,
iluminação e ao aquecimento a saber: álcool-motor, graxas, gasolina, que}osene, petróleo, óleos refinados, .rnanuturados dep etróle, oleos para lubricação de máquinas e motores, e gazes
liquifeitos destinados ao aquecimento
Termo nY 658.579, de 27-8-1964
„ Petronosso Gaz São Paulo S. A.
São Paulo
PETRONOSSO GAZ..(
RIO GRANDE 10

s/A.

sur

Nome Comercial
Termo n° 658.580. de 27-8-1964
Petronosso Gaz Sâo Paulo S._ A...
São Paulo
-"i'ETRONOSSO n .
LndustriaBrasileira
.
.
Classe 47
Para distinguir: Álcool para motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustivels, gás, gasolina, gra
xa, graxas para lubr'ficação, lubrificantes, óleos - combustíveis, óleos para
freios, óleos lubrificantes, óleos para
Iluminação e para geração de fa/rça, petróleo, querosene
Termo n° 658.582 de 27-8-1964
Vasco Fernandes Dias Filho
São Paulo
J• E PC A R ,
Indtistria Brasi1eira-1

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas. auto(Móveis, auto-caminhões, aviaes, amor-
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tecedores, alavancas de câmbio, braços
breques, braços para veículos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços,. carros-_
tanques, carros-irrigadores,, carros, car.
roças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, cebos de velculos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desli•
gadeiras. estribos, escadas rolantes. e levadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para Velculos, guidac
locomotivas, lanchas, motociclos, moias.
motocicletas, motocarg as, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques. radiadores para veiculos
rodas para veiculas, selins, tricicles, tirantes para veiculos vagões. velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros .

doras. máquinas de polir, máquinas de
rosquear, máquinas rotativas paar usinar
ferro, aço e bronze, maquinas para rotular, máquinas de serrar, máquinas de
arrolhar e tampar vasilhames, máquinas
para terraplanagem, máquinas para tricotagem, máquinas de mongir. máquinas
de ordenhar, máquinas de tosquiar, máquinas para beneficiar café e arroz,
moinhos para café, máquinas para preparar adubos; máquinas de fazer macarrão, ordenhadores, piÉhões. pistões,
politrizes, prensas, punções, plainas, placas para tornos, prensas • hidráulicas,
platinados, pedais de alavancas, polias,
placas de verificação para hélices de
avião, rodas para veículos. roletas, retentores, , redutores, • reguladores,- rolamentos, serras, serras mecânicas, suporte equilibrado para hélices. teares. turbinas,- torcedeiras, tesouras, tesouras
mecânicas, tornos, tornos revólveres,
implas.• tirantes, transportadoras, tuchos
de válvulas, terminal trazeiro do motor.
de partida, terminal da âncora do eixo
do bendiz, virabrequins, •ventoinhas,
válvulas, ventiladores para automóveis
•
• (do .motor)
.Classe 8
Instalações elétricas e artigos elétricos
e aparelhos eletrõnicos para veiculas:
Acumilladores, • antenas, baterias, bobinas, businas chaves elétricas, chaves
automáticas, comutadora crassis, cricotas para automóveis, dínamos, - condensadores, faróis, faroletes, filtros para
motores, fios ara eletricidade e fios terra, holofotes para automóveis, interruptores, isoladores, limpadores de parabrisas, luzes, trazelras para veiculo.%
lâmpadas, lanternas -pilhas' secas, painéis de carro, rádios, velais, refletores,
sinaleiros,' sereias, soquetes, tomadas,
transformadores, terminais para baterias, válvulas, velas ara filtros

Termo no 658.584, de 27-8-1964
Vasco Fernandes Dias , Filho
1- São Paulo ,
Cl asse 6
Para distinguir: alavancas anéis. autolubrificadores, alavancas paar suspender
veiculas, batedeiras, bielas, burrinhos.
blocos de motor, bronzinqs blocos, barras, bombas .runidores para cereais, betoneiras, bola de carburador, breques.
bombas hidráulicas, cruzetas, cilindros,
câmbios, cabeçotes, carter de embreagem. carter de motor.. comutadores.
cubos de placas de embreagem. culatras de . cilindro do motor, caixas de
lubrificação, coroas, caldeiras, chapa
protetora de embreagem, caldeiras a
vapor para fias agricolas, coletores de
arranco, carburadores, ccrrentes de distibuição, caixas de eãmhio. caixa de
Termo nY 658.581, de 27-8-1964
movimento central, colares, de esferas
para direção e movimento central, cap- • Orlando Ricardo Paccagnella
São Paulo
tadores de chamas, cubos motores seletivos para•velculos de tração nas' quatro rodas. dinamos, diferenciai, disposiPALÁCIO DAS ORQUIDE4"
tivo de igaição elétrica, dragasedesnata.
S -ao Paulo-Capital
deiras, desintegradeiras, deseascadeiras.
descascador, distribuidores de gasolina.
Classes: 2 — 45
espularteiras, eixos, embreagem. engra- Para distinguir: Corôlas e grinaldas de
xadores, engenhos de cana, espremedo••
&Sr.as naturais. Aduboa
res, e`ngrenagens, exaustores para forjas, lavadores, esmeris, espulas. foles de
Termo no 658.585. de 27-8-1964
forja, haus. - fusos, furadeiras, forjas,
Flávio Luiz Ricco Nunes
freios, fornos, freios magnéticos qui,
São Paulo
lhotinas, guindastes, geradores,. gazeificadores. guinchos,' graxeiras. gatilho
de partida -do funcionamenta de engreB I G 11 EL i
t Z'
nagens de velocidade do veiculo,. infetares de carburadores, injetores, juntas
universais, laminadores, • lubrificadores.
•
'Classe 8 '
máquinas amassadeiras, máquinas de Para distinguir: Craves luminosas, apaabrir chavetas, máquinas afiadoras de relhos de iluminação, farols,e faroletes,
ferramentas, máquinas de arqueação e holofotes, lâmpadas, lanternas, refletoembalagens de volumes, máquinas para
res - e sinaleiros
ajustar, máquinas de furar, máquinas de
atarrachar, máquinas batedeiras, moto- • Termo nY 658.586. de 27-8-1964
res, máquinas de costura, máquinas para Indústrias Dante Ramenzoni S. .il
construções- e conservação de estradas.
São Paulo
máquinas .de corte de Madeira, máquinas classificadoras, máquinas compresPRORROGAÇÃO
soras, máquinas desempalhadoras, máquinas emilhadelras, máquinas ensacad' =
deiras.'máquinas para extração de óleos.
.J.. 0
h..3
maquinas de fabricar papel, máquinas
uJ
para fabricar telas de arame. máquinas
•
de impressão, máquinas insufladoras.
máquinas limadoras, máquinas de lixar.
macacos. mancais. .meadeiras, martelos • _INDUSTRIA BRASILEIRA
mecânicos, moinhos para cereais, máquinas de lavar Vasilhames, máquinas
•
•• Classe 36 para fabricação de bebidas maçarocas. Para distinguir: Artigos de vestuário§
mandris, mecanismos impuleseuador do e roupas feitas em geral: Agamlhus
diferencial, máquinas para malha/J . . má- aventais. ralparcatas. • anáguas blisas.
quina para maldagem, ,in4quinas /para 3-,otas, botinas, blusões; Boinas, ba laapanificação., 'mactaiaaa ,para_ olaria,/ mái, douros,''boneit icapácetel, cartolas, caraquinas c/pez-atrizes,- mágtilnai pulveriza- puças; canção, coletes, capas, chales,

-.Janeiro de 1çe,5
cachecols, calçados. chapétrit cintos
cinta, combinações. • carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. deminós, acharpez. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. garros -jogos de lingerie, jaquetas. lumes,
luvas, ligas, lenços, maiôs. meias.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quirnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos. •
suspensórios, saídas de banho, sanaálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou stades
tuier, toucas, turbantes, ternos, uni- .
formes e vestidos ••• •
• Termo n° 658.587, de 27-8-1964
Companhia Comercial e Industrial
"Katra"
São Paulo

CO ' E B E
Indiistria Brasileira i
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais
detergentes, espermacetes, extrato de
anil, fecula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rouPas , oleina, óleos para Imipezas de carros, pôs de branquear roupa, sallcato
de sódio, soda cáustica, sabão era p6.
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de. polir e verniz para
calçados
Termo n''658.588, de 27-8-1964
Companhia Comercial e Industriai
• "Katra"
São Paulo
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras,---caixas
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos • pari
correspondencia, blocos para cálculos,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquela, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados
Termo n° 658.589, de 27-8-1964
companhia Comercial e industrial •
1/2
"Katra"
São Paulo
•
Classe 1
Para distinguir: Substancias e , prepara.
eões quitnicas usadas as inchistris, na
fotografia e nas análises quimicas, substâncias e preparações quimicas anticorrosivas e anti-oxidantes, produtos
para galvanoplastia, produtos quimicos
para tinturaria, produtos químicos para
fundição, produtos quimicos para 'pintura, produtos químicos para ,preservação, de madeiras, ácidos, acataias -e
produtos químicos em geral
Termo tio 658.590, de 27-8-1964
._Companhia.Comercial e Industrial
1/2
"Katra"
São Paulo
.
Classe 2
•
Pára 'distinguir: Substâncias e prepara..•
ções químicas usadas na ,agriculturise
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80 Sexta-feira 8
wterinária e para fins sanitários:. adia I
boa. baraticidas carrapaticidas, desin!etantas, defunaa jores, 4ertilizantes do .wo.
lo, fungicidas, formicidas, germicidas,
herbicida e inseticidas, microbicidas,
óleos para. ' fins veterinários, raticidas,
remédios, sabão desinfetante, vacinas
unguentos
A'

#

Térmo na 658:591,, de 27-8-1964
Indústriad e Brinquedos "Bonzo"
Limitada
São Paulo
-

BONZ'O
•
Indústria 3raslleira .
-as
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempas, i saber: álbuns oara re.
cortar e. armar aviões, autuáreis,
aros, argolas. berc.inhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas. bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais. balões de brinquedo, bilha
res. brinquedos. mecânicos, brinquedos
em forma • de instrumentos, musicais.
brinquedos em forma de armar. brin.
quedos de- borracha com ou sem USO.
vio, carrinhos, carrocinhas. caminhões,
cartas de jogar,. • chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para Mito, casi
abas de brinquedó, casinhas de arcam.
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com atalhas para recortar e
armar. calçados para bonecas, cordas
para pular. clavinas para tiara ao , alvo.
copos de dados, caixinhas, de música
dados, dardos, discos,. dominós. espin
laudas de brpinquedo. espinaarda dr
vento, estaquinhas para. Jogar., enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ter
rinha de engomar. ferramentas para
crianças, figuras de ave.s. . e animais
figuras para Orlo de xadrez. fogões e
fogaozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte
ganchos para pescas guisos para crian
ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca. jogos de damas, jogos de
dominó, iogas de raquete. linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima
classe

para Jogados de soco, máscaras canta
valescas, mesas de bilhar, de campista
de roleta, de xadrez, mobilias de brin

quedo. miniaturas de utensilios domésticos. patins, patinetes piões. petecas.
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, 'dominó e xadrez, pelo.
s e outros instrumentos' mus;
tas, piano
cais de brinquedo, pistolas de atira:
Eleitas, papagaios de papel, panelinhas.
quebra-cabeças em forma de armar
raquetes, redes de pesca, redes . para
jogos. rodas de roletas. revólver de
brinquedo. soldadinhos de -chumbo, tableiros. para logos. tacos de

bilhar

tambores para crianças, tamburéus.
tamboretes. tênis de mesa, trens e
'

vias-

férreas para brinquedos, varas para
pesca. vagonetes e zepelins
n9 558.592, de 27-8-1964
"Discalbras" Distribuidora Brasileira,
• de Calçados Limitada •
São Paulo
1 C10.5" TOS DESCONTOS

Classes: 1, —2 —3 — — 5 -- 6

a-- — — 9 — 10 — 11. — 12 —
13 _14_15__16_17"_18_19
,-- 20 -- 21 -- 22 — 23 — .24 — 25
-- 27 -- 28 -- 29 — 30 — — 32
34— — 36 — 37 — 38 —
—33 —
. 39 — 40 — 41 — 42 =. 43 — 44 — 45
— 46 — 47 — 4e. — 49 — 50
Titulo

Tendo n° 658.593. da 27-8-1963
Gilberto Chaves
Slo Paulo

PRORROGAÇIO
CORREIO DA TARDE
Classe 32

rara distinguir: Um ornai

......., n•••••••••n•••

Tênno 119 658.594. de 27-8-1961
Companhia Comercial e Industrial
"Katra" Rda Paulo

Janeiro de 1965

fotografia e- nas análises guinda" substâncias e preparações químicas anticorrosivas e anti-oxidantesa produtos
para galvanoplastia, produtos químicos
para tinturaria, produtoa quhoieos para
fundição. produtos químicos para pintura produtos químicos para preservação, de madeiras, ácidos, acetatoa e
produtos químicos em geral
Termo
658.598„ de 27-8-1964
Companhia Comercial e Industrial
"Katra"
São- Paulo

IlTJER

Indástria '. Brieileira
Classe. 2
Para disanguir; Substâncias e preparam° qffimicas usadas am ,agricultura,
veterinária, e para fins sanitários:, adua
boa, baraticidas, carrapaticidas, desinfe.
tantes„ defumadores, 5artilizantas do solo, fu,ngicidas, formiçidaa, germicidas,
herbicidas e inseticidas, microbicidas.
óleos para fins veterinários, raticidas,
remedios, sabão desinfetante, vacinas e
ungueptos
Termo n° 658,595 de 27-8-1964
Companhia Comercial e Industrial
• "Katra"
São , Paulo
Classe 48
Para, distinguir: Amido, alvejantes, anil,
água lavadeira, agua sanitária, cêra para soalhos, detergentes, esponjas de aço,
fósforos; lixivia, lixas, lã de ço, pomadas, para calçados, palha de aço, preparados , para polir e limpar madeiras.
vidros., metais e objetos,- panos parayo_
lir e para limpeza, panos de esmeril e
material abrasivo empregada na impeza.
de metais e objetos, sr-taões em geral,
sabões em pó, eia liquido, em flócos,
asaponáceos, vélas e vélas a base de deestearina
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rjaa

(leira para clínica médica, balanças par
clinica infantil, cânulas, conta.gote
vidros conta-gotas, ducha vaginais,
paridas. agraphos. pincéis para gar
ganta, escalpelos, facas, pinças anate
mica, tesouras, costóbatmos, serras, ser
ras paar raquotomia, escopros, goiva!!
martelos, ganchos para músculos, ceia
leanetros. bisturis, afastadores, careta!
ruginas. elevadores, trepanos, protete
res. perfutadores limas para na Oaao!

e

placas para ossos, agrafos para osso!
eterocópio. dinâmetros. lancetas, estile

tes, espêculos, dilatadores histeteimetrtol
depressores. anuscópios, retoscópaabagias, adenótornos, abre-boca, abaixa
linauas, aparadores,. parta-arnálgaana
extratores, escavadores, colheres cor
aura'. calcadores e alicates. aparelho
de raios X e aparelhos de infra acanalho. pés, e braços artificiais; de bor
racha, meias elásticas., olhos artificiais,
aparelhos para surdez
Têrmo n9 658.600', de 27-84964 •
Companhia Comercial, e Industrial
"Katra"
São/ Paulo
Classe 38
Aros 'para guardanapos de papai
aglutinados, álbuns lana branco), saiba,
para retratos e autógrafos, balões (ex;
cato para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações; bobinas brochuras não impressas, caderno3 de escrever, capas' par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadma
nos, caixas de cartão., caixas para pa';'.
Pelaria. cartões de viaitaa, cartões co+'
marciais, cartões indica& conteti, cara'
tolina. cadernos de Papel melimetradoi
e em branco "ara, desenho, cadencia
escolares, cartões era branco, cartuchos;
de cartolina, crapai Planográficas a cadernos de lembrança, • carretéis, de papelão, envelopes eavólucroa para cita3atos de -papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, tralhas' indica,
fillhas de celulose., guardanapos, livra
nãa Impressos, livros, fiscais; livra da
contabilidade; mata-bOrrtio; ornamentos
de. papel transparente; pratos, papelinhos. papéis de estanho , e de alumiai°,

Classe 49
Para oastinguie: brinquedos,, jógosa paâ.
satempos eia 'geral, artigos para fins exclusivamente desportivos:. automóveia
aviões de brinquedos, bercinbosa bonecas, bonecos, baralhos,. bolas para to+
dos os, esportes, carrinhos_, caminhões:
çarrociabas, chocalhos, caneleiras para
esporte, dominós, damas, discos de arremessa desportivos, dardos ara lança.
mento, espingazdas de brinquedos, figuras de ves e animais, joelheiras Para esporte, jógos de footbal1 de mesa.
jógos de armar, luas para esportes. mia
niaturas de, utenali4os domésticos,, más.
caras para esporte-, nadadeiras para ma
porte, patins, patinetes, piões, petécas.
reviver de brinquedo, raquetes, rêdes de
'metal 'para pesca, snookers, trens. teTênno- n0 658.596, de 27-84964
nia de mesa, tômbolas, tambores, tacos,
Companhia Comercial e Industrial
tornozeleira Para esporte, tacos, bolas
•
"Katra"
e mesas ara 'bilhares, vagonetes, varas
São Paulo
para saltos, varas para pesca. sarna
Classe 18.
fas e iscas, xadrês
Para. distinguir: Perfumes, essências, ex.
papéis sem impressão- papéis em branco
tratos água de colónia, água de touca.
para impressão, papeia fantasia, mano,
Termo n° 658.599, de 27-84964
água de rosas, água de altazensa, água
par 'errar. paredes, pape) , almaço com
Companhia Comercial e Industrial ou sem . pauta papel crepon.,
para barba, loções e tônicos para os
papel de
"Katra"
cabelos e para a pele,, brilhantina. banseda,
papel
impermeável.
Papel
em boSão Paulo
dolina; batons.. cosméticos, fixadores
bina para -impressão. , papel encerado,
de penteados, petróleos, óleos para os
.paiel higiénico. papel unpermeálel,
etasae 10
cabelos, creme evaaescente, cremes gor•
para- copiar papel: para desenhos. paMassas
plásticas
para
fina
ounatológla
durosos e pomadas para limpeza da pe- zoa e • guta, percha.. pontas, de guta+ pei para embrulho impermeabilizado
le e "maquilage". depilarios, desodo percha para obturações: de canais. cêra papel para encadernar, papel' para esrates. vinagre aromátiêo. pó de arroz
cêra pára incrustaaões e are.. craves, -papel para imprimir. papel pae talco pefumado om não, lapis para Meninada,
. asào. ideal base. eéra. coulute, Saar rafina para einbrulhus., papel celofane,
p estana sobrancelhas, preparados para cu
papel ceIulose, papel de- Linho, papel
embelezar ciaosa e olhos,: carmim para draca. godivas, verniz isolaste, gesso absorvente. para embrulhar taara:alga:nas,,
líquidos.
e
pós:
pata
limpeza
o rosto e pari os lábios, sabão e creme
papelo, recipleutes de papel, robaco.
e
polimento,
lixas,
porcelanas,
ruge,
pari barbear, sabão liquido perfumado discos
e rodas para desgastes. Algo. setas da papel, rótula-de papei, rolos
ou no, sabonetes, denta/rios eua
lha catgut, seda e -crina para de papei transparente.: sacos de papel.
pasta ou amimo; sais perfumados para dao,
protetores a...aa seio, tira leite, serpentinas:, tubos p ostais,, de cartão,
banhos, pentes. vaporizadores de perta soturas,
tubatea de- Papel.
preservativos,
sacos para pêlo bolsas
me; escovas 'para dentes, cabelos, unhas para água quente,
trrigadores,
tubos
de
e aios, rum de louro, saquinho perta borracha para. irrigadores, lavas e de-.
Tênno, n° 658.602; de 27-8-1964
mado, preparados em pó. pasta, líqui- afearas de borracha para- cirurgia, som Polliziatc Eletrometalargica -Limitada
do e tijolos ara o tratamento das unhas das. drena seringas, para lavagens e
São Paulo
dissolventes e vernizes. removedores, da injeaões, agulhas para . injeções.. instrucuticalcr; glicerina perfumada para os mento& cirúrgicos para oaerações, veta
cabelos e preparados para dsecolo totsas, termômetros; elinicos, guta- per".
rir unhas. cílios e pintas ou. airiPls. art. ;:ha. dentes artificiais, dentaduras, asTridástria Brasileira
ficiais, &Os para a pele
.
santos- para enfermos, estojos- de- bolso
:sara instrumentos cirúrgicos, grampos
Termo no 658.597, de 27-8-1964
Classe 49
Companhia Comercial , e' Industrial para: sortira,, lençóis de- borracha para Para distinguir: Brinquedos, ág-)s,
iná.scarasr
pana•anesresia„
pa"Katrar ' • —
diolas, aparelhos 'de- preszáa arterial: satempos em geral, artigos para fins exSão Paulo •
aparelho de diatermia, mesas de- °Pe. clusivamente desportiv,os: -Autonióveia
' Classe- 1' '
mesas para curativos, aparelhos aviões de 'brinquedos, bardaras., bonePara distinguir:.Substâncias e prepara- raa.a,masaa
geas, esterellzadore".. estufas: cas, bonecos, baralha, bola p '.'a ta
ções- qulinicas usadas as indtiatria na Para
aparelha de raios ultra violeta t. ca. dos os esportes, carrinhos, cam,niiões,
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- carrocinhas, chocalhos, camlairas para • têrmo n°- 658.605, de 27-8-1964

espade, darnittos,. damas, discos .de ai.
remesso . clespastiiioa, (tardos para lati.: çaménto, espingaraas de brinquedo, ti. gusas .de ves e nimaia, joallieiraa para
esporte, ggos de . foolaball de 'lassa, ja, gos de amar..luvaa para esposte„
niaturas de Censil:cs daméaticoa,' más. caras para espaae; nadadeiras para ea.
, porte, patins, patinetes, p:õzs; petacis,
TiyIver de brinquedo, raquetes. redes de
trens,
metal para pssea,
- .Ws de mesa, temias," tambosetes, ta• cos, tornozcleirass pa.a . esporte, tacoa,
bolas e .wess para is:lilases, vagoareça,
yaras para saLos, varas para pesca, tar.
ra rns e' iscas, xadses
Termo n° 658.601, dz 27-8-1964
•
• Companhia Janense ce 1 nlação S. A.
S3o Paulo

• Companhia GoineuSai e InduaLial
• "Katra"
• . • S.a° Paula
Classe
Para distinguir: Substâncias, e preparações quitnicas usadas os indúsais, 'na
lOtogiatia . e'nes análises quimicaS, suba:
'Climas e priparações' quinacas
corrosivas e; anti-oxidante.s, piodutua
para galvari.oplastia, Nonatos c,uirdicos
para tinturaria.- produtos quitnicos pari
tunti,ção, prouutos . eu:micos para paitua, Ia:adidos quismcos para preserva
ção, . de madeiras. ácidos, aectatos
proditioa químicos, ma geral Termo ,n9 658.606; de 27-8.1964, Companhia Comercial e . Industrial

-São Paulo
Classe - 46 .
Para distinguir; Arnicio, alvejantes, anil.
moirino jAIJENSE
água lavaci-isa, slaua aanitarm, cera pa• Braei 1 i a —
ra !malhou, dste,genteS,, esponjas de
Capital
aço, 16aloro-s, lixiv,a, 1.xasa i ta ao.
Federa/.
Pontadas para calçado; pzii de aao,
. paspa.aiárat para polir e 1.:Mpat maurnTOS, viaroa, nieta-a e objetos, panos pa•
Classe 41.
•Para distinguir: Moagem. de . todos, ds ra polir e para' limpeza, paus de esmo.'
rd e iniiteril ab.sasivo empregai° na'
cereais
limpeza de metais e baletos, sabões ás
- Termo no 658.623. da 27-8-1.961
'saponáceaa, velas e veias a base
". Companhia' Comarca:1 e Industdal
•
estearina
'_"Katra"
Tearna-.n° .658.607, de 27-8-1964
"Katra"
tara — Lanisnação e -Artefatos .de
0 Paulo
•
Metais S. A.
São 'Paulo

•TIK O
IndUctiia,Brasi lei a

s,

•
Classe 48
•'
Pare distinguir: Parbirnes. assentias: ex.,
tratos. 'água ar • CtVÉRIta t:ISpia • ir touca
dor água de beleza. aqia de guina
água de rosas, água de arfas , tua água
. para barba, loções r tõsásos para -os
cabelos e Para a Dele Pd:baru:na ban, durina. "batons - . cosinéttcos Fixadores,
de penteados.. p etróleos .ólecis- para os'
• cabelos. creme evanescente. cseines gore pomadas para limpeza .ds
pele e 'maatilliaiia . .depilauSrasii dsso- ciçrantes, Vinagre aromático. no de arroz
e b i co perlimado ou . afio, tapas para
pestana e sobrancelhas, araparados para
'ar beleza: citai!, e olhos. carmim para
O M U/ g ' P ar a Nas láteos: sabão. e creme
'para- barbear. salitlo 'brindo perfumado
-0'1 nri-q. sabonetes deatitricias em pó
-pasta ou liquido, sa i s p,arbirri.a 3a ss para
batihos. pente% vapalisasiores rir perta,
•-Ine:- . eseõvaN para dentes • caberias tinhas
e cibos: dum de louro. sain.leho pertamado. preparados em p0' paia,
e , tdofos para o tratamento das' unhas
•dissnlventes e vernizes removedores da
-cuticoda; glicerina perlumada . para Os
cabeias e • peenarados para descoram
UPfla.'cílios e' pintas -Ou sinais artificiais Secos oarn a pele
Termo
658.604, da '27-8-1964
ennpalahla Ga-luxa:1 e indutaial
"Nntra"
•
S7:o Paulo
Clas:e 2
Para . 1:stinguir: Substâacias e prepara•
ções quimicaa usadas na .agricultura
%a:tesa:aia e para t:ns ssan'társosi ;ida
boissisa'astla rains. ca rapaticalas. &sintatantas defuraado-ts. 'estila:antes da an
Io, Fricdas fa:nacidas, garrnicidas
ber)-'ca'as e laarticidas, m:crobicidas.
61ená para tirai vaterinarios, raticidas
rema*: aa sahars, d ssinfetalie, vacinas
un3itentr3q

C

ISCÂ D O

R

eSearraileiras, laasacia, formas par, do-ces, limas para tosnoa, 'tios ^ ue lacas),
ga.raias,. sor:alues, sisatia, giouos, tu3.
ies; j arros, jarchnei.as, h:useiros, mamaisearax,.. .ma te g achas, pfatoa,
sua,
paiataros, pa.ta, Peatiaatea,
pastais. smadellas,, s.sviçcrs para resrescos, saleisosa tuoos, t.hei.s..t.avessas . vaisos.. vasitrames, vicias ,ara valsaç-a, vaieo para reiogioa,. vararas, V,Ue0J
pala COÁta-gotos, vaaos paia „uts.itnovess
• e para parao.isas,, xis:suas .
'retino n° 658.610, r.de 27-8-1961
odiitos •Elétr.cos .ls'arana Linf.iada
Pr
Paraná

Pro e

Termo n o 658.608, da 27-8-1964
Indástria's Reunidas Vidrobráa
Limitada
São Paulo

C R r .e 3 A L I
Endastria Bresilei.ra

Termo n9 658.614, de 27-8-1964
.Famous A.tists Schools, Inc.
E. dos Unidos da América

FaMousi4rtists Schooli

indústria Brasileira'

-Classe 8
• •
Para diatinguir: Instrumentos de preciClasse 8
são, instrumentos ciersti'scos,, aparelhos
Para distingui:: Aparelhos para colher- 'de uso comum: instrumentos e aparelhos
datsitos paias . cr usado- após as feio,- dicLit.-cos; mo:desd .de brida a . espécie;
cs3es e para limpar a tbalha aam asa
acessórios de aparelhos elét.icos (inclu.
siVeválvulas, lamOadai. tomadas, tos,
Termo n 65863). de 27.8-1954
scsauetes, etc'. ); Aparelhos fotográficos.
Rádio Açoriana, Limitada'
cinematográiicos, Máquinas hiantes. etc.
discos gravados -e Climas revelados
•'. Rio Graaf:e- do Sul •

Claz-se 8
•
Para cilstinguir: Instrumentos de -preciinstruinentos cienti4icos, aparelhos
de uso coaluna instrummtos e apa,-el.hos
cr.dãticó.-i; mu1des.1 . de Cala: a. dspètie;
acessórios, de aparelhos eletacos,
sive válvulas; lâmpadas. tomadas, fios,
saqueias, etc.); 'Aparelhos fotoaráticos,
ci narnatográ lisos,. máquinas falantes, lata.
discos gravados e filmá reveladas

ra, cepos .sle . cosInh,a, colheres de paus
colheroes, 'coronhas para - etpingardas,•
canecas. cavaietes, munias; degraus de
escada, dormentes; escadas, em/alui:aos
para garra."as, . espremedores de frutaà,
es;:eirinbas . para mesa, espetos; faiaras.
inrouhhas, lacas; gamelas, grades;' leques (armações), .iáttás; macetes, .tnachucadores, masst.os, monogramas; palitos, paneis de biombo, pinas, pasas.
prateleiras, pratos, peendoctores de roupas, puxanoies; réguh's (exceto para escrit6r.os), rodinhas, rolos, rasá i6s; to-.
.tornai:as e tubos para loquetes;
Varas de suapansão de cortinas para ja.
nelas, .vasilhas, leitos de madeira, osso
ou marfim e não incluidos em outras
classes

Clazse
•
Para distinguir: instrumentos de preciso, instrumentos cientiacos, aparellios
de uso,coraunn instrumentos e aparelha
ci.datico.; inoltlesd 'cl? Cã:ia a especie;
acessórios de -aparelhas eletacos
s.ve. .sdivulas, lampa/as, tomadas, lios,
soqUetes, etc.); Apaselnos forograticas,
• Ciasse 3Z
Linarantográdicos, máquinas laiántas, etc.
diScOs . gravados e filmá re veiadas • Para distinguir; Livros e outros mate
riais impressos para uso era conexãt
Termo a' 658.611, de 27-8-19b4
com cursos de arte por corresponden,
• Resr.cal Representaçaes Limitada
cia
•
Sstado da Guanabara
.
.•
Urino n" 658.615. de 27.8-1964
Trinta dei Mond Limitada
Rio Grande do Sul.

Indústria Brasileira •

indústria Brasileira

Janeiro de 055

Trinitá D Montais
INDUSTRIA BRASILEIRA 1

Classe' 36
Para distinguir: Artigos de vestuário*
e roiipas - feitas em • geral: Asiasal lve. •
aventais. ,aiparcatas. anáguas. blasa%
Natas. botinas, blusões. boinas baai.
ildurssa. bone% capacetes, cartolas, cara.
-Termo nu 658.612; de 27-X.1961
ousas. casaçâo, coletes, capas. cisme% aarhecols. calçados, chapeus. cintos,
Famous. 'A tists Schools ; Inc.
cintas, combinações. carpinhos.
. Estados Unidos da -Aiiiérida
le senhoras e de criatNas • calções -sal- ças. camisas, camisolas. c1Um131' tas;
:Lesas, ceroulas. coiarmhoa. cueiros,
saias. casacos. dotninós. echarpes fantasias. fardai' para militares coiewars, fraldas, galochas. gravatas. gorros logos de litigaria, jaquetas. laqi.es.
iiwas, ligas, lenços. matulas. 'meras.
ma,Cas, mantas. mansfriab, manilhas pa -,
porta-copos. porta-niqueis, .p.eta-notaa,.
• CiaSsa 32 . • porta -documentos, placas, :canas. TodiPara distinguir: Livros , e outros mate nhas, .recipientes. suportes anioartai para
riais Impressos para uso em conexão guardanapos, saleiros Nabos; tigelas,
Com cursos de rte por correspondência tubos ,ara ampolas, tur-os para sem-.
retos. palas. penhoar, Pulover, .pelertnas.
Tersa° n° 658.613, de 27-8-1964
pri;gas, ponches, polainas, adunas. pu_
'
. Mrz Bachtes Fa Co.
raios, perneiras. guinamos, r.egalos,
Alemanha •
rehe de chambre. roupào. . sobretudos,
sCspensórios, saldas de banho, sandálias,
aueteres. shorts. sungas stolas ou slaCks,..
sider, toucas.. turbantes. ternos, - .uni•formes e vestidos

.
Classe 14
Classe 26
Para • dist:sign:ri Vidro comum, 'lamina- Pará distinguir: Marnos para mobilias,
do:trabalhado er.1 todas s f0"1/19 e p:esabens guarnições de enfeites de ma.
paros. vidro cristal para todos os -fins, drira. puxadores, psateleiras; adornos
caseiro, a saber: 'pratos de
v:dro industrial com feias de metal ou para composieões especiais: ampolas, aquá- paree, vasos: argolas, a-gulas para
rios, assadeiras, almatarizes. banda ia.. guardanapos: baldes, bandejas; cabides
subetas, cadinhos, cantaras, cálices, cen- , de parede, cabos, caixas, cestos . para
tro de msr,a, cápsulas, -copos. espelhos. ipão, cestas para bijouterias de madelz

Termo n9 658.616, de 27-84904
• Trial tá dei IVIonti Limitada
Rio Grande do Sul
•
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral,
»abes: Brocadas; casimiras, gaze de
algodão emp aças; pano couro; tecla
dos plásticos em peças, tecidos de algodão de lã, del inho, de cânhamo, de
juta, seda natural ou- ralou, tecidos de
elásticos, de vidro, de viscosa; tuk
-- •
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alfazema; água
Pana bart-4, raçCies .1 tônicos para os
cabelos e pare it pele, brilhantina, ban"doilna, batons, cosmétitos; fixadores
/Xe eandeeakè. 'de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e ponia-das para limpeza da peie e "maquAaoe''. depilarios, desodoClasses: 33 — 41 -- 42 — 43,
rantes, vinagea aromático, pó de arroz
Titulo
•
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Tèrmo no 658.611, de 27-8-1964
embelezar cibos e olhos, carmim para
Institup Passy S. A., Indústria
o. rosto e para os lábios, sabão e creme
a Química e Farmacêutica
para- barbear, sabão liquido perfumadd
São Paulo
ou não, sair-mates, dentitricios- em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
PRORROGAÇÃO
banhos, pentes; vaporizadores de perleme; escovas para dentes, cabelos, unhas
'e calos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquiIODOPORINC do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 3
cuticular; glicerina perfumada para os
Para distinguir: Um preparado farma- cabelos e preparados para dsecolo,"
ceutico indicado no tratamento do reu- rir unhas, cílios e pintas- ou sinais artificiais, óleos para a pele
matsimo e nevralgias
Termo no 658.423, de 27-8-196+
Termo n° 658.619, de 27-8-1964
Paulo Bittencourt
Laboratório Catarinense S. • A.
Estado da Guanabara
Santa Catarina
•
água de roma, água de

apanha -mosca e Insetos (da mut e
papel ou papelão). álcalis, bactericidas.
baraticidas. carrapaticidas, creasi. eretotalina, creosoto, •desodorantes. &Simtantas. detumadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas esterilizantes, erabrocaçêei para anu-riais. enxertos, farinhas ae ossos, fertilizantes. tostatos, tormicidas. fumigantes, tungicidas, gliçose para fins veterinários. .guaherbicidas. inseticidas. maculava,
larvicidas, mizrobicidas, medicamentos
pára animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e 'veterinários, oetróleos sanitários e desinfetantes, papai tumegatarai, pós insetieidas, parasiticidas. inc.
gicidas e desinfetantes. preparações
produtos inseticidas, fermicidas.' desinfetantes e veterinários,, raticidas, reinedios para fins veterinários. sabões veterinárioS e desinfetantes. sais , para fins
agrícolas. horticulas, sanitários e vetetirados. sulfatos, superfosiatos. vacinas
para aves e animais, venenos contra
Insetos. aaimais e herva daninhetá
Têr-no n9 658.626, de 27-8-1964
Irmaas Ferreira. Dias Limitada
São Paulo
•

PRORROGAÇÃO
/

Edfficio Santo Mini°
do Morro
Classe 33
Título
Termo n' 658.620, de 27-8-1964
Gumex 5. A., andüstri de Pèrfumarias
•.
Estado da Guanabara

bdústria Brasileira

Classes: 2 — 13. — 25 — 32 — 38
Claase 3
46 — 48
•
Para distinguir: Um preparado'farma- Para distinguir: Defumadores e insetiPRORROGAÇÃO
ceutico, indicado contra infecções uri- cidas; adornos de metais não precionárias e suas manifestações
sos, Imagens, gravuras, estatuetas, estampas, aianequins e análogos, livros
Termo, no 658 .624, de 27-8-1964
impressos, papeis e sus artefatos, velas,
Livraria. Stark S. A.
DURA LEI SED LEX Y,
tosforos e reparações para conservar
SR. Paulo
e polir; erNimarlas e artigos de touca•
dor
NO CABELO Sá GUMEX
SIAM(
i
(a)l VHARIA
Térmo n° 658.627, de 27-8-1964
,
Eletro Concertex Limitada '
Classe 32
Estado da Guanabara
Para distinguir: Anuários, almanaques,
boletins, livros, jornais, e publicações
Classe 48 e revistas impressas
Para distinguir: Produtos da toucador
Termo n° 658.625, de 27,8-1964
Termo n° 658.621, de' 27-8•-1964
•Irmãos Ferreira Dias Limitada
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Gino Cupini
• São Paulo
São Paulo
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,

CONCERTEX

,PRORROGAÇÃo.

alarmas elétricos, alto-falantes, amperimetros,, amplificadores para rádios.

Janeirfo, de 1965
nicas, interruptores. irradiadores„
padas,, liquiditicadores, manômetros, raia
crofones, pick-ups, pilhas elétricas. rei
captores de rádio, refrigeradores, retais,. - .1
relógios, reostatos, teletonesa 1 termostaa
tos tomadas, transformadores, vá:vultia

para rádio, vályclas para aparelhos de • ,
televisão, ventiladores e vOlthnetros
Termo n5 658.628, de 27-8-1961
Foto York Limitada
Estado da Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir:- Filmes revelados, totografias reveladas, máquinas fotogré*
ficas e óculos
Termo no 658.630, de 27-8-1964
011mart — Comércio de Representações
•

e Corretagem Limitada
Estado da Guanabara

LIMART
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, Couros, vaquetas, pelicas e ar.
ia .
tefatos dos mesmos: Almofadas de Cot
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens -de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-b10coa, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiraa
de couro, rédeas; selins, sacos para via.,
gem, sacolas, saltos, solas e solados,.
tirantes para arreios e valises
Termo n° 658.631, de 27-8-1964
Aroldo Aguiar Holanda
Ceará

411n

Classe 41
Parad istinguir: Mel de abelha

Tarmo n° 658.632, de 27-8-1964
Armações de Aço Probel• S. A.
São Paulo

DUO

aparelhos de iluminação, apare,hos de
Indústria Brasileira •
televisão, aparelhos de vez:alinho para
CASA' DOS CAlialvIBOS
Classe 40 ; edificios, aparelhos elétricos pp m banho, aparelhos eletro-dinâmicos, apa- Móveis em geral de mítal,• vidro, de
classes: 5 — 6 — 11 — 13 — 17
relhos para barbear, aparelhai para ins aco, mz (leira. estalados ou não. Inclu25 — 39
talações telefônicas, aparelhos para on- sive móveis ara escritórios: Armários,
Titulo
dular ou secar cabelos, aparelhos vara armários para banheiro e Para roupas
Termo na 658.622; de 27-84964
pasteurização de leite, aparelhos para usadas, alum iadas, acolchoados para
Antonio José da Ctuz,
torrar pão, aquecedores elétricos, aspi- móveis, bancos, balcões, banquetas.
Estado da Guanabara.
radores de pó, benjamins, bobinas' ele. bandejas. domiciliares. berços, biombos,
tricas, caixas de derivação. campainha:, cadeiras. carrrinhos para chá, e café
elétricas, comutadores, condensadores conjuntos para dormitórios, conjuntos
\,======
elétricos, conectores, enceradeiras. es para sala de jantar e sala de visitas,
>>
Indústria . Brasileira
'tufas de aquecimento, estufas para coa- conjuntos para terraços, jardim e praia,
servar alimentos, estufas para secar rou- conjuntos de armários e gabinetes para
pas, ferros elétricos de engomar e da copa e'cosinha. camas, cabides, cadeiras
Indústria , Brasileira-J.
Classe 2
Substâncias e preparações quitnicas
soldar, filtros de água, fogareiro, ela- giratórias, cadeiras de balanço, caixa
bicos, boas, fôrnos, gaivanómetros. de rádios, colchões, colchões de mola*
'Classe 43,
das na agtieultura, na horticultura.
hidnametros, indicadores automáticos ae dispensas, divisões. divans. discotecas,
Para distinguir: Perfumes, essências, ex-- veterinária e para fins aanitários,
tratos agua de colônia; água. de touca- saber: adubos, ácidos sanitários águas nivel de água, instrumentos medidores de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
dcr, agua de beleza, água de (mina, desinfetantes ae para fins saisitárioa, de energia elétrica, instruinentog tele16- 'alma, estantes, guarda-roupas, ISIC safe
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k

inesinhas. mezinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
-

Termo no 658.633, de 27-8-1964
Armações de Aço Probel S. A.
São Paulo

Termo no 658.637, de 27-8-1964
Ki-Klorn Indústria de Produtos
QuiralcoS Limitada

COMPLEXAV
8RASiLEINN
Classe
Para distinguir: Uma matéria prima para produtos cosméticas com p.sapriedade
adstringentes
Tê:mo n° 658.638, de ,27-8-1964

Ki-Kiorn Indústria de Produtos
Químicos Limitada

Indústria Brasileira

...ALO X ICLOR"
ERA.siLemp

01

Classe 40

Clame 1
Móveis em gerai de metal. Mdro, de
aço, madeira. estalados ou não inclu- Para distinguir: Uma matéria prima pasive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo`adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
cadeiras. caminhos para chá e caré
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
conjuntos de. armários e gabinetes para
giratór.as. cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivam
abas, estantes,- guarda-roupas.- meaas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-cansas, travesseiros e
vitrines

ra produtos cosméticos com propriedade
-adstringentes
'Termo no 658.639. de 27-8-1964
Alber Felipe & Cia. Limitada
São Paulo
. ":

EN"
IND. ERASILEIlki

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados.4álbuns (em branca) álbuns
para retratos e . -autógrafos. balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspondência. blocos para cálculos.
blocos para anotações. bobinas, brochuras não impressas. cadernos de escrever, capas para. documentos. carteiras
papel ou pape:Aa, cápsulas de papel
caixas de papelão. cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões coTermo n° 658.634, de 27-81964
aserciias. cartões Indicas, contei. carFrigorifico Tabajaras . Limitada ' tolina.
cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho. cadernos
São Paulo
escolares, cartões em branca. cartuchos
de cartolina, chapas plandgráfizas. ca .
dernos de lembranças, carretéu de papelão, envelopes. envólucros para cha
ruins de' papei. encadernação de papel
ou papelão. etiquetas. fõlhas ledices.
i
fôlhas de celfdose. guardanapos. livaos
r
não impresso, livros fiscal& livros de
áindústria. Brasileirir contabilidade: mata-borrão; ornamentos
de papel transparente: pratos papeliClasse 41
papéis de estanho e de alumiai.%
Para distinguir: Carneí e derivados nhos.
papéis sem impressão. pa p eis em branco
para impressão. papéis fantasia men
°-"-Têrmo n' 658.635, de 27-8-1964
para torrar paredes, apel almaço ccin
Primar — Carnes e Derivados
ou ma pauta. papel crepon. papel dei
Limitada
seda. papel impermaável, na petr em boi
bina para impressão. papel, enceradoa
Estado da Guanabara
papel higienico. papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho Impermeabilizado
papel para encadernar. papel Para escravar. papel para imprimir, papel, pa•
rafina para embrulhos. papel celofane.
papel celulose. • papel de linho. papel
'indústria Brasileira, absorvente, papel para embru- lhar tabaco. papelão, recipientes de papel. rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
Classe 41
papel transparente, sacos de papel
Para distinguir: Carnes e derivados de
serpentinas: tubos postais de . cartão.
• tubetes de pape)
1- P Termo no 658.636, de 27-8-1964
Kt-Kiom Indústria de Produtos
Termo
n° 658.640. de 27-8-1964
Químicos Limitada
Felipe Ci Cia. Limitada
São Paulo
São Paulo

Tabasaras

correspondência, blocos para cálculos,
Termo no 673.643, de 27-8-1964
blocos para anotações, bobinas, brochuInr`..:st ia de Produtos
ras não impressas, cadernos de escreQuímicos Limitada
ver, capas para documentas carteiras,
São Paulo •
papel ou papelão, cápsulas de _papel.
caixas ,de papelão, cadernetas, cadernos. caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, ca r tões coe AL N 4LAC"
merei:as. cartões - indices. contett, carIND. BRASILEIRA
tolina, cadernos de papei teelimetrado
e em branco para desenfio. cadernos
• Classe 1
escolares, cartões em branco.. cartuchus
de cartolina, chapas planugraticas. ca- Para distinguir: Uma matéria prima
,
dernos de lembranças. carreie,: de pa- para prodptos cosméticos com
dadas adstringentes
palão, envelopes. enváludros para charutos - de papel, encadernaçao de papel
Termo n° 658.644, de 2741964
ou papelão, etiquetas. iõffias indicas.
Yukio Honma
folhas de celulose. guardanapos. .áivios
São Paulo
não impressos, livros fiscais livros de
contabilidade; Inata-borrão; oamentos
POTO TOKYO
de papel transparente; armas. - papelinhos, papeis de estanho e de alumínio
papeis sem impiessão. papéis em branco Sào Caetano do Sul - são Paulo
para impressão. papéis ['amasia. menos
Classes: 8 — 25 — 33
.
para torrar paredes, apel almaço com
Titulo
ou sem pauta. papel crepon, papei de
seda, papel =permeava papel em boTermo n o 658.645, de 27-8-296/
bina para impressão, papel encerado,
Yuklo Horima
papel "n higiénico. papel ,mpermeável
São Paulo
•
para copiai, toapel para desenhos, papal para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar. ;arpei para escrever, papel para imprimi:, papel parafina para embrulhos, papei celofane.
papel celulose, papel de anho, papel
absorvente, papel para 'embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel. rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel - transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de pave).
4,`)
Termo n° 658 .641.—de 27-8-1964
Toshio Hayashi
Classes: • 8 — 25 — .33
São Paulo
Titulo
- a"Lnj AS

NIPON)

SiO PAULO .

Classes: 17 —,38 — 49
Para distinguir: Artigos de escritório,
papeis, jógos e brinquedo:,
Termo no 658.642, de 27-8-1964
Antonio Padua de Oliveira
& Irmão
São Paulo
.

.

•

FRO IIRO GA ç O

GLACIAL
LEVSTRLI BRUILEIBb
Classe 3b

Para. distinguir: Artigos de vestuário.

roup as feitas em geral: Agasalhot
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões, bolnas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes, capas. chalaa
carhecols, calçados. chapéus, ' cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas, colarinhos; cueiros.
saias. casacos, chinelos, dominós. acharpes fantasias. -fardas para militares, ca.
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. 'ovos de litigaria, jaquetas, Inques.
luvas. ligas. 'lenços. mantõs. meias,
maiôs. mantas. mandrião. manilhas. paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas.
) ESTIL1 N SUE
m it EMOPUir
peugas, ponches, polainas. pijamas. pu.
BRASILEIRA
IND.
IND. BRASILEIRA
nhos,- perneiras, quamonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 33
1-•
Clame 1
Aros para guardanapos de papel suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Para distinguir: Uma linha de rodutos aglutinados. álbuns (em bronco), álbuns sacares, shorts, sungas. stolas• ou siadas.
Otdmicos uros com especificaçOes earan. para , retratos e. autógrafos, balões (ex. tuler, toucas. turbantes, ternos, 'uniformes e vestidos
ringuedosk bioco. peca
Oss
\......

Termo n° 658.646, de 27-8-1964 •
Praciette de Medeiros Sant'Anna
Estado da Guanabara

O

Dia do Bichinho
Criação

Graciette de Medeiros Sant'Anr
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, publicações em geral, albuns ep rogramais
• radiofónicos
Termo no 658.647,\ de . 23-8-1964
Praciette de Medeiros Sant'Anna
Estado da Guanabara

O Dia do Vov6
Criação
^
Graciette de Medeiros Sant'Anna
Classe 32
Para distinguir: lo nais, ro nistas,
cações em geral, albuns ep Jogramas
radiofônicos
Termo no 658.6'18, de 27-8-1964
Praciette de Medeiros SLnt'Anna
Estado da Guanakara
•

O Via da Vou&
. Criação,
Graciette de Medeiros Sant 'Anna
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, publia
cações em geral. albuns ep rograinaa
radiofônicos
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Termo no 658.649, de 27-8-1964
Maria de Carvalro Loas :*
•
Estado da Guanabara.
-

da

g

Classe 32
•
Para e StingUir : p .ogTamas radiofônicos,
teatrais e .de televieao
:asa
.1 Termo n`) .658.650, de. 27-8 -1964Fábrica de Briaquedos
Limitada
'
Estadei da Guanabara

,Ct. Lima

- indústria Brasileira
••
Classe 49 ..
-ara distinguir:Br a• iq-uedos, jogos, as; ...asa-tempo em geral, artigos para fins
exalusivamente , desportivos: aatomóveia,
- aviões -de brinauedo, bereinhos, bonecas, boneco, baralhos, -.bolas para todos os. esportes„curinhos, caminhões,
dominós, damas, discos de arremessos,
desportivos, miniaturas de utensílios do.. mésticos, patins, patinetes, , piões, pata. cas. revólver de brinquedos, tenis de
mesa, tamboretes,. trens, - passa-tempo
manual, xadres, miniaturas de animais
e • mobilias de bainque'clas para *saias,
'quartos e cosinhas,

argolas sara veículos, anéea de borracha,' aclupadores 'de borracha„tornisa
dosei de borracha, ataduras de borra
dia; bacias,- bases para -telefones, braçadeiras, bicos- de mamadeiras, -bicos de
borracha para animais, borracha para
amortecedores, "bocais, bulbos de borracha pa.ta, extrair leite de ¡ciosa -cáMaras de ar; cabos para ferramentas, dia
pas e centros-de mesa, caceteies, cápsulas de borracha Pará centros de i.a•sa.
cofila-gotas -de bo rraaaa 'a chupetas , -Lar'
dôe's maciços de borracha, cordas de
borracha, calços, Chuveiross. .dedeiras,
desentupideirà, discos para mesa, dilatadores de borracha (exceto ,.para uso
médico);- elásticos,, elásticos para .Cal:
çados; encostos, 'esferas, esguichos; fios
de borracha; guarnições as .: borracha
para arreios, guarnições de borracha
para • aistomóvois, guarniçõea 'para mavais; maçanetas, -manadeiras de borracha manoplas, mochilas; pulinhos de
borracha para cama de crianças: paras
para buzinas, . pratinhos de borracha,
pneumáticos', • po:ta-moéclas de borracra
protetores de borracha, protetores de
borracha para bicos de má-Madeiras,
ponteiras de borracha paia muletas; revestimentos de • borrach para automóveis, rodas de borracha; saltos e. soladoi de- borracha:. tampos' de borracha
para forrar mesas, sacias •
'Têm° rio 658:655, de 27-8-1964
Recapagem Minas Gerais S. A.
Minas Gerais

n9 658,65'2; de 27-8-1964.
-Laboratório ,Americano de
Farniatoteaapia S. 4.
- São Paulo

•Janeiro' de 1955

Te:mo Da 658.658, de 27-8-1964
Martini E RO3Si S.' A. Indústria
Goinércio de Bebidas
•
' São pavio

,

e

Termo no ,658 .662, de 27-8-1964
.New-ton :Argila:PO

..Aviação . e Astronáutica\
. Classe 32 1 ;
Para distinguir: laesastas,lajivros e Plgo
blicaçôes em geral

aRwites 4fRP,

Termo no 658.664,- de 27-8-1964
iDarita Comércio e Representações Limitada
•
Estado da Guanabara

ftRiNJ _

f

e'
nAwn**

"em.*

w ir.$ 10~0

Classes; 4 j --- 42 -- 43
Sinal de Propaganda

l ndüstria B raSi/eira. •
•

Termo n° 658.659, de 27-8-1961
The White Motor Company
Estados Unidos da América

WHITE
Classe 6
Para distinguir: Motores de combustão
interna; compressores -para ar e outros
gases:. grupos ou conjuntos motorescamressores; e partes e acessórios para
tais motores, compressores e grupos ou
conjuntos
!-- -

Classe 15 .1
Para distinguir: 'Artefatos .de cerâmica,
porcelana, faian'a louça vidrada para
uso caseiro, adumo, fins artistiszos t
industriais, instalações sanita:ias cão
- ineluidos e;n °atas classes •
Termo n° 658.665..Ja -27,.8-1964
•Reparos Elétricos LeLdda 1 Limitada
Estado da Guanabara -- •

,

OSÀ
VINVISInd

we.

-

Recapagem - MG
- 'Classes: 33 39
Para 'distinguir; Consertos de câmaras

Termo no_ 658.660, de 27-8-1964
Culemborg Exploitatie Maatschappij
•

Classee: 16 — '33
Titula
Termo n9 658,666, de 27-84 964
Luitpald-Werla Chemisch.Pharmazeutache rabrik.
•
'
A lemanha
oGA,
noRR

de ar e- recapagena de paneus e vendas
de altafatos de borracha para veiculo.
a saber: arruelas, argolas, ,araortecectures, - assentos para a.aeleiras, borracha..
Para aros, bucnas de estabilizado:, budias , de jumelos, batentès de ehaaals
borrachas para amai tecedoreaa coabita
Claris: 3 •
de motor, camaras: ale ar, cabos par,
Para distina,uir: 15.1adicatriantos. prssauCapas de • borracha para
tos quimicass para' a-- madteina. &agras
freios, _encostos, ernboIcis, Nos d.
c peeparasias farranceuticosi's amplas-,
lisos, formasd e borrachas para
tros
automóveis, guarniçõe.s • para veiados,
'remo po 658.6:37, de 27-8 1 1964 maçanetas, peotetoses cie para-lamas,
;
„Classe! .3
Móveis e Decorações ','Dcoret"
pcoretores
de
pára-ai:isques.
pedal,
de
Pára distaaguir: Um produto farmaeku acelerador, paras para businas, praia
Limitada
_tico indicado na, tratamento de , eaquace naus, pneunraticos, -pontas de borracra
Estado da Gaanabaeá,
• bronquites e suas- manifestaçô:s . para bengalas 'e muletas; rodas =sai
• :- Classe 42
Para.
distinguir;
Babidas alcoólicas, in- Termo I° 658.653, de 27-3-1964 • ças, saporte de Motor, safsatás 'de pedal clusive - ceiveja, cerveja' beanca (Ale)
40x.0)41);
do breque e , deserabrio e iso•.aclue,
Laboratório San:tas S. A. •
e Cerveja preta'
(Portar) portes,
seini-pasuinaticos,
•eupories.
.
São Paulo
cambio, saanicina de partida '
• Classe 40 .
•
Teano to 658;661, de 27-8-1951
Para diatinauir: Móveis e dacoraebes •
• lienkel
Cz. G. m .b
- • Termo no 658,656,-de 2778-1964
••• •-a-Alerria'atha
•
Rejunac Limitada - .•
Termo • no 658.658, de 27-8-1964
Minas Gerais .
••
Promoçõès e Administrazáto de
,
Seguros Lim.tada • •
Indústria Brasileira
Estado da ' Guanalsa-a

inStana

D111.0a0a0
.

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico hematinico, vitaininico e sais
minerais . •
' Tema - ri; 653.654,. de 27-8-1964 Recapagem Minas Gerais S. A.
Minas . Gerais
„.

Rec'apagetp-MO
.

Rejunac Ltda.

Termo ta° 658.657, de 27-8-1964
The No:avich Pharmacal Company
Eaeados Unidos da America

•Classe 1
Para distinguir: Agentes d:r. limpeza pa• ra fins inaustriais
•
Termo n° 658.663, de 27-8-1.964
Compnhia ' de Cigarros Sinimbu
. Rio Grande do Sul

DOLESIN

PRORRepACAO

Nolne Comerciai

' Classe 3
F.aa distinguir: Tabletes • ou comarimidos para o alivio de dores de ramplea
cefaléia ou dôr de cbeça, pequenas neArtefatos de bo aracha não ' incluídos em vralgias, dores musculares e o desconoutras elasaes, a saber: aros da borra-. forto . ou, incômodo
periodo runsera para veiculas. assentos de borracha,
' • trual normal
_ •
•

••

INDUSTRiA 6RASILÉIRA
•- Classe 39-

Promoções e Aeininistracãó
de Seguros Bleuler Ltda.
, Nome • Comercial
• Terena n° 6.q .659; de 27-8-1964
Promoções e Admiaistração de Seguros
h
Brade?. Limitada

Esta é que êa vardad3..„
SiNPARÚ r
•

Classe 44

Para ' distinguir: C

.

UDADE
. Classe 50
: Impressos eiasera/
Para (liava
/,

Sexta-feira 8
Termo ia." 658.670, de 2841954
Ginshiro Salcakibara
Paraná

FOTO
UNIVERSO

Térano n.° 658.676, de 2841984
Z. Zraik
Paraná

1

)TAPAJffi

GLORIA •
Classe 36
Titulo de Estbeledrnentd

Termo n.° 658.671, de 28-8-1964
Santos e Companhia
Paraná

Termo a.° 658.677, de 28-8-1964
Eletro Mecanica Líder Ltda.
Paraná

rirmo a.• 858.682, de 28-8-1964
Serraria São N90 Ltda,
Paraná

Paraná

SÃO BENTO
Classe 4
TítulodeE,stab eleclmento

LIDER LTDA.

Termo n.° 658.683, de 28-8-1964
Vicente Oldakuski e Pilho Ltda.
Nome Comercia/
Termo n.° 658.678, de 28-8-1964
Gambardella & Cia. Ltda.
Paraná

d'AR-VENy

COMERCIAL E MECÂNICA
Pululai LTDA.

Classe 36
Calcados para homens, senhoras e

crianças
'Firmo n. 658.684, de 28-84964
Granja São Luiz Ltda.

Nome Comercial

DE CIMENTO
.ALVORADA
•ATDA •
—
Nome Comercial
Termo a." 658.674, de 28-8-1964
Egilclo Lopes
•
Paraná

TRANSPORTADORA
LOPES

GRANJA
Classes: 2.2 e. 50
Sinal de Propaganda

SÃO LUIZ

Termo n.o 658.679. de 28-8-1964
Arte Decorativa Ltda.
.
N.ariá

Classes: 19 e 41 /
Título de Estabelecimento
Termo a.0 658.685, de 28-8-1964
Cerealista jaraguá Ltda.
Paraná

ARTE
DECORATIVA.
LTDA

FARMÁCIA_
DA ORDEM
Classes: 3 e 48
Título de Estbelechnento

Termo n.° 658,689.. de 288-1964
-auto Peças Cardinal Ltda.
Paraná

k-

A.UTO PEÇAS
CARDINAL
Classes: 21 e 33
Título de Estabelecimento

Terme° n.° 658.690. de 284-1964
Torawo Sekiyama
—
'Paraná

t
I

QUITANDA!
SERGIPE

Termo n.° 658.681, de 28-8-1964
Brazão Ltda.
Paraná

AZES DO
VOLANTE
Classes: 41. 42, 43 e 44
Titulo de Estabelecimento

flI DOCAL j
EANTA CRUZ,

3.14.RAGITÁ LTDA

Termo n.' 658 . 692, de 28.8-1964
Angelo Fantin
Paraná

Nome Comercial
•

Tern.o n.o 658.691. de 28-8-1964 ,
Santo Lazartne da Silva
•
Paraná

Classe 16
Titulo de Estabelecimento

ciNE REX LTDA‘
BAR E
RESTAURANI"E

Classes: 41, 42, 43 e 44'
Titulo de Estabelecimento

CEREALISTA,
Nome Comercial
pa rmo ri.' 658.686. de 28-8-1964
Cine Rex Ltda.
Paraná

Nome Comercial .

Classe 47
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 658.675, de 28-8-1964
Jose Seczepauski e Companhia tLda.
Paraná

I IREDA ATELIER:EDDAB
.
1. T D A.

Paraná

Termo n.o 658.673, de 28-8-1964
Artefatis de Cimento Alvorada Ltda.
Paraná

ARTEFATOS

Termo n.' 658.688, de 28-8-1964
keda Ateher-Modas Ltda.
Paraná

Paraná

,índ. Bras.

E

dali!, contratos, faturas, recibos, nataa
promissórias, letras de câmbio, debentiu
reá, apólices, ações e demais documcwr
tos adotados pela mesma firma i

Nome Comercial

ELETRO MECÁNICA

Termo n.0 658.672, de 28-8-1964
Comercial Mecânica Pi quiri Ltda.

)

envelopes, cartões de visitas e comee(

Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo de Estabelecimenter

HOTEL

Ciasses: 11,42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Termo no 658.680, de 28.849e4
Guilherme 80/4
Patena
•

A—NIFICADOR,A

CALCADO

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

MUNICIPAL

Janeiro de 1MCK

DIÁRIO OFICIAL (Seção IH)

Termo n.° 658.687, de 28-8-1964
Mormello e Kerusauskas Ltda.
Paraná

CASA — UNIA*
Classes: 41 42, 43 e 44
Titu/o de Estabelecimento
Termo a." 658.693, .de 28-8.1964
Oscar Travamos
Paraná

PANIFICADORA
CISULBRAg
ICasse 50
O timbre da requerente a seu maao em,
papeis de carta e oficio memorando,

'RECORD
Classes: 41. 42, 43 e 44
Titulo de Estabelecimento

•

,. 86 Sexta-fetra 8

MÁRIO OFICIAL (Seção

Urino n.° 658.694, de 28-8-1964
' Casa de Móveis Capão Raso Lt4 Paraná

Janeiro de 1965

Termo re 658.700, de 28.-8-64
Geril
Peças e Acessório., Ltda.
Paraná

Tirmo a' 658.706, de 28-8-64
Eugênio Libas
Paraná

!Termo se 658.712, de 28-8-61
Armarinhos Paulistano Ltda..
•
Paraná

CASA DE MÓVEIS

GENTIL

II.s474Ait SORVETERI

''ARMARINHOS
-

CAPÃO RAZO

PEÇAS E

a

ACESSÓRIOS LTDA.
Classes: 33, 40 e 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 658.695, de 28-8-1964
Azevedo &
Paraná

CASA DE MOVEIS

'

MARINGÁ. Class( 40
Título r Estabelecimento
111.n

Termo ri' 658.696, de 28-8-64
Escore Limitada — Representações
Comerciais
–
Paraná

E8CORE LIDA;

Nome Comercial
Téruso n° 658.701, de 28-8-61
Tabuichi Kastilwaba
Paraná

[Poio,
ii:onirs4âa9„
-

BRAMIA,
Classes: 41, 42.43 e 44
Título de Eitabelezimento
Termo n° 658.707, de 23-8-61
Antonio Bernardi Filhos
_Paraná
-

• orici-x4

Termo n° 658.697, de 28-8-64
-Irmãos Kasai
araná
.

-7

MÁQUINA
ESPERANÇ4
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
reuno n° 653.698. de 28-8-64
Luiz Viesser
Paraná ARMAZEIX E DERSSITO
.pl)E CEREAIS "LUIZ VIESSER"

o

Termo n° 653.699, de 28-3-64
Antonio Sebastião Arjonas
Paraná

MERCEARIA
•

j,,í

.

Termo n° 658.702, de 28-8-61
Lanches Lida Ltda.
Paraná

Termo rt 657.708, de 28-3-61
Yuge & Pilho
Paraná

9

'FUNILARIA].

Classes: 41, 42. 43 e 44 Titulo de Estabetecimento .
Termo n° 658.703, de 28 8-64
Amoldo Mas de Medeiros
Paraná
13A.R E QUITANDA
"ELITE"

•Classes: 5 e 11
Titulo de Estabelecimento

.

Teimo n° 657.709, de 28-8-64
Pe„opoldo Preccma
Paraná

RADIO OFICINA
P2IECO1VIA

Classes: 41, 42, 43 e 44 .
Titulo de E5stabelecimento
Temso n° 658.704, de 28-8-64
Izuo Shyo
Paraná

mino
OFICINA.
PARAMOUNT .

- Classes: 8 e 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 658.710, de 28-8-64
Hunroku Honna
Paraná

WAR SANTA

Classes:. 33 e 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 658.705. de 28-8-64
Bernardo & Cia.
Paraná

OTICINA .44 ;

-

Classes: 41, 42. 43 e 44
Título de Estabelecimento

'

' • ( I'
‘

Termo a* 658.714, de 28-8-64
Novidades Estela Ltda.
Paraná

NOVIDADES
ESTELA LTDA.

Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo de Estabelecimento

•

CELAN "

41

ãtni.ÉRCIO LTDA
'

Nome Comercial

Termo n° 658.76, de 28-8-64
Socieda‘i, Comerciai Luso-Brasileira
Ltda.
Paraa
,

'SOCIAL"

f, Ind. Bras',
Classe 43.
• Guaraná, sodinha e laranjada

-

Termo n° 658.717, .de 28-8-61
Bebidas. Arco Iria Ltda.
r Paraná

•

`cArg LITSITANp

CASTA NROLA

Ind. Bras.
Classes: 5. 6,. 7 e 21
Tlhdo de Estabekcimentti

Termo n° 658.715, de 28-8-64
"Celan" Comercio Ltda.
Paraná

CANINHA EXTRÁ

••

•

LTDA

Termo n° 68.711. de 28-8 64
Joaquim Pinto de Carvalho
Paraná

"VILA NOVA!'
s

VIP DO PARANÁ

Nome Comercial 1

Classes: 6 e 21
Titulo de Estabelecimento

,

.

ENGARRAFAMENTO

"NOVA Êlt,

'VEREZI.NHA

11~

Termo ri' 658.713, de 28-8-64
Engarrafamento VIp do Paraná Ltdie
Paraná

Nome Comercial

Nome Comercial

Classe 41'

Nome Comercial

incANICA

Classes' 8 e 33
Título d.: Es•abeleciraeat6

LANCHES LIDO -

_PAULISTANO,
. LTDA

.

Classe 41

Café em grão torrado

Bras.

e moldo

Classe: 42Aguardente de Cana

DIÁRIO OFICIAL
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Termo a° 658.725„de 28-8-64
Spoladares
Cia. Ltda.
Paraná

,Tênno n° 658.718, de 28-8-64
Agro-Pastagens Ltda.
Paraná
ZikGRO-PASTAGENS'

LTDA.-

n41 NOV.A.

n° 658.719. de 28-8-64
&dedada Brasileira de Fornecimento
LtIgt.
a.\
T"

Ciasses: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimentra

y

É-RASILEIRA

Nome Comercial
Termo n.o 658.733, de 28-8-1961
B/étro Sul Brasil Ltda.
euered

erir" 34-1 1.

ELETRO

MODAS

SUL BRASIL
LTDA

Classes: 12, 13, 14, 22, 23, 24, '25,
26. 27, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45; 46, 47, 48. 49 e 50
Titido de Estabelecimento

'Nome Caamerelal
Termo n° 658.720, de 28-8-64
Cia. Ltda.
Oaternack Hey
Paraná

Nome Comercial
Termo n.o 658.734, de 28-8-1964
Revestimentos de Pastilhas Paraná
Limitada
Paraná

Termo n° 658.727, de 28-8-64
Emílio Rodrigues dos Santos
Paraná
a

c:~ ESMAL,TE.

reASA

PA LAVOURA

4

Classes: 6, 8, 14 e 16
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 658.721. de 28-8-64
Café Alvorada S.A.
Paraná

aiterbt
Classe 32
Tardo
Termo n° 658.722, de 28-8-64
Café Alvorada S.A.
Paraná
nvoracta na geografia

Casse 32
Título
Termo n° 658.723, de 28-84a
.
Café Alvorada S • A.
Paraná

sdrle Café Alvorada no esporte

UMUDENTÓPOLLg

Termo n° 658.724, de 28-8-64
Café Alvorada S.A.
Paraná

série Café Alvorada nas artes

ques em geral, Vida a eRpit cle tio ;Tupremo, folhetos, anuários e livrai relia
atanados com negocio bancá:lu, cradita'Aci. de corretagem fitia nuviro • de
comércio nacional e catrangeiro
Termo n.° 658.733, de 78A-1964
'osé' Henrique de Carvalha
Paraná

4
1

Aur

ONizAnou
SÃO Vio.E.N,T.
D

PALLOTTT

REVESTIMENTOS
DE P ASTILHAS
•

Classes: 3 e 41
Titulo de Estabelecimento

'Nome Comercial

Tenno n° 658.728, de 28-8-64
Representaçaes "Retec Ltda."
Paraná

Termo a.* 658.735, de 28-8-1964
Paraná
Livraria Editora Elo Ltda.

REPRESENTAÇÕES
'
RETEC LTDA.

LIVRARIA
EDITORA
ELO LTDA

Nome Comercial

Nome Comercial

Termo a° 658.729, de 28A-64
Promoções e Vendas Comerciais Ltda.
Provencol
Paraná

Termo n.° 658.736, de 28-8-1964
Nicolau Melescho
Paraná

PROMOÇÕES
E VENDAS
COMERCIAIS
LTDA.
PROVENCOL
Termo n° 658.730, de 28-8-64
Paraíso dos Calçados Ltda.
Paraná

PARAIS() DOS
CALÇADOS LTDA..
Nome Comercial

Classe 41
'nulo de Estabelecimento
Termo rho 658.739, de 28-8-1964
'elualdo de Moura
Paraná

•

BAR,

PASTELAÀIA.
DO REINALD(11

I

PARANÁ LTDA

Nome Comercial
Ulasse J1
Titulo

• Janeiro de 1265 811

451

- ÍANEL LTDA.
1.C

CORNECIMENTOi
LTDA. /-

Titulo

LTDA.

ÉRA lt

1,Têrmo a° 658.726, de 28-8-61
Sebastião Cardoso da &Iva
_
Paraná

ÍSOCIEDA.bn

Classe 32

MODAS SOMA

a.

Nome Coa:arda)

, cdrie Cafe

Termo n° •658.731, de 28-8-64
Modas Chanel Lida,
4
X.1)1
Paraná
'

:ViERCEARIA

-

(Seção III).

SERRARIA NOVA'

Classes: 41, 42, 43 e 44
Teulo de Estabelecimento
Termo n.o 658.740, de 28-8-196e
"-bino Ferreira Borges
Minas Gerais

OUERO MAI3
Classe 42
Aguardente
Termo n. 9 658.741, de 28-8-1964
aLpidaçáo Noveanidos Ltda..
Guanabara

Lgpidação
Noveunidos LU&
Nome Comercial

ESPERANÇA

. Calme 4
Titulo de Estabelecimento
Termo ia° 658.737, de 28-8-1964
Sociedade de Terraplanagem Londrina'
Limitada
' Paraná

Termo n.° 658.742, de 28-8-1964
aLpidação Noveunidos Ltda,
Guanabara

Noveunidot
Indústria Brasileira

Classe 13
Adereçoe de metais, preciosos, &mipreciosos e suas imitaçõeS, adereços de
pedras preciosas e suas imitaçoes, adarnos de metais p reciosos, semi-preciosos
e suas Imitações, alianças, anéis, adia
gos de fantasia, de metais preciosa%
balagandans de metais preciosos, oiti
semipreciosos, bandeias de metais preClasse 50
ciosos, berloques de meta) predoaora
Cabeçalhos de envelopei, para cartas e brincos de mear/ precioso, ou sanld •
'aturas, contratos, apalkes, notas e eirt. precioso, bules de metais precioecli,
-a.

"TERRAPLA"
Ind. Bras.

az

pe Sexta-feira 8
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a de metais preciosos, caiaras me, revista. Propaganda em rádio.
Termo n.° 658.757, de 28-8,1964
• metais preciosos ou semi-Areciosei, 'clevisIlo, jornais, programas radiofôniAnderson. Clayton 6 Co., S.A.
de metais preciosos, copos de I cos, peças teatrais e c.nematográficas
Indústria e Com éreis
Ia preciosos. dedais de metais pcee revistas impressas
São Paulo
oitos. diamantes lapidados, Sio de ouro,
Termo n., 658.750, de 28-8-1961 O de prata, fivelas de metais precio42iTRE NA JoGALA
Marmoa — Publicidade S/C Ltda.
os, galreteiras e metais preciosos, jóias,
CCM GRAPETTE
São
Paulo
1 lisa falsas, lantejolas de metais preCiosos, medalras de metais preciosas,
emi-preciosos se suas imitações palitos
Classe 43
MARM0A—FUBLICIDADE
ouro,. pedras preciosos para jóia, pe-'
Refrigera:tes. refrescos e bebr clas sem
álcool
S/C LT DA 4
*
ka s semi-preciosas para jóias, pérolas
Imitações de pérolas, pratos de meTermo ns '658.765, de 28;8-64
isp reciosos, serviços de chá e de cafe
João Ferreira Machado
Nome Comercial
metais preciosos, serviços de licor
metal precioso, serviços de refrescos
Goiás
Termo n.s 658.752, de 28-8-1964
de meatl precioso, serviços de salada
Benefizencia
Médica
Brasileira
S.A.
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
São Paulo
CONDS X
•
metal precioso, taças de metais precioIndustria
BraeileiOtt
sos, talheres de metais Preciosos, tuiabulos de ,metal, turmalinas lapidadas e
0 ES 1, SiMRIO 110 SERRO DE SAIR
, vasos de metais preciosos
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
Termo ts s 658.744, de 28-8-I964
tratos água de colónia, água de toucaC. Rerszenhaut
dor, água de beleza, água de quina,
_ Guanabara
água de rosas, Agua de alfazema, água
Classe 33
para barba, loções e tónicos para os
Titulo
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, - batons. cosméticos, fixadores
Termo n.° 658.753, de 28-8..1964
Piapé — Produtos Plásticos e Injetados de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorLimitada
durosos e pomadas para. limpeza da peSão Paulo
le e "maquilage", depilarios, desodoClasses: 36 e 37
rantes, vinagre aromático, pó de .arroz
Título deEstabelecimento
e talco pefumado ou não, lapis para
PLAPE
Termo n.° 658.747, de 28-8-1964
pestana e sobrancelhas, preparados para
Industria Brasileira
J. M. Huber Corporation
embelezar cilios e olhos, carmim -para
• Estados Unidos da América
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
Classe 28
pasta ou líquido; sais perfumados para
Artigos de plásticos não incluídos em banhos, pentes. vaporizadores de pene.
outras classes
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfuTermo n.0 .658.754, de 28-8 1961
Classe 1
mado, preparados em pó, pasta, ligaiAndersott, Clayton 6 Co., S.A.
Subatânclas químicas e preparações
dissolventes e vernizes, removedores da
Indústria
e
Com
ércio
usadas na indústria, inclusive pigmentos
ctiticular; glicerina perfumada para os
São Paulo
de silicato em forma de pó
cabelos e preparados para dsecolorir unhas. cílios e pintas ou sinais artiTes imo n.° 658.748, de 28-8-1964
ficiais, óleos para a pele
VIVA StrS MELHORES
Indústria Comércio "Casa Bravard"
placas de Metal e Carimbo ds
Termo
as 658.766. de 28-8-64
MOMENTOS
Borracha Ltda.
Anderson, Clayton
Co., S.A.
.
-Indústria e Comércio
São Paulo
PRORROGAÇÃO
—
Classe 43
Refrigerantes. refrescos e bel:Sdas • sem
BUTTER
álcool
Ab.

1

!RUMAM
ZEOLEX

CASA BRAVARD
Classe 17
Titulo

Tèrmo tl.° 658.749, de 28-8-1964
Flux• — Indústria e. Comércio de
Artefatos para Solda Laia.
São Paulo
PLUX—INEOSTRIA E

COMÉRCIO DE ARTEFATOS
PARA SOLDA LTDA.

Nome Comercial
T?..rmo n.° 658.751, de 2-8-1964
Maransoa — Publicidade $/C Ltda.
São Paulo

LIARMQA

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais na .1Mis e estrangeiros, publicaçõss impres-

Indústria Brasileira

Teima n.o 658.755, de 28-819C4
Anderson. Clayton . 6 Co., S.A.
Indústria e Com ércia
São Paulo

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
ardi, atum, aveia. avelàs. azeite. azei
ENTRE NES'SA JOGADA
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela
'
em pau e em p6. cacau. carnes, chá
Classe 13 .
Refr.igstantes, refrescos e bebidas sem caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite. cremas
álcool
altmenticios croquetes. compotas, can.
gica. coalhada, castanha, cebola, condi
Termo n.s 658.756, de 28-8-1964
mentos para alimentos. co/orantes
Anderson. Clayton Ci Co., S.A.
chouriços, dendê, doces, doces de fru
Indústria e Com ércio
tas, espinafre, essências alimentares. em
São .Paulo
p adas, ervilhas. enxovas, extrato de to.
•
mate, farinhas alimentícias, favas. féVIVA MELHORES'
culas, flocos, farelo. fermentos. feijão
Noa. frios, frutas secas naturais e cri.
MOMENTOS
talizadas: gricose goma de mascar, go,
duras, grânulos, grão- de bico. gelatina
g oiabada, geléias, herva doce herve
Classe 43
mate, hortaliças, lagostas, lingeas. leite
Refrigerantes. refrescos e bebidas sem condensado, leite em pó. legumes ,err
álcool
conserva. lentilhas. linguiça. 'ouro. mas

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

sai dimenticias, mariscos, manteiga4
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós ,moscada. ao.
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, pinos. prlinés. pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sagu, sardinhas,
sanduiches. salsichas, &liames, sopas art.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rms, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
'Termo
658.767, de 28-8-64
A.nderson, Clayton 6 Co., S.A.
Indústria e Comércio
São Paulo

PEANUT
Indast .ria Brasileira'
Classe
Alcachofras.
- aletria,, 4 a1 lho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, avela; avelãs, azeite, azei.
tocas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café lem pó e em grão, camarão, canele,
em pau -e em pó. 'cacau, carnes. chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, cais.
gica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de fru.
:as, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to*
mate, farinhas alimenticias. favas. 14.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas: gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
çoiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite ern pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massat. para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, no4
Zettn óleos comestíveis, ostras, oval
unes piaos, prlinés, pimenta, pós pari
p udins, pickles, peixes, preiuntos, pa.
zes. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins.;
queijos, rações balanceadas para ant.
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches. salsichas, salames, sopas ca.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas rara alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo ns 658.768, de 28-8-64
Indústria Máquinas "Invicta" S.A.
São Paulo

INVICTA

Classes: 6, 32, 3:3 e 50
Máquinas, motores e suas partes para
todos os fins industriais, oficina maca.
nica, instalaçõ?s industriais, equiparneh.
tos industriais, garagem. funilaria e reparos de veículos, jornais,, revistas. ca .
talogos, folhetos e publica Aes impres.
sas, publicidade, propaganda e
impressos em geral

