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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.o 127.509 - Um nOvo modelo
de caixa para transportar Pinto.
- Indústrias de Papel j. Costa
Ribeiro S. A.

invenção Mete.
Pfirilégio
N.o 125.756 - Processo de tra--rido:
tamento de plantas para efetuar a
Bertil Lennart Johansson - recorsua maturação artificial Elseo
N.o 134.671 - Aperfeiçoamearendo do despacho que indeferiu o
Research And Enginering :Com- Los
sermo. w 62.822 - l'riellégm de Inna técnica do concreto proienpany.
venção para "Mens de Suporte Elásdide
- Sociedade Concreto ArmaN.o 15.894 - Nóvo aparelho de do Centrifugado
ticos para Camas e Ouros Móveis" Esta Diretoria-Geral faz público
do Brasil S. A.
- Tendo em vista o recurso, .e condesenho - King Indústria e Co- SCAC.
siderando os novos laudos técnicos, aos interessados que o Serviço de mércio S. A.
reconsidero, na forma da lei, o des- Orientação e Contrõle (SOC), muN.o 127.018 - Biqueira proteModelo de utilidade indeferipacho que indeferiu o presente pe- dou-se para o Edifício de "A Noite",
dido para efeito de conceder a pa- na praça Maná, Rio de Janeiro, GB, tora para aves em geral - Fujido em face do laudo técnico:atenderá
os
tente requerida. (Republicado por 49 andar, sala 409, onde.
Nagao.
que desejarem orientação para o re- taro
ter saído com incorreções).
bLG 120.735 -- Originai dispo!.
N.
o
127.664 - Aperfeiçoamengiatro de marcas de indústria e de
çfto
em malas-caixa também denotos
em
ou
relativos
a
znáqttinas
comércio
títulos
de
estabelecimento,
Marca hideferida
nomes comerciais, frases de propa- para fabricação de sorvete - Ima- minadas malas-porão, malas-cabiTermo no 340.234 - CROP - ganda etc., bem como para a con- petel Indústria de Máquinas e Pe- de, malas-armários ou seme lhantes para viagens ou outros fins
classe 47 - Raperente: Novig In- cessão de privilégios de invenção, ças para. Tratores Ltda.
de utilidade, desenhos e
confeccionados em qualquer madústria e Comércio de Máquinas modelos
127.919
Composicão
de
N.o
modelos
industriais,
no
aorario
de
Agrícolas limitada - Indefiro, face 11 às 17 horas, exceto aos sábados. combustível - Shell Internatio- terial.
44 razões da °pança°.
D.N.P.I.. em 5 de janeiro de 1965 nele Research Maatachappil N.V. - Indús tria e Comérett, Casa/
S. A.
Geraldo Saboya, Diretor -Geral.
Exigência
N.o 128.072 - Adubo (amantes()
ExIgênclas:
à base de tripolifostato de potesFred Figner & Cia. Ltda. - no
de Saint, Cobaia.
Divisho de Patentes
recurso interposto ao indeferimento
Térmos com exigéncias a cumN. o 128.791 - NiNvo silo bernedo Armo a9 295.741, esclareça o nútico subterrâneo -- Comercial e prir:
mero do seu título: Casa Edison.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Comissária São Paulo B. A.
N.o 58.878 - Darwin Pires •
De 6 de janeiro de 1965
Reconsideraçao de Detpaehos
N.o 129.175 - Procnso para a Dares, Pires.
preparação 'de dispersões de resiN., 94.585
Compagnie Deo
Escritório Imobiliária Cliceu Rocha
Notificação:
na de diadeido polisacarideo Machines Bull.
S. A. - recorrendo do despacho que
ureia
afiles
Laboratories
Inc.
Uma vez decorrido o prazo de
N.o 98.702
Clevite Barde
dgeriu o termo no 284.121, insignia
N.° 129.843 - Processo para a Products Inc.
do requerente: Oliveira Ger- recurso previsto pelo art. 44 da
mano Comercial e Construtora S. A. Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais obtenção de sulfonil ureias-FarN.o 131.293 - Dente Roeu.
- De acôrdo com o artigo 200 do 10 dias para eventuais juntadas de bwerke Hoechst Aktiegeselischaft
Código, recons:dero o despacho que recursos, e do mesmo não se tendo Vorm. Meister
Bruning.
Diversos:
deferiu o presente pedido de registro valido nenhum interessado, ficam
N.o
para afinal indeferi-lo, 'por colidir notificados os requerentes abaixo
115.684 - Sylvio Renner
Meato de utilidade deferido
com o registro 188.389 e infringir o mencionados a comparecer a Ásia
Concedo o desarnuivamento.
em
face
do
laudo
técnico:
art'go 120 no 7, combinado cem o
N.° 105.493 - Clba Bocieté Ano.'
artigo 95 no 17 do Código. (Repu- Departamento a fim, de efetuarem
N.° 119.658 - Nóvo modelo de nyme - Arquive-se o processo.
o pagamento da taxa final concerblicado).
N.o 121..521 - Indústria de MaFried Krupp - recorrendo do des- nente à expedição dos respectivos bolso duplo para peca de vestuápacho que deferiu o termo 240.240 certificados dentro do prazo de 60 rio masculino - Magazin Segadaea qujnas Agrfcolas Ideal Ltda. marca CROP, do requerente: Nor. dias ha forma cla parágrafo único Roupas e Comércio Ltda.
Arquive-se o processo.
N.o 121.522 - Indústria de MávlE Indústria e Comércio de Máquinas dp art. 134 do Códi g o da ProprieN.o 124.646 -bravo modelo de
Agrícolas Limitada. - Reconsidero,
quinas
Agrícolas Ideal Ltda. ponteiro
de
borracha
Bauroer
Industrial.
dade
na forma do artigo 200, do Código,
Privilégio de invenção deferi- QBS Cia. Brasileira de Equipa- Arquive-se o processo.
o despacho que registrou a presente
N.o 109.641
mentos.
Gerard Fritam
do em face do laudo técnico:
ro.3XCII, no sentido de indeferir o
N.o 124.777 - Purificador para - Arquive-se o processo.
pedido, face à extraordinária semeN.° 121.8.24 - Aperfeiçoamenlhança fónica entre GEOP e KRUPP, tos em equil3anientos telefônicos - ambientes - Metalúrgica r.Zilj0
bem como levando em consideração
Remeti'.
o renome e a notoriedade deste, bem Automatic Telephone & Electric
N.o 125.828 - Nóvo modelo de
Divisão de Marcas
Company
Limited.
como a afinidade entre os artaros
N.o 123.393. - Sais hidro dis- moldura para exposição de chapas
das partes em litígio.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Fried Krupp - no pedido de re- persiveis de alquidas modificadas odonto radiográfica g -- Brasil
cot:Aderece° do despacho de defe- por óleos. Processo para produzi- Quartz Comercial 8. A.
De 6 de janeiro de 1985
rimento do thrmo n o 340.241, marca los e composições que os encerram
N.o 125.971 - NU° modelo de
CROP, do requerente Norvig Indús- - Rohm & Ilaas Company.
chuveiro perfurador - Elizebeth
tria e Comérc'o de Máquinas AgriMarcas indeferidas:
N.o 125.152 - Instalação aper- Arden S. A. Inc.
coisa LitnadR. - Recowidero na
N.o
127.050
Ntivo
tipo
de
tefeiçoada
para
a
confecção
de
maN.o
forni s do malar) ?DO, do Código, o
417.066 Feed Rita 'dasoachn eue defe-iu o presente pe- chos de fundição - Compagnie de soura para frutas em geral - Ale- Classe 28 - Devo! Rubber Cour
xandre
Araujo.
dido, para negá-lo in-toturo, face Pont-A-Motisaon.
•
pany.

Em 6 de janeiro de 1965'

a notoriedade do nome característico
do recorrente Krupp e da afinidade
entre os artigos deste e os da rerorrida.
AVISO
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- As Repartivipes Públiets$
- As Repartições Públicas
às aSSinaturaS
eingir-sr-ão
dever&o remeter o expediente
anilais renovadas até 29 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano
jornais, diariamente, até às
DIRETOR • GERAI.
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes •
quando deverão fazê-lo até tis
•
A
fim de possibilitar a reR .:1411IPIL DO sasnnço na onniLicAçõas
on
REDAÇÃO
11,30 horas.
CHEFE OA SEÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES :nessa.* valores acompanha- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanta
tes à matéria retribuída, nos
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem os interessados prefescçÃo
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vala
•eçao
da
publIcklAdo
do
eApadionta
do
0apartar/1~
- crito, à Seção de Redação, das
postal, emitidos a favor do
14.01orIAI do ProprIsdada InduatrIal da Ipinistdrie
O às 17,30 horas, no máximo
da Indaetrla Cornirelo
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a saída dos
de Imprensa Nacional.
Impresso fula oficinas do Departamento, de Imprense Nacional
órgãos oficiais.
- Os ' suplementos às edi- Os originais 'verão ter
ASSINATURAS
ções dos órgãos. oficiais só ao
dactilografados e !it,e,mticadod,
fornecerão aos assinantes que
ressalvadas, por quem- de di- REPARTIOES E PAIITICuLARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ato da assireito, rasuras e emendas.
natura,
Capital e interior:
Capital e interior:
.
- Excetuadas as para o
- O funcionário público feCr$
600,00
Semestre
•
.
.
Semestre
.
.
Cr$ 450,00
exterior, que serão sempre
deral, para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
' armais, as assinaturas poder- Ano
conto indicado, deverá provar.
Exterior:
Exterior:
se-ào tomar, em qualquer_époesta condição no ,ato da ossid
ca. por seis meses ou um ano. Ano •
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada exemplar
poderão ser suspensas sem parte superior do enderêço vão .continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1" por ano
o verificação do praza de vali- que findará.
dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.

E X ~P.E C) 1:ENTE,

44.0 370.412 - Dorothy Gray SaN. o 452.978 - Plaster 'Fix N.° 424.303 - Invesible Veil
tar Misture Cream Vitaminado - Elizabeth Arden - Classe 48 Classe 10 - Galeno Cezimbra.
Classe 48 - Lehn & Fink Carib- zabeth Arden Sales Corporation - •N.° 455.709 - Oratdino - Ciasbean Corporation.
Com exclusão de direito ao uso ex3 - Warner Lanihert PrarrnaN.o 409.787 - Caso3 tex - Clas- clusivo das expresses Invisible so
ccutical
Cetmpany.
se 26"- Indústria e Comércio Ca- Veil Pressed Pow der e Shade-s.
N.o 170.516 Yorkotin - Classoy S. A.
N.o 424.793 - Formtex - ClasN.° 414.844 - Glucaina - Clas- se 48 - Wella Aktiengesellschaft se 10 - todilstrias YOrk .8. A.
Exigências:
se 3 - Indústria Farmacêutica - Com exclusão de estojos para Produtos Cirúrgicos.
N.° 476.527 - Distribuidora de Endochimica S. A.
toucador.
N.o 176.151
Parabrisa Máquinas Novusa' Ltda. - Cum- N.° 418.346 - Café ,Nossa Se1r38.9e 32 - Editora Abril Ltda.
N.o
424.794
--Wella
Med
pra a exigência.
nhora do Perpetuo Socorro - Classe 48 - Wella AktiengesellsSinal de propaganda deferido:
Classe 41 - António Nelson Mota. chaft - Com excluskn de estojos
EXPEDIENTE DA' SEM
N.o 419.967- Dudi - Classe 41 de toucador..
DE INTERFERÊNCIA
Nio 122.154 - Sotur de Cabo
Werner Ernst Ferdinand Luck.
N. o 425.119 - Inseticida 668 Frio
- Classes 18, 50 e 33 - So3
420.202
Keto
Classe
N.o
Classe
2
M.
C.
Gomes.
De 6 de janeiro de 1965
- Laboratórios Keto Wemaco LiN.° 426.713 - Jagri - Classe 8 tur de. Cabo Frio Turismo S. A.
ar
mitada.
- Vva. J. Aloys Griebeler & Cia. - Art. 121..
Notificação:
N.° 420.678 - Gy-Fer
Classe Ltda.
Uma vez decorrido o prazo de n.o 1 - J. R. Geigy'S. A.
Frase de propaganda deferida:
N.o 428.036 - Emblemática recurso previsto pelo art. 14 da
420.683 - Gy-Rett - Clas- Classe 2 - Olin Mathicson ChemiN.o 425.000 - Tabacow a Mais
Lei n. o 4.048 de 29-12-61 e mais seN.o
2 - J. R. Geigy S. A.
cal Corporafinn.
Antiga ,Fábrica de Tapetes e Veeventuais
juntadas
de
1 0 dias para
420.852 - Kremo - Classe
recursos, e do me-amo não se tendo n.oN.°
428.078 - Somose - Clas- ludos da América do Sul - Tex41 - Cooperativa Central de seN.°
til Tahaeow S. A. - Art. 121.
valido nenhum Interessado, finam
3
Qujrniofarma Ltda.
notificados os requerentes abaixo Laticínios da Região Sudeste do
N.° 428.080 - Anassomose - N.° 425.001 - Tabacow a Maior
Grande do Sul Ltda.
mencionados a comparecer a éSie Rio
3 - Quimiofarma Ltda. Fábrica de Tapetes e Veludos da
N.o
420.987 - Emblemática - Classe
Departamen t o a fim, de efetuarem Classe 8 - London Recnrd Inc.
N.o 429.883 - Glandestron - América "do Sul - Textil Tabao pagamento da taxa final concerClasse, 3 - Cristovão Colombo cow S. A. - Art. 421.
nente à expedição dos respectivos
N.o 422,585 - IKS - Classe 11 Lisbóa,
Nome comercial deferida:
certificados dentro do prazo de 60 - Kalman & Cia. Ltda.
430.095 - Vihralit - Classe
dias na forma do parãgrafo único
N.o 422.771 - Sulista - Classe n.oN.o
- Vibralit Ind. 'e ComérNP 333.803 - Indústrias de
do art. 131 do Código da ProPrie- n.o 36 - Tecidos e Artefatos Na-, cio 15
Ltda.
Confecções Redentor Ltda. - Inlji Sehbe S. A. - Considerando-se
(tad:, Industrial.
N.o 431.707 - A Voz de São dústrias de Contoncões Redentor
o conjunto reivindicado.
Francisco
- Classe 32 - Emissora Ltda. - Art. 109 n. o 3.
Marcas deferidas:
N.o 423.011 - Cristal Erneaga
Rural a Voz de São Francisco LiN.° 312.687 - Milprint do BraClasse
23
Indústria
e
ComérN.o 30.210 - Kayser - Classe cio Miguel Calfat S. A.
mitada.
sil.S. A. Ind. e Corrn6rcio n.o 21 - Gritzner Kayser A. G.
N.o 431.748 -11 -- Classe 8 - print do Brasil S. A. Ind. e Co423.031 - V.O. - LanifíN.o 234.101 - Kayser - Classe cioN.oSta.,
mércio - Art. 109 n. o 2.
Ritter
Company Inc.
Inês
Ltda.
"-Classe
22
n.o O - Gritzner Kayser A. G.
N.o
Lanifício
Santa
Inês
Ltda.
432.345
Emblemática
N.° 410.311 - Fábrica de TeciN.o 339.492 - Philips - Classe
N.o 423.033 - V.O. - Lanifí- Classe 41 - Raul Lopes Rui.
dos Lira S. A. - Fábrica de Ten.o 8 - N. V. Phi/ips Oloei/arn- cio
N.o 432.387 - Eretro Ti g - ejdas Lira S. A. - Art. 409 n.o 2
Sia. Inês Lta. - Classe 24
penfabrieken.
Classe 8 - Companhia Nansen
- Lanifício Santa Inês Ltda.
N.° 411.07? - V'atiç-a 4 ra S. A.
N.° 397.419 - Casa e quinta da
- Na classe 8 sem di- Construção e ('
N.o 423 363 - Metalcotd - ViatecClasse
42
-Sociedade
"aveleda
Classe 47 - Metalbras Indústria e reito ao uso exclusivo a expressão nica S. A. ou
tção e Comércio
Agrícola da Quinta da Aveleda
"Ei.e iro" .
Comércio e. A.'
- Art. 109 n.° 2• '
imitada.

N.o 429.816 - Fototron Classe 8 - Elevadores Schindler do
Brasil S. A.
N.° 444.938 - Pulp Master Classe 6 - E. D. Ames Corporation.

-
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N.0 431.73 - Eferé Editérs
N. o 424.997 - Cementation - de Lat ichtios Silvest rio: Irmãos
• N.° 458.136 - Bancolt eal
A.
de Braslifti B. A. - Banco Real Classe 16 - Cementation Brasil S. A.
N.° 431.971 - Auto Tat.-4 0 Ames
8. A,. Engenharia Civil em Geral 'N.° 431.581 - Le Bistro ido de Bresilia S. A. N.° 425.899 - Oeste - Classe Classes 41, 42, 43 e 33 - Lo Bs- rica Ltda.
nP 2.
109 no
n,0 46 - Indústria e Comércio tró Scotch Bar Importaçõe f,. Ltda.
N.o 432.787 - António Savi
NP 448.172 - Loja 5. 0 Andar Mondo.
Titulo e estaltellmento s‘e- Oeste B. A.
Classes
23,
24,36
e
37
11.
M.
. rido:
AlnielN. o 452.781 - Oyama
N. o 426.272 - Leureka - Clas- Camargo.
da Rios.'
se
I.
Cervejaria
Nogiana
Ltda.
Organização O.
N.0 410.40L
N. o 475..825 - Harnin Derivas
427.469 - Tradido - ClasExigências:
Li!! A - Classen 26, ;32, 36 e 50 se NP
43 - Manoel Casar de Camargo.
dos S. A. Produtos Ear m aehlti- Organização O. Lilla de Onofre
cos.
N.° 427.898 - Clynol - Classe
titia - Art. 117 n.o i e sem di- n. o 48 - Kleinol Produktion G. •N. 0 414.772 - Provendas ProNP 476.531 - Elelra 51erilnica
motora
de
Vendas
S.
A.
Cumreito ao Onero cie . coméroio de M. B. E.
8"tiça Ltda.
pra .a exigência.
Meias.
N. o 477.190 - Cnofeeeões I a
N.° 453.046 .- Lex S. A. CoN.° 42.167 - O Popular - ClasN. o 425.970 - Mercantil Claudio
lsda.
mércio
e
Indústria
Cumpra
a
- Glasse Ii - Claus Gottberg - se 32 - Casa da Imprensa Editóra
exigência.
N.o 477.495 - Francisro Nunes
de Jornais e Revistas Ltda.
Art. 117 n.o 1.
Fernandez.
N.o 428.325 - Máquinas - Clas'N.° 428.181 - Imperio Hotel - se 32 - &MU% Senhor S. A.
DIVERSOS
N.° 177.530 - Azuliva S. A.
Clame 33 - Companhia Tarnoyo
Importadora e E.xportadora e Óleos
N.
o 429.062 - Duque de Coxim
de Hotéis - Art. 117 n.o 1.
Termos aguardando anierieri- deomestíveis e Derivam.
Classe 23 - Fábrica de Tecidos
N.11 428.405 - Ferrari - Clas- -Lira
dade.s:
N. o 477.558 - Onftnica Ind isS.
A.
se n3 - Instalao5e8 e Montagens
trial Uniria Ltda.
NP 429.950 - Traja - Clas.4e 42
Perrari Ltda. •- Ant. 117 n.o 1.
N.o 347.157 - Norbrasa MetaN.° 47.874 - °eia Njn Ria riebj
lúrgica S. A.
N.° 431.67 - Etufa California - Osvaldo Neves Maranhão.
Zullo
N. o 430.031 - Armazéns Pau- Classe 33 - Estufa. California
N.° 402.087 - Baldão de Souza
listas-- Classe 12 - Alberto. Freitas.
Ltda. - Art. 117 n.° 1.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
Lundgren Tecidos B. A.
N. o 404.196 - Chemiewerk
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO
Marcas " indeferidas:
NP 430.032 - Armazéns Pau- Hornburg Zweigniederlassung Der
E EX P EIMÇ.ÃO
listag - Classe 22 - -Alberto Deutschen Cloldund Silhar ScheiN. o 222.37 - Isonico/ Classe Lundgren
deanstalt
Vormals
Roesser.
Chamada para pagamento da
Tecidos S. A.
3- Laboratório Brasileiro de ChiN. o 413.900 - Feirai! Frigoritaxa final:
N.
o 430.041 - Armazéns Pau.
~terapia Produtos Labrapia So- Clame 37 - Alberto fico Michel Ltda. .
ciedade Anónima.
NP 414.23 - Britadora Santa
De 6 de janeiro de 1965
Lundgren
Tecidos S. A.
N. o 309.570 - Forte - Classe 8
Cruz Ltda. , N.
o
431.777
Mjnejrinho
- Telefunken do Br as il B • A. In
N.° 420.217 - Torrefação e
São convidados os requerentes
-dústriaeComéc. Classe 43 - Irmãos Zago:
Moagem de Café São Sebastião Li- abaixo mencionados a compareceNP 433.460 - Espasmolisin - mitada.
rem a êste Departamento a fim de
NP 312.270 - Gloria •- Classe
3 - Laboratório FarmaN. o 420.271 - La. nifícir Sarda efetilnrem o pagamento da taxa
n. o ng - Tipografia Gloria S. A. Classe
Inês Ltda.
final dos seguintes proces s os de
N. o 385.214 - Strong - Classe cêutico Internacional S. A.
n. o G N Strong Eletro Metalúrgica
N. 0 451.786 - Um Alivio - N.° 421.605 - Th p oirorico Stre- Patente.
Ltda.
Classe 3 - Laboratório Bordesina mel.
N.° 99.426 - Modelo de utiliN. o 422.275 - S. A. Indústrias
Ltda.
•
dade' de 'Rigesa Celulose Papel o
NP 391.963 - Jundiai - Classe
Reunidas F. Matarazzo.
N. o 459.220 - SOSO Servico
n o 31 - Companhia Fiação e TeN. o 422.541 - Plastofles Tinias Embalagens Ltda.
N. o 144.070 - Privilégio de inOrganizado Seguro - alasse. 6 - e Plásticos Ltda.
celagem de Jund'ial.
N. o 425.554 - Indústria de Cal- venção de Roberto Souto Maior
1.1. 0 408.521 - Romaria - Clas- José Matulino de Assunção.
Lin c e Falhem Campes rio Oliveira.
NP 459.223 -, SOS - Serviço pados Milan Ltda.
se 41 - Alberto &guerra & Cia.
Organizado
Seguro
Classe
50
Ltda."
N. 0 '427.847 - Companhia BraArquivamento de processos do
Matutino de Assunção.
NP 409.709 - Exacta - Classe .TosP
sileira
de Novidades Doceiras.
patente:
N.
o
n. o 1 - CELM - Companhia n. o 400.498 - Funken - Classe N. o 428.131 Abelardo r)uarte
•
g Cidauto Com p . DistribuiEquipadora de Laboratório .; Mode Melro e Maria de Lourdes DuarNP 114.028 - Augusto Tienchira
de
Pecas
para
Autos.
d
o
dernos.
te de Lima.
mal.
N o 413.978 - &mural - ClasN.o 428.395 - Impacto PlainaN.o 115.868 - Aberco Soriedad
Expressão de propaganda inse
- Tapeçaria Samaral L'da. eferida:
. Anónima Comercial Industrial Figanda Ltda.
N. o 414.933 - Edson Trovo N. o 428.427 - Industrial e Co- nanciera Imobiliária Agro PeruaClas 4 e 8 - &toá Trovo &
moreia! Tpiranga Ltda.
ria y Minera.
N. o 477.697
Roupa
em
Prova
Ltda.
- Classe 36
A. J. Renner S. A.
N.
o
428.457
Cia.
de
Minera,
N. o 115.869 - Abeia‘o SoNedad
N o 117.811 - Netunus - -Clas- Indústria do Vestuário,
çao S. Matheus.
Anónima Comercial Industrial VI-.
se
- Marcol Industrial Ltda.
N.o 429.149 NO 418.337 - May - Clase II
• Frase de propaganda indefe- Tecidos S. A. Alberto Lundgren na-neiera Imobiliária Agro Pecna•
ria y Minera.
& Dorrenherg,
rida:
N. 0 429.154 - Alberto Lundgren
1.1. 0 110.952 -- Aawin (breia dos
N o 418.047 -, Noticias Técnicas
Tecidos
S.
A.
Santos:
N. o 276.788 - Eclipse das Imi32 - Sanson VasconcelN. o 157.283 - 01111 de Oliveira.
/os Comércio o Indústria de Perro tações - Classes 1, 2 e 3 - Ibia N.° 431.478 - Indústria e CoArgnIvern.:se. es-proce"
uto
Bioquimico
Inter
Amerimércio
Dáko
do
Brasil
S.
A.
Insti
t
8.
N.
0
431.639
Plastilandia
Macano S. A.
•
Exigências
N o 420.704 - Tonograph
NP 431.587 - Seu Colchão Vale nufaturas Plásticas Ltda.
•
8 - Tonograph Acusticl e 1 Milhão - Classe 50 - Edifóra
N. o 431.716 - Manoel Guiter. Companhia Brasileira de Linhas
• f rattica Ltda.
N. o 431.719 - Consultea Soe. para coser - Junto a marca número
Lar Feliz S. A.
•
N 421,618 - Café Esplanada
Civil de Planejamentos e Conaultac 231.708. - Apresente cliché.
- ':'asse 41 - Acelino Feliz. N* 435.330 - Conter Construções
Nome comercial indeferido: Ttenicas Ltda.
e Ferros 8. A. - Cumpra a exiN o 421.622 - Alianca Gancha
gência.
N. o 414.843' - Cia. Cimento
Classe 50 - Aliança Gancha
Portland Brasília - Cia. Cimento
cnnobanhia de Seguros Gerei.
AVISO AS REPARTIÇÕES
Chama para Pagamento
PÚBLICAS
N. o 421.655 - Paulistana - Portland Brasília. .
da Taxa Final
Cla--ak 16 - Viuva Silvio oriandi
O Departamento de imin
Título
de
estabelecimento
convidado Byk Gulden Lomberg
&
prensa Nacional avisa às
deferido:Cheznische Fabrik G.M.B.H. - a
Repartiçães Públicas em geN. o C2. .504 - Metalorna comparecer a este Departamento, a
ral que deverão • providenClasse 40 - Ballista &
N.° 381.171 - Sul America fim de efetuar o pagamento da taxa
ciar
a
reforma
das
assinaCO. Ltda.
final da marca Bykofarma n ç. 269.143.
Classe 33 Pósto Sul América
turas dos érgãos oficiais
dtr,b, tomento de Processo;;, de marca
N o 424.288 - Nitorsupercord Ltda.
até
o
dia
26
de
fevereiTo
N° 277 .590 - Genaro Permute
c1:1-se 22 - Compara Nutri
N. o 429.1558 - Livraria Vitória
corrente, a fim de evitai o
No 278.450 - Rubens Soares R,1.
imira
Brasileira.
Nrnardo
01 1
••
Classes 33 e 32
cancelamento ,"da retáláso' '1
beiro.
'N. 0, 424.815 - Queridinha - Maje Sanchez Albornoz.
N. 261 550 - Alimentos Setecto.
partir daquela data.
nado, Amaral S. A.
Classe 36 - Mauricio Jayme KtattN. o 429.982 - Latieinios São
thamer.
N. 364.264 - Decio Mantes.
Lourenço - Classe 41 - Emprêsa

. gunda-felra 11
92 Se
N9 387.'751 - Antonio Agnia? de
,Souza
N9 411.788 - Arco Cale/aoto Indust.rial S. A.
No 411.841 - Indústria de Oafé
Aldeia Limitada.
No 411.863 - Ary Estrela da Cliva.
No 411.864 - Cetro Acaddmico
Boeacio Lane.
N9 412.413 - Cora/ ProdnaSes Clneneatográficas Limitada.
No 412.42'i - Hanseática Comercial
e Importadora Limitada.
No 412.564 - Sotérmica Sociedade
de Instalações Térmicas Limitada.
N* 412.572 - Sabattini Ateaste..
No 412.582 - "Abma" Indústria e
Coinércio de Capas e confecções Line -ida.
N9 412.604 - Francisco José Cabelo. Campos,
N9 412 659 - João Alberto Pedro
Ferreira.
N o 412.691 - Oscar Januário da
Silva.
N s 412.703 - Angelo Rizzato.
No 412.862 - Yacoub M. Dolabant
N o 412.926 - Sociedade Anónima
Comércio Indústria Representações.
N9 413.024 - "Quimol" Indústria
e Comércio de Produtos Químicos
Limitada.
N9 413.082 - Daniel Baptista de
Barros.
N9 413.222 - João Partilho Neto.
No 413.278 - Farmácia Vila Gustavo Limitada.
No 413.398 - Imobiliária Duvivier
Soc'edade Anônima.
N9 413.426 - Cooperativa de 'Consumo dos Trabalhadores da Usina
de Açúcar de Rafard.
N9 413.470 - Cinema São Jorge
Sociedade Anôniina.
N* 413.495 -o Drogaleno Limitada.
No 413.518 - Electron News Radio
e Televisão Limitada.
-N9 413.54 - Waldir • Calmon Gemes.
N 9 4 1 3.643 - Algo-L5. Tecelagem
Limitada.
INT* 413759 - Waldemar Ferreira
Leite.
No 413.822- Rodovlario Solar Limitada.
No 413.831 - Alcyr Ramos .da Silva
e Welfare Plinio Soares de Camargo.
N 9 413.852 - Confeitaria Montese

Limitada.

N 9 414.036 - Graça Couto S. A.
Indústria e -Comércio.
N* 414.114 - Editôra Luzir Limitada.
•
N 9 415.087 - Representações Berg. mar Limitada,
No 515.713 - - Natal Transportes
Aéreos Limitada.
N9 415.780 - José Fernandes.
N o 416:036 - Mestam Metalúrgica
Estamp aria Mecinica remitada.
N9 417.848 - Bekinan & Co.
No 426.499 - Indústria e Certkeo
de couros e Artefatos Lido Limitada.
N9 428 581 - Eva Salzinger.
N9 . 428.8e7 - Marmaaria Santa
Izabel Limitada.
N o 434.955 - Francisco de Souza

Ferreira.
X* 461.526

Leblon Construtora

e Hoteleira, Limitada.
No 465.300 - Waldir de Senna
edalaleira.
N9 4136.492
CNI - Companhia
)acionai cXe Indústria e Construção.
N9 467.400
Wilhelrn Bartenstein.
N9 467.0745 - Leopoldo de Lima
Trecê.
N9 46730 _ Casa Hygino Ca.
aeiro Comércio S. A.
No 4437.04 - Ola. Paulista de

Material Elétrico.

N9 468.002 - Mercearia Zanela
Limitada.
N9 468.090 - Comercial '-etavilar
Limitada.
I19 408.727
Chysp Indústria de
~nas remtfada.
14* 469.091 - Sociedade Imobiliária
Damos T,abteisa Limitada.. •
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•
Svenska Elektrisa Aktiebolaget Gen. Marcas Indeferidas Republicas:Mel
siderando as lá:ninas em bruto ma
parcialmente preparadas.
N. 318.11% - Est:hada:st* e
N. 446.375 - Berger classe 50 de: de: L. Mario Franseino S.A.
Comercial e Importadora Berger tria e Comércio.
N. 373.681 - Usa Motiva elaas1
Ltda.
21
de: Comércio e Representações eSè
nheiro da Fonseca.
• N. 456.403 - Cephos classe 3 de geral.
N9 469.633 - Guerlos Uadl Guerlos Beecham Pharniaceuticais Limited.
Limitada.
N. 425.195 - Donnagel alasse
• N. 474.813 - Emisol classe 32 de:
N9 469.733 - Comércio e Indústria Emisol
Propaganda Ltda. com ex- de: A. H. Robins Company Inc.
Penco Limitada.
N. 429.703 - Dast classe 8 dej
de órgãos de publicidade.
N9 469.861 - Indústrias Químicas clusão
de: Industria de Condensadores Best
classe
41
N.
475.882
Capital
"Ita" Limitada.
Confeeçóta doe Trés
219 `469.251
Podéres Limitada.
N9 469.317 - Mario Doi Ltda.
N9 469.508 - Reynaido Forest!.
N9 469.509 - Reynaldo Forest!.
N9 469.632 - Candida Irene Pi-

N9 470.164 - Braz Barthottl.
149 470.264 - D. MilhCanene.
N9 470.377 - Modas Eliat Ltda.
N9 471.477 - Indústria de Saltas
Berma Limitada.
N9 471.478 - Móveis Yutka Ltda.
N o 471.484 - Triocal Indústria e
Comércio de Cal Limitada..
N* 471.485 - Luiz Aparictio Cruzo.
No 471.771 - Tecidas Iperoibe Limitada.
No 613.28P - Délcio Alves de Moraes. - Atquivem-se os processos.
Expediente das Divisões e Seções
republicados por terem saldo com
Incorreções.
Rio 6 de janeiro de 1965
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de re.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.048 de 29.12.61 e mais Dez
Dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do ,mesmo não se tendo
valido nenhum
interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernen.
te s a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta
Dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Restauração de Marca:
Tênia° 442.726 - Piquant classe
48 requerente Stanislaw Glowinski Na forma prevista peloartigo 204, do
Código. Concedo a restauração pedido.
Restauração de Titulo de atabele,
cimento.
N. 416.593 - Educandário Jacarezinho - classe 33 requerente Fran..
cisco Evaristo Filho - Na forma
prevista pelo artigo 204 do Código,
Concedo a restauração solicitada.
Registros de Marcas Deferidas.
Têrmos.
N. 410.108 - Tropical classe 41
de: Wolf, Kappel, S.A. Expartadora
e Importadora - com exclusão de farinha de mandioca, ervilhas secas e
em conserva e milho 'em conserva ou
sob a forma de farinha.
N. 425,325 - Rion classe 48 dc:
João Eisenstaedter.
•N. 426.078 - Namba classe 36 de
Fábricas Leila Ltda. com exclusão de
calçados em geral, galochas e cobretudo.
N. 431.577 - Tiguera clarse 42 de
Stella Gobbo Bergamo.
N. 42.501 - Grassan classe 1 de
Bohme rettchemie GMBH.
N. 443.752 - Olsan classe 50 de:
Industria de Meias Olsan S.A.
N. 444.946 - Vertiflex classe 6 de
E.D. Jones Corporation para máquina de desfibrar e moinhos de
atrito.
N. 445.454 - Figura de Ima e
Globo classe 8 do requerente Allana
Svenska Elektriska Aktiebolaget considerando os depositivos como
aparelhos.
N. 445.437 - Figar., de Ima e
lobo desse 5 requerente Ahernana

Torrefação Capita/ Ltda.
N. 477.745 - Cotia classe 27 de:
José da Silva Oliveira éls Cia. Ltda,
com exclusão de capachos de cóco e
capachos de Fibra. N. 477.438 - Sola Mak classe 85
- Manoel Kherlakian S.A. Industria
e Comércio de Calçados - vem exclusividade de sola.
N. 476.272 - Capote classe 39 de:
São Paulo Alpagatas S.A. com exala_
são de Ataduras de Borracha (classe
n° 10) - Bulhes de borracha para
extrair leite de seios (classe 10) Chapas de centro de mesa, capsulas
de borracha para centro de mesa
(classe 37) Discos para mesa ,(classe
37) e tampos de borracha para forrar
mesas (classe 37).
N. 477.747 - Cotia classe 29 de:
José da Silva Oliveira & Cia. Ltda.
- com exclusão de esfregões e escõ.
vas de borracha para banho."
N. 477.804 - Calostan classe 3 de:
Produtos Rache Químicos e Farinaceuticos S.A.
N. 478.105 - Dream classe 21 de:
Honda Giken: Kogyo Kabushikl
Kaisha - com exclusão de Acessérios.
N. 474.220 - Uirapuni classe 8
requerente Batista Siqueira com exclusão de fitas magneticas para gravações.
N. 474.247 - Albekomaq alasse
36 de: Albelcomaq Ltda., Fábrica de
Máquinas para sapatos 'para Calçados. .
N. 477.597 - Extimex classe 8
de: Calderex Industria e Comércio de
Produtos (ja'aricor Ltda. - Consjderando Artefatos como Acessórios.
N. 477.517 - Fabris classe 11 de:
Irmãos Fabris com exclusão de Alfanges.
N. 477.628 - Reatolin classe 8 de:
Metalurgica Inserra Limitada com
execução de benjamins.
N. -477.830 - Isola alarga 41 de:
Ragis Kartoffelzueln. Und Hanselsge.
sellsgaft: M.B.H.
N; 478.274 .- Cabana de Modas
classe 36 de: Cabana Modas Ltda.
com exclusão de bolsas.
Insignia Comercial Deferida.

N. 476.533 - Figura de Boda
Dentada tendo ao centro uma cruz
com as letras E.M.S. classe 6 e 33
requerente.
Eletro Mec nica Suíça Ltda. - Ar_
tigo do Código, ressalvando o uso da
cor vermelbo na cruz constante na
etiquetas.

Nome comercial deferido
N. 475.928 "A" Odorico M.
Monteiro Sociedade Anonima, Impor•
tadora e Comercial, requerente Odorico M. Monteiro S.A., Importadora e Comercial de acôrdo com o
artigo 109 nemero 2 do Código.
Titulo de Estabelecimento deferido.
• N. 436.470
Lojas Rinchado
classes 12, 22, 23, 24, 31, 34 36 e 37
requerente Cia. Distribuidora de Tecidos Rinchado de acôrdo com o ar.
artigo117 numero 1 do Código para'
n Estado da Guanabara e fitial
Estado de Matto Grosso.
•

N. 429.743 - Altovacuo classe
de AltovYcuo Industrial Ltda.
429.839 - São Joanense alasse
37 de: Cia. Textil São Joanense.
N. 429.845 - Fototron dane §
de: Elevadores Schindier do Brasil

S. .

N. 436.646 - Cola . Mil ciaste /1
requerente - Braulio Vilela de MitA
galhães e Manoel Vilela Magalhães.

N. 434.670 - Suizor classe 8 de..:
Fábrica de Relogios Oro Sociedade
Ananima.
N. 446.136 - Citrus classe 41 do:
Agricola e Comercial Citrus Ltda.
N. 448.170 - Old England classe
48 de: Old Englan Cosméticos UM.
N. 451.027 - Paulista classe 50:
de Mercantil Farmaceutica Paulista
Ltda.
Frase de Propaganda Deferida.
N. 196.182 - Gelado ou não Sem..
pra é Bom - classes 42 e 43 requerente - Orange-Crush Company.
N. 436.690 - Excelência em 1.
reis Estofados classe 40 requereu e
Industria de Móveis Es'ofados e Co
cliões •de Molas - Ben-Star Ltda.
Titulo de Estabelecimento Deferido.
N. 366.458 - Joia Lar classe 14
requerente - Alinde° Bolzan..
Transferência a Alteração de nome
da titular de processos.
Vereinigte:. Papierwerke Schickettanz
& Co. pede para anotada na marca
internacional - Tempo numero:
66.464 processo numero 56.028-63, a
transferência e a alteração de nome
da titular - Anote-se. - Alteração
de nome de Vereinigte Papierwerke
A.G. para Vereinigte Papierwerke
G.F.B.H. - A transferência deste
para o requerente.
Sido) Werke Siegel de Co, - transferência e alteração de nome para
seu nome da marca Amor numero
52.257 - Anotemse a transferancia
para • Stegel & Co. Alteração de
nome desta para Sidol Werke Stage]
& Co.
Ferro Bastos S.A. pede para ser
anotada na marca Bastos numero:
252.414 - aalteração de nome da
titular - Anotemse as seguintes ai.
ter-ações de, nome de Elektrit Induetria e Comércio Ltda. para Elektrit
Industria e Comércio S.A. desta para
Bastos S.A. Produtos Elétricos e fl.
nalmente desta ultima para o requerente.
John Harvey & Sons, United pede
para ser anotada na marca: Falanda
numero: 238.631 a transferência e a
Iteração de nome da ti alar - Anotem-se a alteração de nome de John
Harvey & Sons Ltda.. para Harveas
'Of Bristol Lirnited - a transferência
desta alejma para o requerente.
Varia Aktiengesellschaft pede para
ser anotada na mr-cn Bilhellit numero
298.608 a alteração do nome da titular. - Ano*em-se a alteração de
nome.
D. Carmer Goates Benta - trans..
feeência para seu nome da marca
leolatol numero Id o "?1 - Anote-se
,
a transferência.
Buschle & ',capeie S.A. Garnardo e
Industria pede para se" anotada na
marca Ilexabel nurne , 11 167.335 a alteração do nome da ti ilar. - Ano-
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tern-se as alterações - de, Buschle *Sc • Tétano 424.788- --- 131,jur -Lubrica. ' N. 666;742 - Aurora classe - 27 Walter da Costa e Silva (oposição
Capper Ltda. para. •Buschele . Le. non Corporation - prossiga•are - com quarenta: Dolne, Cia. de Tecidos acabam-a 650.292 - Titulo Vaiara
pper S.A. - Joinv. ille - COMM/0 os novos exemplares.
Autora - com exclusão de esteira e Valores Nacionais classe 331.
N.- ' 453.559 --Distribuidora • de esteirinha.
e Industria e.deste para o, requerente.
,?rodatos de Beleza 'Real Chie Ltda.
Cachocirinita Agecola• e Industrial Produtos' Fármaceuticos Regia Ltda. • N. 667.621 - Urso classe 46 'de: (oposição ao tèrtno: 619.349 marta*:
Ltda. transferência para seu nome - prossiga-se com os novos exem- Nortou Company . - com o contrato Chie classe 48)..'
ria - marca Lanterninha • , numero plares.
de exploração a favor de Abrasivos
Armações
de Aço Provei
S .a.
•
201.111 - Anote.se atransferência.
Nortim
Neyer S.A,
(oposição" ao, tarmo: 516.670 marea:
Tèrmo. 477.867 - • Cipriano
.
.
I)urobaby classe
- pede Batista - prossiga ,se, também o pe.
Biscoitos São Luiz 'S.A.
N. e-7:177 - Pulmota asina classe
itaboratória Torri's S.A. (optalçao^
para ser anotada no titulo - Grande dido nas classes O, 8,.11 e 39 - ti. 3 .de Laboraturio Sanitas S.A. .
ao !k•-ino: (117.761. -marca: - Iriltittaot Fábrica de Biscoitos São Luiz •numero tulo. _
,•
N. 667.609 - Schwarzkopf Extra classe 2).
205.825 - a alteração do nome da
requerente: 1-lana
.
Biond
classe
48
-S.A.. -),toinho Santisla Industtitts
titular - Anote-se a alteração ele -ARQUIVAMENTO DE .PROCESSOS Schwarzkopf.
Gerais (oposição ao tanto; (i10.979
nome,
marca: Vinper classe- 23).
Ficam os proces ses abai.ro areuioaclos
Frase de Propaganda Prorrogada.
'Biscoitos São Luiz S.A. - pede
Armações de Aço Pr o ba( S.A. ro a a
•
para ser anotada na .marca &Adia
-siçãoafrn:649.32marc:O.
N. 657.367 - Irmão da Estrada TOrmos:
numero 201.098 - a alteração do
Classes,31 32 e 34 de São 'Paulo Al- fitobaby classe 40),
nome da titular - Anote-se-a alteMalharia Nossa Sanhara- da Coo.
N. 390.387 - Palheta, Industria e pargatas S.A.
ração de nome.
N. 527.906 - Deixo de Adivinhem ceição S.A. (oposieão ao rèl'1110: li•
de Caías Finos S.A.
•
Calçados Falis S.A. Industria e Comércio
N. 424920 - Comercial e impor- sua Beleza mais Natural - classe: 651.351 marca Eternailon classe :Ida
- pede para ser anotada tadora
• Comércio
f 36 de requerente: de Minus Comér- • Mal h ar ia ,N o ssa Senhora da' Coo- Euromerica Ltda.
ua
marca
Fillis
numero
1-83.569
-.a
•
calção S.A. (oposição ao .I.Orrou: n•
N. 440.039 -- Publicidade Schwavtz cio e .Indus'•ria de Roupas S.A.
alte'ação do nome da titular . - Ano. Ltda.
651.429 marca: Karina classe 36). .
aalteração
de
nome.
, te-seNome Civil Prorrogado.
N. 465.713 - Isaac Cohen, Baliu
Litografia .Real I.tda. (oposição, no
Fábrica de Roupas Epsorn S.A. - Cohen e Reynaldo Amaral Duarte.
térmo: 651.255 -. Titulo Grairca
N.
662.485
.Columbla
Praia
N.
469.250
Confecções
Admi„
transferência para seu nome da Ex,
Clube requerente Columbiza, Praia Real),
pressão de propaganda: Epsom - A lex Ltda.
Club.
Sociedade Mineira de Lanches Lia.
'
Especiali.
Camisa Modelo numero 255.825 N. 469.258 - Quimic a
Somila (oposição ao tétano: 638.8:4
a- nda Erich Loewenberg Ltda. .
Anote.se a transferência.
Sinal de Propaganda prorrogado.
-• Titulo: Churrascaria Xodó classes
N. 470.544 - Industrsa e Comér_ Sawaya,-Pexton S.A. Lanificto - cio de Café Santa Matilde Ltda,
33 41 42 43 44).
N.
665.760:
Barbosa
Freitas
clastransferência para seu nome da
Super . Shopping Cen'rs Populares
Rhein-Chemie S.A. ses de 1° á classe 50 requerente.:
N. 471.916
marca llobairgal numero • 303.814 - Comércio
S.A. (oposição ao tér• mo: 650,015
Industrial do Produtos Freitas, Modas S.A.
e
Anote-se a transferência.
marca: Shopping Center classe .16).
•
Quitnicos.
. •
Norton Company (oposição 41
N. 472.358 - Ellie Constantio
Sawaya, Pexton S.A. Lanificio Comercial
Prorrogados.
•
Nome
'
_
têrmo:
646.332 marca:
Northan
transferência para seu nome da Giannopoulos.
479,633 - Empresa de Arma- classe 8).
N. -513.809 - Comércio e.IndusMoltairgal numero 303.815 - Ano.,
zens Gerais Carangoia S.A. reque- • •Lina
tria Irmãos Barbosa S.A.
te-'se a transferência.
Fritoli (oposição aci lêrtuo:
rente - Empresa de Armazens Ge- 616.197 marca:
Ciirbase.
Villasblias S.A. Industrias ,de Pa.
Lidem.: classe 40).
raes"
Carangola,
S.A.
N.
463.321
Silvio
Leite
de
Olia
pel - pede para ser anotada na
Metaltec
Industria
Metalurgia*.
N. 661.925 Fundição e Metafurgira Ltda.
marca Belaccas numero 305.487 - a veira..
-(oposição ao' Urina: 616.517
Oripit
•
anga
Ltda.
requerente
FunArtes
Gráficas
N.
465.569.
alteração do nome da.ti.tular - Anoaletalbee classe 5).
dição e Metalut •gica Oripiranga Lacta. marca:
Kunstmann Ltda. .
tese a alteração de nome.
Cia. Administradora Casa de Pedra
N. 467.740 - Posto Triunfo Ltda.
Laboratórios_ Goulart -"S.A. (oposiação ao tOrmo: 6 .16.572 marca:
Diversos:
N. 471.987 - Arlindo Nunes lio.
transferência para seu nome da
Casa de Pedra classe 50).
marca Quitnical têrmo: 345.389 • - drigues.
' Cisne Textil S.A. Industria e CoIndustria de Material de Pesca Mar mércio (oposição ao têrmo: 646.603
N. 476.99 - Pastelaria Oriental
Anote-se tt transferência.
a. -,- no pedido detransferancia marca Cisne classç 38).
Ltd
•
Tuisa Industrias , Gerais Atimenti. Ltda.
N. 477.117 - Fábrica de ransfor- no registro 475.101-- Nada há qac _Palacio dás Borrachas S.A. (opoelas S.A. - pede parti ser anotada
•
deferir quanto ao pedido.
na marca Bali-Cola têrmo- 468.923 madores São Judas Ltda. sição ao tormo: _646.731 N. 477.120 - Organização Técnica
-- a alteração do nome da titular auto Palacio classe 21 21).
Eivar ° Radio Luz ,Ltda. (oposição
de Serviços Reunidos.
Anote-se a areração de nome.
N. 477.145 - Sociedade Agrícola
.NOTICIARIO
Listas Telefônicas Beasileiras • S.A.
ao - tê-rmo: .616.738 - Nome Comer. .
Páginas Amarelas - pede para ser e Colonizadora Bom Jardim Ltda.
cial).•
•
*notada nas marcas Consultor MorN. 477.188- -- Armando homaz
OPosiçãos
General Flavours Comércio e InMactins Car g os%) • =-• Arquivem-se os
mativo numero 195.266.
dastria' de Aromáticos Ltda. (oposi.
Rol do Comércio, da Industria e processos. •
Condoroll Tintas S.A. , (oposição çdo ao'tèrrito: 6-16.815 marca: Gene•
dos Profissões minero 238.635. •
ao térmo 655,508 marca: Plittinta ral *classe 41).
Gula dos, Telefones de Campinas
Recurso:
classe 1).
Ibesa Industria Brasileira de Em.
numero 293.674
Companhia Brasileira de Super ',alagam; S.A. (oposição ao Urino:
•
Leã
Industries
Musicales
et
Mercados (oposição ao Write) 636.906 616.853 marca: Carda-Matic classe
Guia
dos Telefones de Bauró
numero 293.676 -. as alterações do triques Patité.alareant - recorrendo marca: Café pado).
n o G). •-do
despacho
que
indeferiu
o
pedido
•
nome da titular - Ano!ernse as rd.
Editora
Abril
Ltda.
(aposição
ao
da
concessão
da
caducidade
no
regis• "Coierea" . Comercial de Ferro e
teraçõcs de nome.
têrrio
n
d
on).
:5
647.625
frase*
Turismo
em
4
tro 275.313: marca Pathé.
Cai-vão Ltda. (oposçllio ao Urino:
616.838 raarca. Cofercó classe 5).
Exigências:
Americana
Bebidas
Refrigerantes
Retificações de ,Clichês publicados.
Itheem Metall-1114dt Ltda. (oposição
S.A. (oposição ao tèrmo: 645.733 - ao tarmo: 6-!9.077
marca: Beim
Industria Trussardi S.A. - no pet'tulo:
Casa
Americana
classe
41
classe 16). .
Têrrno 479.063:' nome comercial:
dido deaverbação de contrato no ref.
42
43)
s
.
•
Companhia Nacional- de Vidros e
gistro 207.886 - Apresente cliché. Oficina Andregon Ltda. requerente
C,G.S. Empreendimentos Adminis- Molduras (oposição ao Mano: 643.626
Industria Farmaceuticas Fontoura- - Oficina Andregon Ltda. -- clichê tração S.A. (oposição ao termo: nulo:
Wyeth S.A. - no pedido de averba. publicado em onze de abril de 1061. 619.664 - marca: Elegante Dormia e 40). * A -Victromol classes 14 16 25
N. 479.034 - marca: Neoflex re.
ello do contrato no registro 202.015
Calçados Parisiense Lida, (oposi.
quarenta: Neoflex Industria Metalur. classe 36).
-- Apresente cliché.
Companhia Industrial e Comercial cãoamo Ièrmot 646.534 marca: Paris
•
A Quirnica Rayer Ltda. - no re. gica Ltda. - local S.Paulo.
Be
asileira
de
Produtos
Alimentares
clase 36).
Classe 11 - artigos na c l a s se •
vaso ao Indeferimento do térmo (oposição ao tOrma: 646.499 marca:
cliché publicado cru 11.4,1961,
94 •0 9 9 - Cumpra a exigência.
Industria
e
Comércio
de
Artefatos
Café
Cm
Gostoso
classe
41).
,
Th= 479.109: nome comercial:
Isomax Isolamentos e Representa. ele Metais (Icarn) Ltda..(oposição ao
Bom Dia Ltda. requerente Térmos com Exigências a Cumprir, Casas
Ulmo: 621,383 - Titulo: "Icem"
Casas Bom Dia Ltda. - clichê em ções Ltda. (oposição ao tèrmo: n° ciastes
5 11 23).
652.617 marca: Isomat Rapid classe
11
de
abril
de
1961.
Telrmos:
Companhia Eletromechilea Celma •
érmo 479.165: marca: Albene re- n° 8).
(oposição ao têrmo: 333.769 - Ti- Cia. Brasileiro Rhodiatulo: ".Sena Comercial Iranbillaria"
N. 426.622 - narruti earrosserifts querente
ceia,
Fábrica
de
Raiou
Clichê
puclasses 4 Et 16 21 33 41).
Brasileiras Ltda.
AVISO AS REPARTIÇÕES
Lacaio Braga Comércio e Industria
N. 479.062 - Agro-Pastoril São blits. 4 o em-12 deabril, de 1961.
piCIBLICAS
Ltda.
.(oposição, ao Olmo: 647.501
Francisco o Administraçiío Sociedade
Prorrogação de Registros:
marcã: - Real c 1 -asse 46):
.Anopima.
O Departamento de ImLultpold-Werk (oposição ao Orme):
N. 479.011 --• Industrias &mal.
Foram prorrogados os registros dos
prensa Nacional, avisa às
r
•
•
646.425 marca: Instalei classe 3). !arte Ltda.
Repartições Públicas em geN. 479.015 - ransouro - Trans- seguin:es Ulmos:
Gottfried'August A.C. Leria pirtes Rodoviários Ltda.
ral 114e deverão providosOposição ao tênno 645 338. marca
Têrmos:
N. 479.130 - Irmãos Segamarchl
dar a reforma • das assinaTransistolenz.
.
Ltda.
turas dos órgãos -oficiais
N. 657.654 -NI-Ilinerons classe 2
Myrurg i a S.A. - Oposição a0
de A. de Paula Facha°. •
até o dia 26 de fevereiro
tênito
508.753, marca nfor. situDiversos:
N. 568.002 -- Caçulita classe 48 de
cOrrente, a fim de evitar o
e 48.
Industrias Macedo Serra Ltda.
•cancelamento. da remem a
Macife S.A. Materiais de ConsMax Factor & Co..- no pecado de
N. 660.746 - No Reino da Criança
partir daquela data. •
apostila no registro 282.529 Fa. - classe 40 requerente - Fargo S.A.
truções - Oposição ao Urino ....
as-se apostila.
- Industria Mobiliaria.
849.313, marca 1VIacisa, c!arie 50..'
•

Segunda-felra- 11

•

•

•

•

•

94 Segunda-fera 11

Macife S.A. Mate aalçde lamaLoções - Oposição ao térme

649.314, nome comercial.
Casa Windsor Modas e Conte&
ções - Oposição ao têrmo . 648.254,
marca Kinsor, classe 36.
• Compagnie De Saint Gobain •
Oposição ao têrma 647.041, malva
Securit, classe 40.
•ompagnie de Saint Gobain Oposição ao • térmo 647.038. marco
Secura, classe 21.
Compagnie de Saint Gobain Oposição ao têrmo 647.037, marca
Securit, classe 16.
Compagnie de Saint Gobain Opasição ao têrmo 646.523, 'marca
Securit, classe 16.
Compagnie de Saint Gobain Oposição ao termo 646.527. marca
Securit, classe 40.
Compagnie de' Saint Gobain Oposição ao termo 646.524. Marca
Securit, classe 21.
Levar Brothers Port uniight Limited - 'Oposição ao têrmo .
645.809, marca Deterzil. classe 46.
The. Singer Camnany - Oposição ao termo 646.315, marca "5".
classe 16.
The Singer Company - Oposição ao têrmo 646.316, marca "E",
classe 26.
The Singer Company - Oposição ao têrmo 646.317, marca "5",
classe 49.
The Singer Company - Oposição ao têrmo 647.033, marca "8",
classe 38.
The Singer Company - Oposição ao thrmo 646.309, marca "8",
classe 38.
The Singer Company - °Nulo
ção ao têrmo 646.312, marca "ft",
classe 8.
.
.
The Singer Company - Oposição ao termo 646.314, marca "S",
classe '7.
The Singer Company -a- Oposiça"0 ao têrmo 646.308, marca "S",
classe 30. The Singer Company - Oposição ao térmo 646.310, marca "El",
classe6 .
The Singer Company - 01,061ção ao têrmo 647.032, marca "5",
classe 16.
The Singer Company - Opo.sição ao termo . 646.311, marca "El".
Classe 5.
The Singer Company - Oposiaão ao tèrmo 646 313. marca "O%

classe 12.
Rodoviária Beira Mar Ltda. ,mOposição ao têrmo 843.075, marca
eira Mar, classe 50.
Pôrto Seguro, Cia. de ' Seguros
g erais - ....
Oposição ao tsérmo
.i 8.893, expressão: Porto Seguro,
Classe 33.
' Rotoprint Embalagens Ltda. •
Oposição ao termo 650.977, marca
Celoprint, classe 50.
Waiisar da Costa e Silva - Oposi ção ao teimo 650.201, insialsia
Valna, classe 33. •
í Alfredo Rodrigues Bonito - OpoalçAo ao têrmo 577.422, Marca Boleto; classe 50.
f' Lumina Indústria de lAmpadae
i;,tda. - Oposição ao têrmo .. .„
'450.176, nome comercial. •
Iarmina Indústria de limpadas
I n.,u-t. - Opasição ao térnio .._..
00.177,AMONNLIAffilealk ~Mie 11,
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• Cerâmica e Velas de Ignição • Ford Motor Company - 0081NOS do Brasil B.A. - Oposição ção ao têrmo 648.859, marca Trac- d'Botema" S.A. - Oposição ao termo 850.247, titulo Sotécniea, elasao tênno 052.289, marca N.O g, tor Parta, classe 7.
Christiamo 11. Msteyer 81 Irmão sos 16 e 33.
classe 50.
Tetracap Indústria e Ce-bmerciÁ
&pala Comércio de Calçados SA. Ltda. - Oposição ao têrmo
S. A . - Oposição ao térmo 651.451,
- Oposição ao têrmo 850.529, mar- 654.883, marca Esca; classe 17.
S.A. Moinho Santi.sta Indústrias marca Tetrano, classe 16.
.
Parati, classe 36.
Construtora Brasília S.A.
Vitrople x S.A. Indústria e Co- Gerais ea Oposição ao tênue
Oposição ao têrma 650.001, marca
- 847.797, marca "S", classe 11.
mércio - Oposição ao têm()
650.862, marca Vitriplex, classe 16.
Serrana Sociedde Anônima do' Brasilia, classe 16.
Invictus Radio e Televisão Ltda. Minoração - Oposição ao termo
Fundição de Ferro Malsáva;
- Oposição ao têrmo 653.743. mar- 647.797, marca "S", clama 11.
Omega S.A. -,- Oposição ao termó
aa "I", classe 50.
S.A. Moinho Santista Indústrias 649.766; marca Mega, classe 5.
Editóra La Selva S.A. - Op psi- Gerais - Oposição ao t:ermo
Indústria`.e Comércio Libra 8.4ção no têm) 649.835, marca La- 647.696, marca "5", classe 1.
- Oposição ao têrmo 651.077, mal'
Selva, classe 32.
Libra, classe 50. .
Bozzano • S.A. Comercial Indus- caSocil
Pró : Pecuá-ia S.A. - OpoConfecções Maria Ernilia Ltda. trial e Importadora - Oposição
-a Oposição ao têrmo €49. i05, mar- ao termo 649.062, frase: Banco sição ao trino 651 511a, marcas
•
ca Emilia, classe 37.
Borges, o Banco da Familia Lusos Frangol, classe 41.
Perfumaria San-Dar a-- Oposieão Brasileira, classe 33.
Plásticos 1 'V M" Embalagens Lao
aa têrmo 648.507, marca Gold-Aga
Bozzano S.A. Conasacial Indus- mitada - Oposição ao tênno
Cream, classe 48.
trial e Importadora - Oposição 651.753, titulo "W M". classe 33.
S.A. Cotonificio Adelina Magnafer Indústria ESetrenica ao têrmo 649.063, insígnia "B",
Oposição ao termo 650.590, marca
S.A. Oposição ao térreo 650.005. classe' 33.
Armações de Aço Proba! S.A. -a Sacai, classe 23.
marca Magneforrn, classe
Moinho .Selmi Dei S.A. InchemAnderson Clayton 8z Co. S.A Oposição ao têrmo 650.097, marca
tria e Comércio - Oposição ao
Indústria e Comercio - Oposição Ortomol, classe 40.
Mead Johnson Endochimica In- tênue) 650.406, marca S.D., clasao téru) £49.579,. marca Pioneira,
dústria Farnsacêutica S.A. - Opo- se 41.
classa ai.
Malha'. ia Pilboy Ltda. - Oposi- sição ao têrmo 647.780, marca Eu- Metro Bell Representações Ltda.
çã.o ao térmo 647.368. marca- Pin. iigoi, 'classe 3.
- Oposição ao térrao GO 413, marboi, classe 36.
Serrana Sociedade Anõniml de ca Lavorada, classe 8.
Construtora Brasilia S.A. - AI:floração - Oposição ao ternas
Comercial e Agrieo!a i 3„/:,11., a
Oposição ao tênue e49.aaa, nome
The Singer Company - Oposi- S.A. - Oposição ao termi
comercial.
Marca Iporanga, classe 41.
647.798, marca "S", classe 44.
S.A. Moinho Santista Indústrias
Max Lowenstein S.A. Fabrica
Indústria de Produtos Quirala s
Aliança de Artefatos de Metais - Gerais --- Oposição •ao térmo
"G
T" SA. - Oposição ao ti:_ino
• 6:20.246,
Opasiçãa ao térrno 649.242 marca 647.798, marca "S". classe 44
marca Getec, classe 1.
S. A. Moinho Santista Indús,Maximus, classe 8.
Serio S.P.A. Macchine Per ZerlloGerais - Oposição aa
-ve:e E. aa Calcolo - Oposição
Instituto-de Idiomas Yazigi S A. trias648.033,
marca "S", classa 17 .1.ãrnai 647.3:5, marca Eversst. cias- Oposição ao termo 648.34s, nioSerrana
Sociedad .. Anónima de sè 40.
marca YpirangaS classe 50.
Mineração
- Oposição a.) term.)
naaseola Ltda. - Oposição a0
5ociedade Técnica de Engenha- 648.033, marca
'a" CIPSSe 17.
têrma C30.2C1, marca Fiasco', claso
ria e Comercio Ltda. -,Oposição
S aA. Moinho S:vilista
se 28.
ao termo 650.040, marca Brasotee, Gerais
•
-.0posi f:ãq a térroo
classe 33.
• Indusisial e Mercantil Ferrolán£47.796, marca "S", classe 10.
Serrana Socieclans Anónima de dia S.A. - Oposição ao têrmo
•União Fabril Exportadara S A.
(U.F.E.) - Oposição ao têrmo Mineração - Oposição ao te_nio 649.380; marca Ferro!, classe 6.
A B O Radio e Televisão
653.142, masca Astro, classe 46.
647.796, marca "S", classe. 10.
Guigoz S.A. - Oposição ao têt.
Serrana Sociedade Anônima de Oposição ao termo 649.680, titulo
mo 646.668, marca Kiko, classe 48. Mineração - Oposição ao têrmo Ourotur do Brasil, classe 33.
Tintas Diamante,Indústria e Co'.
União Fabril Exportadora 5. A 647.696, marca aS", classe 1.
mercio Ltda. - Oposição ao termo
.(U.F.E.) - Oposição ao térmo
Societe
D'Etudes
de'
Recherches
•
652.461, marca Cristal, classe 41. Et . D'Applications Scientifiques Et 646.288:marca Decorama.
Volkswagen do Brasil Indústria e
Caribe Empreendimentos Imobi- Medicales - Oposição 'ao . termo
Comércio de Automóveis S.A. liários Ltda. - Oposição ao têrrno 647.145, marca Actrón.
ProsPlan Publicidade S.A. - Oposição ao têrmo 653.583, marca
648.881, título Karibê, classe 33.
J.I. Case do Brasil Comércio P Oposição ao terme 618.3(28, marca "V", classe 21.
Volkswagen do Brasil Indústria 41,
Indústria Ltda. - Oposição ao Propan, classe 8.
SABE Sociedade Administradora Comércio de Automóveis S. A.
termo 646.659, marca Tractor Parts
de Bens e Economias Ltda. - Opo- Oposição ao termo 653.715, marca
classe 7.
sição ao tkrmo 849 189, nome co' Moto-Volks, classe 21.
Radio Corporation Of America - moreia].
Volkswagen dia Brasil Indústria e
Oposição ao têrmra 049.213, marca
Comércio de Automóveis , S.A. Aktiebolaget E,lectrolux Oposi- Oposição ao termo 653.965,
Discoteca, classe 8.
Marca
Fórmica Corporation - Oposição ção ao têrmo 646.738, nome comer Meeawagen, classe 21.
ao têrmo 646.651, marca Tutor, cal.
São Paula Aço S.A. Iddistria
Indústria e Comércio Atlantia
classe 16.
Comércio de Laminados Brasil
Ltda.
Oposição
ao
tênia()
The Eiraco Corporsttion - Oposi- 638.614, marca Silo, classe 48.
Oto ao têrmo 653. 666.,, marca Seasta
ção ao têrmo 646.659, marca Trac- Banco Intercontinental do Brasil classe 2/.
tor Parta classe 7.
S.A. - Oposição ao termo 649.818,
Emprêsa Cairú de Transportes
J.!. Case Company - Oposição riaine comercial.
S.A. - Oposição ao termo
ao térmo 6443.859, marca Tractor
Convem Cia. Nacional de Veiam - 651.343, marca Cairú. classe 21.
Parta classe 7.
Super Mercado Astro S.A. los
- Oposição ao têr-•
Levar Brothers Port Sunlight Li- moMotorizados
Oposição ao têrmo 652.909, marca
640.070,
marca
Oovema,
clasmited - Oposição ao têrmo
Astro, classe 36.
21.
640.807, titulo Luminosos Miralux, se Comercial
Viação Santa Cruz Ltda. - Opoe Imobiliária Sol-Ar
classes 1, 8, 11 e,33.
S.A. - Oposição ao têrnio 649.60], sição ao tèrmo 471.519, marca St.*
Cruz, classe 21.
Levar Brothers Port Sunlight Li- nome comercial.
Fred H. cox & Cia. Ltda. Comerciai e 'mobiliaria Sol-Ar
mited o- Oposição ao têrzno
648.805, marca Miralux, classe 8. S.A. - Oposição ao termo 650.082, Oposição ao têm() 647.215, marca
Bem-Bom, classe 43,
Levar Brothers Port Susalight Li- titulo Solar, classe 33.
Restaurante São Luiz Ltda., 'Sociedade Técnica de Materiais
mited - Oposição ao têrrao
646.8k, marca Luminosos IVIlzabuz, "•Satema" S.A. - Oposição ao tik. Oposição Sio tênno 650,714amarca
_f3ã0 Luiz, classe 41.
'
.ffiao 660.251, zkozne Cpmercial.

segunda-feira 11
Confecções Abbud Ltda. - Opo.
sição ao térmo 652,259, marca Hully Gully, classe 38.
Societe Rhovyl - Oposição ao
•têrmo 652.776, marca Erovul, classe 36.
Tho Singer Company - Oposição ao térino 647.057, marca "8",
• classe 40.
Th o Singer Company - Oposiç ão ao tèrmo 647.056, marca "5",
Classe 38.
Tho Singer Company - Oposição ao têrmo 647.055, marca "8",
classe 30.
Th e Singer Company - Oposição ao térnio 647.054, marea"S";
classe 6.
Tho Singer Company - °podei) ao térmo 647 .054, marca "S",
classe 6.
The Singer Company - Oposição ao têrmo 647.053_ marca "El",
classe 16.
The Singer Company - Oposição ao têrmo 647.062, marca "8",
classe 5.
The Singer Company - Oposiçâo ao têrmo 647.051, marca. "8",
classe 7. •
The Singer Company - Oposigão ao têrmo 647.050. marca "S".
classe 8.
The Singer Company - Oposigão ao tèrmo 6447.054, marca , "S",
classe 11.
The Singer Company - Oposição 'ao térino 647.062, marca "S".
classe 26.
The Singer Company - Oposição ao têm) 647.061, marca "8"
classe 28.
The Singer Company - Oposição ao tèrmo 847.060, marca "S",

classe 21.
The Singer Company - Oposi-
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• Casas Gaio Marti S.A. - Oposição ao térmo 652.381, marca Bandeirante, classe 41.
São Paulo Alpargatas S.A. -.
Oposição ao tértno 650.705, marca
Rondei°, classe 36.
• Cassio Muniz S.A. Importação e
Comércio - Oposição ao têrmo
650.413, marca Alvorada, classe 8..
..CaSSio Muniz S.A. Importação e
Comércio - Oposição ao térino
644.118, marca Alvorada, classe 8.
J. & P. Coats Limited - Oposição ao térmo 647.237. marca Coobaio, classe 28.
J. & P. Coats Limited - Oposição ao térmo 647.233, marca Cooban, classe 24.
J. & P. Coats Limited - Oposição ao têrmo 647.240, marca Cooban, classe 31:
J. &P. Coats Limited - Oposição ao têrnio 647.231, marca Cooban, classe 22;
Linhas Corrente S.A. - Opnsição ao têrmo 64'7.235, marca COOban, classe. 26.
Linhas Corrente S.A. - L Op;siçáo ao termo 647.241. marca Coo-

ban, classe 32.

Linhas Corrente S.A, = Oposição ao têrmo 647.237, marta Cooban, classe 23.
J. & P. Coats Limited - Oposição ao termo 647.443. marca Atlas,

classe 28.

n

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO 1;9 123.457

Depeeltado em 13 de Outubro de
ção ao têrMo 647.059, Marca "8", 1940.
classe 17.

•

f

•

The Singer Company - Oposição ao têrmo 647.058, marca "S",
classe 49.
The Singer Company - Oposição ao térino 647.083, marca "8",
classe 12.
The Singer Company - Oposição ao térreo 847.063, marta "5".
classe 12.
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TZRalo No 124.88a

TERMO N9 125.346

Em 31 de outo!aro de .1960

Em 29 de dezembro de 1960
Requerente: F M C Corporation
Estados Unidos da América.
Titulo: Conector da flanges. Vilégio de Invenção.
- 11hz conector de flonge cat
precedendo um tubo, flange em formei
de setor no dito tubo adjacente !
tuna das suas extremidades e tend
urna pluralidade de furos para per,
nos ali, e um flange de escoramen
saliente da superfície de dito fiang
em forma de setor próximo da di
txi.remidade do tubo, sendo o di td
ilange de escoramento adjacente
borda arqueado do dito /lenge
furos de setor.
Total de 6 pontos.

Requerente: Cela.nese Oorporatior)
Of América - Estados Unidos da
América.
Titulo: Fiação a úmido,
gio de Invenção.
10 - Uni processo caracterizado pelas fases de imergir um material filamentar de triéster de celulose fiado
a úmido u inchamento, em um ba.
alio contendo um composto orgânico
tendo uma cadeia alifática de pelo
menos 14 átomos, de pelo menos uni
membro escolhido do grupo que consiste de carbono, silício e oxigênio, o
dito composto . tendo um pés° molecular de pelo menos 200, ;UM ponto
de fusão abaixo de 509C, um ponto de A requerente reivindica de mesclo
ebulição de pelo menos 200 90 e sen- com a Convenção Internadoinal e O
do menos que 10% solúvel no dita Art. 21 do Decreto-lei W 7.903, de
triéster de celulose, e após isso eeeer de agOsto• de 1945, a prioridade g4
correepondeente pedido depositado na
o dito mterial filamentar.
Repartição de Patentes dos Estados
Total de 18 pontos. '•
Unidos da 'América, em 15 de leve rei,.
A requerente reivindica de &rodo ro de 1960, sob o n o 8.885.

com a Convenção Internacloinal e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de esdsto de 1945, a prioridade do
correspondeente pedido depositado na
itepartição de Patentes nos EE. trer.
da América, em 3 de novembro de
América. em 3 de novembro de 1959

TERMO N o 125.770 .
Ela 10 de janeiro de 1961

Requerente: Etabl Laaements
,
A. Ca.
to' o nu 8.50.a31 e 27 de setembro de aeneuve
França.
1960.
Titulo: Aperfeiçoamentos no comando das cairaa de avanços e roaqueamentos de máquinas ferramenta,
Te.n.m0 N°'124.83
- Privilégio de Invenção.
- Dispositivo de manobra do piEm 9 de dszembro de 1900
nhão oscilante de urna caixa de comando dos avanços de unia máquinaRequerente: Adrianua Cornelle Ma- ferramenta, do tipo compreendendo
ria Scaners. - São Paulo,
um pinhão oscilante deslocável ao lonTitulo: Aperfeiçoamentos em dispo go de um eixo disposto em um su-sitvode açãretnodar porte capaz de oscilar em terno ele
era bolas em outros artigos Ocos su- mu eixo acionado ao qual está afixa.
jeitos a innagem de ar. -, privonegio do uni pinhão alongado engranzado
ao pinhão oscilante em tildas as pra
de Invenção.
*Me déste, o qual pode assim ser
10 - 'Aperfeiçoamentos em dieposi. peste,
6, vontade, ent engranzamento
uvo de vedação e retenção de ar em com uma ou outra de engrenagens de
boles e em outros artigos Ocos sujei. diâmetros diferentes enchavetadas a
tos a inflagem de ar, caracterizados
eixo acionado paralelo ao precepelo fato de ser constituído de uma um
dente, caracterizado por um zneca.
campânula, cujas extremidades são nisano
vinculação entre o referida
convexas e na extremidade Inferior é suportede
(18) e o pinhão oscilante 115)
provida de uma aba circular e bem mecanismo
ésse provido de modo que
assim de rebordos diSpoetos logo DAL mesmo faça
depender a posição do
ma da dita aba e ainda pelo fato de opinhão
oscilante (15) ao longo do seu
ser provida de um orifício não possan- eixo (17)
da posição ocupada por esse,
te, feito na sua direção longitudinal
(17) no trajeto circular que o
a partir da extremidade Inferior e eixe
faz descrever a rotação do citado su..
até um pouco antes de atingir a ou- porte
(18), de maneira que a colocatra extremidade superior.
ção do pinhão oscilante (15) em qualquer posição de engranzamento deseTotal de 4 pontos.
jada com unia ou outra das engrenagens acionadas (4 a 14) ocorra por
9 125.291
movimento único, continuo e do mee.
mo sentido da. alavanca de comando
(20) que faz girar o mencionado euEm 28 de deaembrO de 1960

Requerente: Tatekuni El - San
Paturi.
Titulo: "Cimeira para bebês adaptada a velocípedes" - Modêlo de Utilidade,
lá 'Cadeira para babes adapta.
da a velocípedes", oonstitulda por armação tubular, com encosto e assento, tate suspenso por molas aos braços superiores da armação, enquanto
que inferiormente se encontra travessa
ou péseira, caracterizada pelo fato de
que através de parafusos o conjunto
é adaptado it parte superior do veiculo, o qual posteriormente apresenta haste inclinada para cima e para
traz, com possibilidade de rotação,
terminada tal haste por manopla,
enquanto que inferiormente apresento
porte,
urna travessa a que se ligam dois tirantes, que nteriorraente se prendem Requerente: Zenith Rádio Corpo- Seguem-se os pontos de 2 até 9.
115 extremidades de uma segunda tra. ration - Estados Unidas da América.
Prioridade: França, em 12d e ta..
Ves,sa, esta solidária à coluna do gui- Mulo: Dispositivos semi-conduto- iveliO de 1980, sob o no 815.388.

Dictaphone Corporation - Opa
tição ao térrno 652.129, marca Dletomaster, classe 8.
Seara Roebuck And. CO. - Oposição ao térmo 648.494, marca Slr.
classe 50.
Serrana SOciedade Anónima de
Mineração - Oposição ao térmo
847.695, marca "8", classe 38.
S.A. Moinho Santista Indústrias
dão.
Gerais - Oposição ao têrmo
847.695, marca "El% classe 38.
Total de 2 pontoe.
Produtos Quimicos Oba S.A. Oposição ao têrmo 648.741, marca
Ecodil, classe 3.
AVISO AS REPARTIÇASS
PÚBLICAS
Fabrique D'Horlogerie Silvana
C.A. - Oposição ao termo 848.141,
O Departamento de lar
marca Silvamar, classe 8.
prensa Nacional avisa As
Lingner. Werke G.M.B.H. Repartições Públicas em fp.
Oposição ao têrmo 648.419, marca
rai que deverão providenRayito, classe 46.
dar i reforma das assinem
turas doe órgãos °lidais
Casas Gaio Marti S:A. - Oposiaté o dia 26 de fevereiro
ção ao têrmo 852.381, marca Bancorrente, a fim de evitar o
deirante, classe 41.
cancelamento da ranessa a
São Paulo Alpargatas S.A. partir daquela data,
Oposição ao tèrmo 650.705. marca
Rayito, classe 46.

112M0 N

res..- Privilégio de Invenção.
10 - Um transformador de energia
termoelétrioo compreendendo zonas
de massa de material semi-condutor
aglomeradas por suporteis umes Az
outras para proporcionarem uma fi-

TERMO NA 126.219
irm 31 de janeiro de 1961
'TelefonaktiebolNet, L
gura de mérito termoeiétrica substan, Requerente:
Ericseon - Suécia.
Malmente maior do que a do dite MTitulo:
Meios de registro para chamaterial , na massa.
modaa telefônicas. - Privilégio de

Total de 20 pontoe.
A requerente reivindica cte -aorirckt
com a Convenção liatemacioinal e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de ri
de agasto de 1945, a prioridade do
correspondeente pedido depositado na

annanklio.
1° - Uma combinação de circuito
para registrar chamadas automáticamente em sistema; telefônicos, em que
cada linha de assinante é prevista)
com usa medidor o qual é avençaoe

Repartição de Patentes dos Estados por meio de pulsações que entram
Unidos da América em 28 de dezem- ume a uma, durante as comunicações,
medidor, ,éesecque é construído de uni
bro de lowsob o mt+ 962.184.

•
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janeiro de 196.5

...magnete g,e avanço, uma roda de ca- previamente entre si in fixadas ao &a- no, sentido longitudinal; pelo fato que a base pode
. Ser completainente
• traca e um meio de contacto contro- lado, preferivelmente vulcanizado, pe- ainda das duas' pontue num das ia- Imersa
'Para, limpeza, arei/ perigo de
lado pela tecia de catraca; meio de la
?rnidadeee uma tira formando tereis, serem dobradas ou reviradas, choque • elétrico,
•
contacto ésse que e atuado da cada a saperior do calçado, três ou- dobre.duxa essa feita externa e pro,
Total de 4 pontos.vez que o registro contado no medi- tras " ,..eniando a.s partes laterais di- gressivamente sôbre as próprias peças
' .dor alcança. - um. .determinado . valor, anteiras •e as restantes tendo as suas e . até, estas • meninas pontas, sôbre
.operando os meios de contacto para extremidades livres costuradas entre porem-se as outras duas pontaa
TeRMO Ná 127.403
atuarem um 'meio deIdentificação si paia cano/et-ar es partes laterais outro lateral, subdividindo assim. o
que identifica a linha.. e avança a do calçado. .-corpo da luva ém duas porções per, • Em 27 de março de '1961- •
• 'identificação a um dispositivo para
Total de 2 pontos.
feitamente simétricas, completando:
•
• ,
regiatrar a dita quantidade, caracter'.
se nesas altura as costuras detereis de "Compreesor de ar para -buzinas e"
mia pelo fato de que os ditos meios
tal modo a fecharem, totalmente, as outras finalidades análogas",
•
de contacto, quando atuados, por uni
TERMO 1n19 126.900 extremidades arredondadas, • e finallado impedem um avanço maior dg
Comercial
e
Industrial
Colinnbia
mente pelo
pelo fato de na altura da luva
medidor por meio das pulsações pru20 ' de. fevereiro. de 1961 •
Capital do Estado de São
ter adaptado ou costurado, por en- S. A,
venentes da comunicação, por outro
Paulo. — Privilégio de Invenção.
tre
as
peças
e,
portanto,
embutido.,
•lad) mantém um •• enrolamento.' no
Requerente; Svenska Latreprenaci
elástico circundante no sentido
1° — ` Compressor de ar para buzinieenéto de aliança do medidor conec- Aktiebolaeet Sentab, Aktiebolaget um
transversal.
• nas e outras finalidades análogas, catem) aos ditos meios de identificação, Skanska Cementgjuteriet, Hojgaard
rcterizado por um cilindro acoplado
Total de 2 pontos.
e pelo fato de que cá meios 'de iden- Schultz A/S,- que forma o consorcio
direta e axialmente a um eixo motor,
etiticaçào operam o medidor por meio The Sentar Preseure Pipe Consortium..
cilindro êste eui cuja banda são pra..
-•
de um circuito através do . dito enroSuécia,
ticadas * longitudinalmente três ou
TER1V10 N9 127.172
lamento, de modo que os meios de
mais ranhuras profundas, simetricacontacto depois de cada identificaetto • Nome de Invenção: "Precesos para
mente dispostas,. nas quais se alojaui
são restaurados, o Identificador e o a fabricação. de canos ale concreto
" Em 27 de fevereiro. de 1961
palhetas que tem as mesmas dimen.'
disp2sitivo,s de registro são libertados tenda reforços longitudinais e anula- •
e pode ser iniciada unia nova conta- res pretenslonados." — Privilégio de
Requerente: Beimer Meschinenf a. :fies que as ranhuras que lhes sergem de puLsações •paía . o medidor. Invenção. ..
brik Aktiengesellechaft — Alemanha. vem de ,gula, e nestas são mentidas
livres e aeustadamente; sendo 'que o
Total de 3 pontos.
•1 — Uni , procesei para a fabrica- Títtilo: Dispositivo de torção para dito cilindro que aloja em suas raA requerente reivindica de acôrdo ção de canos de 'canos de ccncreto
fios
duplos.
—
Privilégio
de
Invenção.
nhuras as citadas palhetas, é manticom a Convenção Internacional, 'e u tenda refôrços pretenclonados longiArt. 21 do Decreto-leien° 7.903. de TI tudinais e , anulares pelo Lao de uni
19 -- DiefroSitivo de torção para 'fios do vertical e cxcantricamente em 'uma
de agOsto de 1945, a prioridade do conjunto' de molde, compreendendo duplos, provido do elementos de gula camra cilíndrica, cuja altura é igual
correspondente. pedido depositado na um molde expanSiVel externo e um do fio instalados n•a periferia do -diz- a do cilindro e palhetas, fie-ido com
Repartição de Patentes da Suécia, em molde interno prov:do de. ou consis. positivo de fornecimento do fio, ca- um ponto de sua banda; encostado
Ia de fevereiro de 1960, sob o'n 9 149. tindo num casquilho . flexivel, a con- racterizado, pelo- fato da compreender na parede da câmara cilindricae câesta, cujo ponto de maior excreto, após ter. sido - introduzido e uma' série de pinos de ,gula, feitos de mara
é pouco menor que a lar,
acondicionado no conjunto de mol- meti. duro, de material sinterado 'ou centricidade
gura das palhetas, apresentando esta,
•TERIVIO N9 126.302
de, :sendo comprimido radialmente de substância semelhante -- em pate câmara, em pontos , diametralmente
'
contra o molde externo pela expan- ticular. de eorindon sinterado ete: opostos do cilindro que nela sei enceta
EM 1° de fevereiro de 1961
são de dito-casquilho de molde-inter- cabeados, com. os seus eixos paralelas ra, duas aberturas, uma de entrada e
no sob uma pressão de fluido aplicada ao eixo do ai e. em perfurações.adre. outra' de salda do ar.
Requerente: Elmo Alfredo Fontana no lado' interno de dito casquilho, e de, previstas meambor ou no respec"
Argentina.' •
quando assim comprimido transmi- tivo apènd:co; e pelo fato de que os Total de 2 pontos.'
• Titulo: Um nõro tipo de embala- tindo o concreto urna pretensão para mesmos interrompam a canelura da
rei •ea Privilégio de Invenção. •
refôrço anular que tem sido colo- guie, do fio prevista à altura do oriDescrita que foi a presente inven- cado antes no, molde externo, carac- fício de saída do fio, dieparando ra• TERMO N9 127.596
ção e a maneira em que a mesma po- terizado pelo fato que. se submete .o dialmente, d base da mesma.
' de ser -levada à prática, declara-se concreto a-pós a compressão do mes,
.Em 24 de fevereiro de 1961
reivindicar com direito exclusivo de mo ter sido completada e o refõrço Total de 5 pontos.
propriedade:
A requerente reivindica de acôrdo
. anular ter atingido um valor pleno
Requerente; José Fernando 'Cardo.
com a Convenção Internacional e o ao — São Paulo,'
1 0, — Uma embalagem para- subs- predeterminado de pretenção, à Vibra- Art.
21
do
Decreto-lei
n9
7.903, de 27
tâncias diversas com ctosificação con- ções de tal fôrça e duração, sob pres- de agôsto de
Titulo:
Dispositivo
de
segurança
.
1945,
a
prioridade...do
.trulada, caracterizada pelo fato de são mantida do _fluido, que os poros,
tra roubo de veículos. — Privilégio de
eeter constituída por urna envoltura canais e fendas que têm uma ten- correspondente pedido depositado na Invenção.
•
- possuidora de pelo menos uma pare- dência a formar-se no -concteto du- Repartição de Patentes da Alemanha,
19 — Dispositivo de segurança conde de características planas, debaixo rante o comprimir do mesmo, são re- em 13 cie maio de 1960, sob o númetra roubo de veiculas, caracterizado
da qual acha-se.iniediato, central e movidos .e as fôrças friccionais que ro B 411336-'76c Gm.
por uma peça tubular ou estojo que
•
hvremente aujelto, um disco axial. tendem a prejudicar a ,- expansão do
aloja um eletro-imã que possue a ex.
Mente deslocavel e provido de uma molde externo e ou a causar o pretreine:lede inferior do núcleo " alon,TÉRIVIO DT° 127.274
pluralidade de porções sobressalentes tensionamento irregular do refõrço
gada numa projeção cilíndrica de pedo mesmo cornprimento e largura: p. anular são parcialmente tornadas Me• .
queno diâmetro, eletro-imã êsteligado
Em 28 de fevereiro de 1961
interealadamente, daa • conseqüentes feticas:
a uma chave intermediária interrup.
depressões, Parabém de igual compriA requerente reivindica prioridade
mento e largura, achando-se provido de idêntico pedido depositada na SeRequerente: " Westinhouse Electric tora e desta a chave geral de r inghium dos ,lados de cada' uma cies por- partição de Patentes sueca em 24 de Corporation — Estados Unidos da ção. •
I
-•
ções sobressalente,' menos uma. de `fevereiro de 1960, zob o ná 1.862-60. América.
29 — Dispositivo de segurança 'conmerdas pequenas. linguetas de - dispoTítulo: Aparelho para cozimento. tra roubo de veiculos, acorde com o •
sição radial, as Mieis se projetam - patonto 1, caracterizado por o estojo do
— Privilégio de Invenção.
ra cima em ângulci- reto, sendo a lineletro-imit possuir inferiormente uma .
, TERMO N° 127.060
— .Um aparelho elétrico de co- gargante ou redução tubular cilindri•
gueta correspondente à porção.sobreszimento, tal como um cozedor de ,sal- ca de pequeno diâmetro e com vises
selente restante, de .1 :suais caracterize Dep. em 23 de dezembro de 1960.
teas. tx)iém invetremente disposta e
sicha de Frankfurt, caracterizado por para receber unia conexão.
Incidente, atra-lãs de Uma ranhura de Patente. Patente • Modèlo de Utili- compreender uma base incluindo urna
Total de 8 pontos.
forma curyo, praticada na parede do
parede base e paredes laterais, definindo Um comprtimento de cozimenreclniente ctue possue. 5.sslm mesmo, dade.
sendas aberturae de conformação cm'. Titulo: Nôvo modê10 de luva. ,
to, tin par de barras condutoras prin.
TriiM0 N4 121,844
• ,va e de extensâo. ligeiramente bife. , Requerente: Moyees Nesanel Ejchel. clpais para/elas disposto no dito com- . .
partimento em seus lados opostos, dl..
rtor ô. das porções ,obressalentes do
vemos eletrodos levados por cda uma Nome de Requerente: LOu18
-Mac°, e atrAvés das quais . penetram — São Paulo:
•
.
Bélgica.
an/dademente as , linguetas radiais.
19 — Ndvo módálo de luva', carac- das ditas barras condutoras principais WOUw
correspondendo . a curvatura destas terizado' essencialmente por compre- e se projetando para o dito comparNome da Inven4tio: "Processo de
aberturas e a da ranhura, ao eixo ender duas peças de tecido apropriado timento de cozimento, para receberem,
representado peio. meeri de união do de feitio alongado, com. suas extre- em seus pares opostos,as porções ter- fabricação de uma bacia de retrete de
emcoà parede do' recipiente.
midades longitudinais, preferencial. minais das salsichas a serem cozidas, material plástico e bacia realizada de
Seguem-se os pontos de 2 até 4.
mente retilíneas e paralelas, enquan- uma tampa para o dito comprtimen- •c8rdo com este processo": —
de Invenção.
to que, sus pontas - ou extremidades to de cozimento, uma garra de plutransversais apresentam-se saliente; gue 'dirigida para cirna, levada por -10. — Procesas d fabricação de uma
• TERIVIO N° 126.863
em -perfil arredondado ou curvilineo, cada uma da ditas barras conduto- bacia de retrete de material plástico,
rendo que a largura destas peças cor- ras, um par de soquete.s abrindo para caracterizado por consistir -cm
Em 20 de fevereiro de 1981
responde", aproximadamente, a largUra baixo, levado pela tampa, em alinha. zar teferida bacia comvários
da mão; pelo fato ainda das duas pe- mento com as ditas garras de plugue, mentos moldados cada um dêle.s numa. •
Requerente; Silvio B. Foster Vidal ças serem tinidas ou costuradas pelas para recepção do último, quando a só peça e ligados entr si segundo um a
— Estado da Guanabara.
suas extremidades -longitudinais, cos- tampa está na posição fechada, e dia. pla no horizontal.
Titulo: Névo modéto de Meado. — tura assa; mie se prolong em parte positivo levado pela tampa, para *o. Total de 12,pontos.
Modéle de Utilidede.
ou em pequena extetneão até o inicio verum circuito elétrico entre os so0 requerente eeivindlca a priorida.:
1* Nôvo modelo de calçado carac- da curvatura que configura as pon. quetes e uma fonte de suprimento de de de idêntico pedido depositado na
terizado por seis tiras de couro ou tas, de tal modo a formar ' um -todo eletricidade, a dita tampa e a base Repartição de Patentes belga 'em 1E,
outro material adequado .cOMeadas único 'totalmente aberto ou 'rasado sendo facilmente separáveis, com , O de mrço de 1960, sob o n° 38.656.
•
•
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Janeiro de 1965

MÁ.FRCAS DEPOSITADAS(
Publieggito feita de acordo coni o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderá o apresentar suas oposições ao Departimento
Mac/asnal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concesalto do registro requerido
gazolina dispositvos de a sranque dife- experimentar drenas, aparelhos rara -so rsa es. máscaras contra gases: inkrairencial, disPositivos de gnição elétrica destruir insetos, aparelhos da ótica 1 marras, niveis, óculos.. objet,saa
para motores. dinamos, &a ios, desnata. aparelhos pulverizadores. ?parelhos para gráficas. orhas elétricas, pealômetsos,
deiras para manteiga. de dibradores de aquecimento de água, aparelhos gera- pluviametros, pinos e temias, nanes
cana e forragem, máquiftas desci:1301ra- dores eletro-quimicos, aparelhos para de pressáo, pilhas sêcas elétricas apara
doras, maquinas debulhadania, descasca- recepção e reprodução de sons e soai- transistoi es. pistolas de pintasa p gs,
dosas, maquinai distribuidoras de con- dos, aparelhos automáticos .elétra os de pa:néis de carros, quadros distribuidocreto e barro, espuladeiras eixos de passar, aparelhos para espremer frotas res pick-ups, para-raios, propulsores,
direção, eixos de transsnissâo embrsa- e iegugnes, aparelhos de alta teso. queimadores de óleo, quadrantes e sexgens, engraxadores centrifugoa para for- aparelhos de proteção contra acidentes tantes , para observações astronômica,
jas, engenhos de cana, exarai:Dedeiras de operários. aparelhos abactores is atriga radores, rádios transistor iz ados,
para manteiga, engrenagens para man- fer.amentas. aparelhos distribua:fores de ranetorcs reostatos, relógios de ponto,
cais, engrenagens de cheinalheiras. en sabão e de desinfetantes para instala- de pulso, de bolso, de parede, despertagrenagens paia eixos de manivelas, en- çata sanitárias aparelhos esterilizado dores, contadores e medidores dc quanris. aparelhos gazeificadores, a,sarelhos
grenagens de paratusos sem fim, angra- para análises, aparelhos ozonizadores tidade e volume, radiadores, rádios, reaagens de distribuição, engrenagens mui- aparelhos pasteurizadores. aparalhos re- tentores de graxa e óleo, receptores,
r.gadores automáticos, registros para
INDÚSTRIA BRASILEIRA;
tiplicadoras, elevadores hidráulicas, ou/adores a estabilisadores da pressái, vapor, gás. água e outros liquidas quanexaustores para forjas. esmeris, mu- e de fluxo de gasss e liquidas apare- do não considerados partes de máquinas,
las. máquinas encapatorias máquinas Mus para salvamento e para sinaliza reatores para luz fluorescentes, refrigeClasse 6 .
ensacadoras, elevadoras, máquinas de
aparelhas para escarnpriatas apa ração doméstica, e industrial, registraPara distinguir: Maquinas para inchas- esculpir, diairagmas, anarenagens de relhos para limpar vidros aparelhos dores. resistências, elétricas, reles, sortrias texteols em geral. máquinas e suas comando das válvulas, uságninas, cupi- para combater formigas e outras pra veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
partes Integrantes para fins industriais, lhadora, máquinas estaieira, eixos de gas aparelhos automáticos acionados loquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
máquinas de precisão, máquinas opera. comando, engrenagens pa ra eixos de peia introdução de moedas, aparelhos soldadores elétricos, toca-discos. lamatrizes, motores e suas partes, peças pa- comando das válvulas e para eixo de espargidores, aparelhos e instrumentos das e interruptores elétricos, torneiras,
ra velculos. alavancas, alternadores. uma/velas, maquinas de Pstampar. máqui- de 'cálculo, aparelhos para observações tubos acústicos termômetros para obus..
aceleradores, anéis de pistilo, anéis de nas . de esticar, máquinas para escava. sísmicas. aparelhos termostatos, orno- v.ac,âo metaorológicO. telescópios, tacôtro-quimicos, aparelhos para recepção
;Au de terra; máquinas ex.,stclio de nômetros. aspiradores de pó, acreana- metros, televisão, taxímetro, torradores
pistilo, anéis de esféras para rolamen- óleos. filtros paar limpeza do motor, tros, acendedores elétricas, alto falan- de cereais, trenas, transformadores, tetos, anéis de óleo, anéis para facilitar filtros para óleo, :ales . de aarjas, çresas, tes aplicadores elétricos, antenas, ba- lefones, tostadeiras. telégrafos, tripés
o arranque dos Motores, anéis de -seg- &ft», fornalhas para anadiçao furadei- teras de acumuladores, baterias, balan- para fotografias, válvulas para rádios, mento. autolubrificadores, miastes, opa- ras forjas, forjas, máquinas para furar ças comuns e elétricas, barómetros. bi- vá,a uras de descarga, válvulas de remotores a explosão, máquinas amassa- e centrar, fornalhas rara tratamentos nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elé- dução. vacitõmetros. válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores
relhos para mistura de combustiveas de termicos, máquinas de fabricar papel, tricas. (exceto para fins "curativos),
•
delras, máquinas amassadeiras, máquinas máquinas para fabrico do fumo, máqui- botões de campainhas elétricas, bombas
Classe 7
=assadeiras de concreto e barro, má- nas para fabricar gelo, ai iquinas para medidoras. bússolas, baterias elétricas. Máquinas e utensilios para serem usaquinas de abrir chavetas, máquinas guindastes, geradores para corrente con- bules elétricos, buzinas, buzinas para dos exclusivamente na agricultura
afiadoras para ferramentas de corte, tinua e alternada, geradores de eletri- bicicletas, caixa de descarga, câmaras horticultura 'a saber: arados, abridores
máquinas para arqueação de embala- cidade, gazeificadores de liquidas com. frigorificas e fotográficas, chassis de de sulcos, adubadeiras, ancinhos me.
rádios, chaves elétricas, chaves, camgens e voluines, máquinas para afiar, bustiveisa guinchos, injetores para car- painhas, cineniatógrafos,' cronômetros canicos e empilhadores combinados,
mecanicos para agricula
máquinas para ajustar, maquinas para buradores, máquina; de impressão. aor- cronógrafos. combustores de gás.' icidó- arrancadores
mura, batedeiras para cereais, bambas
ajustar, máquinas de atarrachar bate- nos, industriais • (fornalhas), máquinas metros, cristais de rádio. condenladoaziar adtalsar. ceitadeiras; carpideiras.
deiras. Nelas, braços. " burrinhos, blocos
res, comutadores, cortadeiras para foto- miados para arroz. charruas Pari a g ride motores, bronzinas, _blocos, barras. insufladoras, máquinas amadoras, má- grafias, chaves de alavancas, chaves cultura, cultivadores, debulhadores,
bombas de ar comprimido, bombas lu- quinas de lavar vasilhames em gerai automáticas. capacitares de bloqueio. destocadores. desentegradores, esmaga-.
brificantes. bombas de circulaaao. bom- iram/sinas para fabriaaçao de . bebidas capacitores eletroliticos, calibradores, deres para a agricultura, escarrificasiobas de combustível para motores. bom- refrigerantes, de águas gazeificadoras. conservadeiras para peixes e carnes. -s, enchovadeiras, facas para máquibas de agua e gazoana para automia máquinas de arrolhar e tampar garra- enceradeiras elétricas, escalas para rá- nas agrícolas. • ferradeiras, gadanhas,
veia, bombas hidráulicas, bombas teia fas. máquinas para engarrafar bebidas dios, estufas, engenho de assar carnes, Jarras Para arado, grades de discos
arifugas, rotativas de deslocamento e e liquidas, máquinas para colagem dos enzo. alodes de cabelo elétrico.' empei ali dentes, máquinas batedeiras para
pista° bombas elétricas, bombas para rótulos em vasilhaues, máuinas para ~atros, esticadores de /uvas. espelhos agricultura, maquinas inseticidas, máBquidos, para pressa° hidráulica e pa- fermentar e misturar 'aebidas, iuntas uni- de plástico para eletricidade, esteriliza- quinas vaporiza dor, máquinas de
ra compressões, bombas elétricas para versais para condutos d'água de moto- deres, extintores de incêndio, ferros . elé- mungir, máquinas niveladoras de terra,
pneumáticos, brunidores para cerea.a, res e máquinas lannaadorás a frio e tricos de passar e engomar. ferro da -náquinas perfuradoras para a agriculmáquinas batedeiras, mácgarusis brunido- a quente para aços e motes metais. soldar elétrico, filtros e aparelhos fil- tura. máquinas de p lantar. motocharres, máquinas para bordar, máquinas lançadeiras, lubrificadores centsifugos. trantes. filtros para óleos, filmes fala- mas, máquinas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar de
betoneiras, cruzetas, cilindros. câmbios. máquinas de lavar pratos, e eoupas, má- dos, fogões, fogareiros elétricos. fusi- .orctuir, de triturar, de estariam terra,
quinas
Ditadoras.
macacos
e
mancais
vais;
filmes
revelados,
faróis
corno,
aces'cabeçotes, camisas, caries de entbrea
sórios de veiculos para sinalização e tiara irrigação, p ara matar farmipas C
gens, carter de motor, carteias,' comuClasse 8
para
iluminação em gemi, fôrmas elé- miras insetos. oara burrifar e pulveritadores, cubos de placas de embreagens, Para distinguir: Abajoia," acumuladores,
zar desinfetantes, para adubar ,* para
•culatras de " cilindro do motor. caixas acetinõmetros, amortecedores de rádio tricas, fervedores, frigoríficos, fotózne- agitar e espalhar palha, para minar
iras. fios elétricos, filtros de interferende lubrificação, carburadores cabeçotes e freqüência, anemómetros, aparelhos csa. fonógrafos, garrafas térmicas. ga- acida°, para colher cereais, máquinas
do cilindro, coreias, cadeias cortantes de televisão, apsrelhos de ar condicio- sômetros, geladeiras, globos para lâm- amassadoras oara fins agricolas de
para entalhar, cardans, boaabas de Óleo, nado, aparelhos para iluminação, inclu- padas. globos para lanternas, globos umas árvores, para espalhar para camaganas para Cortar taloa, camisas pa- sive os considerados acessórios, de vel- térrestres para ensino. gravadores de p inar, máquinas combinadas para se.
ra ailindros e trilhos, máquinas catado- cujos, aparelhos para anúncios mecâ- sons, holofotes, hidrannetros, incubado- mear e cultivar, de deshanar, paia enras, caldeiras máquinas de costura, má- nicos, aparelhos aquecedores e medi- ras, indicadores de vácuo, instrumsntos tlar. máquinas e moinhos eira forraquinas adaptadas nas construções e coa- dores...aparelhos cromográficos, apares de alarme, interruptores, isoladores, átis-. gens, máq uinas toscadoras. ordenado▪ servaçáo de estradas, corte de madeiras lhos de barbear elétricos, aparelhos re- padas flsh, lamparinas, lactônetros. len- es mecânicos. -aiadores mecânicos roe carretos, máquinas para cortar e moer gistradores e medidores de distâncias, tes liquidificadores, lanternas mágicas, los compressores oara a agricultura,
carre e legumes, máquinas classificado. aparelhos para purificar águas, apare- lanternas de pilhas, limpadores de pa- sachadelras. semeadeiras. sa cada irae,
ria. máquinas de centrar máquinas para lho:, de sinais lampejantes, aparelhos rabrisas, 'iuzes trezeiras para veicu)o& sacadores de teria tosadores de grilcortar, máquinas • compresso,ms, carretéis. reguladores de gás, aparelhos de gal- lunetas, maçaricos de soldar, caldear e am, tratores agrirolas válvulas NCrli
vanoplastia, aparelhos didáticos, aparemáquinas agricolas
máquinas cravadeiras, carneiros hidráu- lhos cinematográficos, aparelhos auto- cortar, rnagnetos: marcadores de passalicos. máquinas para Fabricar canhões. máticos para acender e regular gás. gens. medidores. medidores elétricos,
Classe 21
quinas para fabricar cigarros, máqui- aparelho para separar café, aparelhos microscópios, misturadeiras, máquinas Para distinguir: Veiculo§ e suas ['Irias
nas para folia: cortiça, &admitiam de
para aquecer edifícios, aparelhos para falantes, mostradores para ráctos. mi- integrantes: Aros para biblcletas, autoTérmos as. 658.758 a 658.764, de
28-8-1964
•
Braseixos Rockwell S.A.
São 'Paulo
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vela, auto-caminhões, aviões, amor. de matai, ferraduras, forminhas, fitas
dores, alavancas de câmbio, braços cr, aço, ganchos guarnições de metal
regue*, braços para veículos, bicicle- i gsrlos, ganchos para quadros, grampos
8, carrinhos de mão e carretas, canil vara emendas de cor elas;" grades para
phonetes„ carros ambulantes, caminhõe, pratos, porta-gelo, possi:as, porta-pão,
carros, tratores, carros-berços, carros marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
tanques, carros-irrigadores, carros,, car, navalhas, nipes, pças, pás, picaretas
troaas, carocerias, chassis, chapas cir dinhas, molas ..ara ' portas, .ma telo.,
'sitiares para veiculos, ccbos de veiculo: latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha.
Carrinhos para máquinas 'de escrevei mossas, machetes, mantegueiras malhos
forrediços. para veiculos, direças desli pregos, ponteiros, parafusos :porcas
cadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
tvaaores para passageiros e para , carga gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joeengates para carros, eixos de direção. fogões s geladeiras, grelhas, galheteiros.
freios,- fronteiras para veiculos. guidão porta-jóias, paliteiros: panelas puxado'
locomotivas, lanchas, motociclo& mola' res, placas, pregadores, porta-esponjas
motocicletas. motocargrs. moto turgNe.., peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
manivelas, navios, ónibus, para-choques pires pinças, panelões, porta-copos e
pata-lamas. para-brisas, pedais, pantões garrafas. passadores de roupa, presirodas para bicicletas, ralos para bicicle. lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
tas. reboques. radiadores para veiculos rebites, reduçõua . .rccipientas de metal,
rodas para velculds, selins, tricicles, ti rodizios, roscas de aço inoxidável, retantas para veículos vagões, velocipe gistros de aço inoxidável registros,
des. varetas de controle do afogador • f serras, serrotes, sabes, saleiros, sak.arrnacelerador, tróleis, troleibus, varaes'.de lhas, torquezes, trilhos, tubos subula
- carros, toletes para carros
cões, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Classe 5
ç
o em bruto. aço preparado, aço trancas, tramelas, talheres talhadeira.s
coce, aço para tipos, aço fundido, aço tampas para panelas e caldeirões, tertiarcialmente trabalhado, aço pálio, aço rinas, tachos, trans de , cosinha. torrarefinado, bronze, - bronze em bruto ou deiras, orinóis, vasos, - vasilhames veri
parcialmente
trabalhado, bronze de gas, mandril de expansão, freza de
anganês. bronze em pó. bronze em (rezar, guia de freza de chanfrar
barra. em fio, chumbo em bruto ou ventosas, maletas, baus para sacos de
parcialmente preparado, cimento me. viagem, para pastas, balmazes. cantos
álico. cobalto, bruto ou parcialtnente para estojos, colchetes para malas, cra, couraças, estanho buuto ou vos, enfeites, fecho para pastas e para
arcialMente trabalhado- , ferro em - bruto, malas, passadores de correias, pontea
m barra, ferro' manganês, ferro velho, ras a prendedores de -papel, suportes
torniquetes e tubos de expansão
,t1
usa era lartitia ou parcialmente trabaado, gusa temperado, gusa maleável,
Classe 39
andinas da metal, lata em Rilha, latão
Rilha, latão em chapas,. latão em Para distinguir: Artefatos de borrachae rg alhões. ligas metálicas, limàlhas, borracha.- artefatos de borracha para
knagnésio, manganês, 'metais não traba- aluídos em outas classes:. Arruelas. arlhados ou parcialmente trabalhadU me- veículos. artefatos de borracha trai:, in.
tais em , massa, metais' estampados, golas. "amortecedores. assentos para ca.
metais para solda, níquel, zinco - deiras. borrachas para 'aros. batentes de
cofre. buchas de estabilizada; buchaá
buchas para jumelo, batente de porta.
Classe 11
ra distinguir ferragens e Serramentas: batente de chassis, bicos para mamadeilicates, alavancas, arruelas, "arrebites, ras, braçadeiras, bocais, bases para te.
prgolas, aldraves, armações de matai letones. borrachas para carrinhos Mus.
bricijires de latas, arame, aparelros de trinta. borracha para amortecedores
Olá e café, assadeiras, açucareiros, apa- bainhas de borracha para rédeas. cochim
relhos para lavatórios, arandelas, ares- de motor, câmaras de ar, chupetas cortas, aros, almofadrises, amoladores. dões massiços de borracha, cabos para
moladores de ferramentas, alças para ferramentas, chuveiros, calços de bor.
cinhos, brocas, bigornas, baixelas, racha, chapas e ,centros de mesa, cor
bandejas, bacias, mombonieres baldes das de borracha, cápsulas de borracha
rboletas, baterias, basca de metal bra- para centro de mesa, calços de borra.
adeiras, bules, bisagra, buchas, bainha cha para máquinas, copos de borracha
para facass baterias de cosinha, colhe para freios, dedeiras, desentupideiraa
es de pedreiros, cadeados ccrrentea • ca- discos de mesa, descanso para pratos,
ides, chaves de parafusos, conexões encostás, êmbolos, esguichos, estrados,
iara encanarrientos caixas de metal para esponjas de • borracha em quebrajacto
portões, colunas, canos,- chaves de fan- para torneiras, fios . de borracha lisos.
ga, chaves inglesas, cabeções, canecas, Fôrmas • de borracha, guarnições para
bopoa, cachepots centro de mesa co- móveis, guarnições de borracha para
guarnições para veiculos.
ueteleiras, caixas para condimento de automóveis.
lancheiras' para escolares, lâminas dg
Itmentos, cadeados, caldeirões, caçara- borracha
degraus, listas de borras, chaleiras, cafeteiras conchas coa- cha para para
janelas e para portas, lençóis
res. cuacuseiros, cabides de metal. de borracha; matroplas. maçanetas. pra
cabos,
caixas de "ferro, cgruzetas curvas
p,
para para-lamas, protetores de
enas, cremones, cadinros crivos, chan- tetores
para-choques, pedal de acelerador, peradores, cassinetes, cabos, chaves aba- dal de partida, peras para buzinas,
-as1 para porcas circulares chaves toa- pratinhos, pneumáticos, pontas de boradmétrica, correntes para chaves, col- racha para bengalas e muletas, roda:
etes, chaves para, porcas, distintivos, massiças, rodizios, revestimentos de
dobradiças, descanço para talheres, pra- borracha, rodai de borracha para móe C0p0S, enxadas, esferas, engates. veis, sanfonas de vácuo, suportes de
'feita' de metal, estribos, espátulas motor, sapatas do pedal de breque, sejtojos dá metal para carimbos, eixos seinbalo . e isoladores, suportes, semi'
- pandidor para tubos, estruturas miá- pneumáticos, suportes de câmbio: :an. .'; s, escarradeiras, espremedores, espu- imas de . partida. saltos, solas e solados
adeiras, formões, foices,- ;erro para de borracha, suKinas de borracha para
•dar capim, freroIlios; facas, facões apticaçáo 809 fios telegráficos e telefód
. fruteiras, funis, formas para nicos, travadores de porta, Melas.
Icis, empadas e pada:, Amigas tubos, tampas de borracha para. ftiradores; ferramenta: ''coi't 'tes dota!, toas de borracha para elaraçáo
pedtiratites s para márceneirds;
. ., ,41.:. lubsianciae . gaimicat
e . .1
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mecárticoa, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas
cadores de terra, tosa dores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
,máqunas agricolas
Classe 47
SOREM
Óleos de qualquer espécie para limai.
anilo, aquecimento e lubrificaçáo. PeIndástria Brásileira
tróleo refinado, semi-aefinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
Classe 41
óleos minerais,, animais ou vegetais,
AU-admiras, aletria, alho. aspargos. para .a iluminação, aquecimento lubriaçúcar, alimentos paar aaimais. amada. ficaçâo ou combustão, e' graxas. Proamêndoas. ameixas, amendoim.. araruta dutos e óleos combustIveis proveniTermos ns.' 658.769 a 658.771, de
- 28-8-1964
Sarem S.A. — Comércio, Indústria
e Representações
São Pau'o

p roz, atum ..aveia. avelãs, azeite. azei
tonas, banha s bacalhau, batatas. balas
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha
-até em p6 e em grão, camarão. canela
em -pau e em á. cacau, carnes ca
'caramelos, chocolates., confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alinienticios croquetes; compotas, canrica coalhada, castanha, cebola. cond.mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. -doces, doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, em.
p adas. ervilhas, enxovas. extrato de-tomate. farinhas alimentícias. favas, fé
cuias. flocos. farelo, fermentos. "fanar
figos. frios, trutas secas naturais e crisalizadas: gricose. gema de mascar. gor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
gabada. geléias, herva doce. herve
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leits
condensado. leite em p6, legumes era
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate, mel e 'melado, mate. mas
sas p ara mingaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, lotes. óleos comestíveis. ostras, ovas
aaes. piaos. prlInés; pimenta, pós para
pudins. pialtles, peixes, presunios, pa
tes.. petit-pois. astilhas, pizzas. pudins.
queijos. rações balanceadas para ani
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
sanduiches, salsichas, salames, sopas eri.
l atadas.- sorvetes. -sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
siai. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na -agricultura t*
horticultura a saber: Arados. abridora,'
de sulcos, adubadeiras, • ancinhos mecânicos . e empilhadores combinados
arrancadáres mecânicos par' agricultu
ra, batedeiras- . cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para afloz, charruas para agl.'.
cultura, "cultivadores, debulhadores.
destocadores, desentegradores, esmagadores para a -agricultura, escarrificado.
res. enchovadeiras, facas para máqui-

nas agricolas, ferradeiras, gadanhos.
garras . para arado, grades de discos
oudentés, máquinas, batedeira* para
agricultura, máquinas insetifugas, maquinas vaporizadoras, máquinas' ' de
mungir, máquinas aiveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a • agricultura, mquinas de plantar, motociarruas, máquinaá regadeiras, máquinas de
roçar, de semear' para sulfatar de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação„ para matar formigas e
outros Insetos para borrifar e pulverizar desinfetantes, piara . adubar, para
agitar e espalhar palha, para Coaher
algocleo, para colher cereais. "máquinas
amassadoras par 'fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinada, para memear e culturar, de de:limiar, para enafiar . 9:S:infixo e moinhos paia forrageai, ,.istáquians tocadoras, ordenado.

entes de petróleo
Termo n° 658.772, de 28-8-64
Sorcm S.A. — Comércio, Indústria
e Representações
-São Pau,

SOIM S/A...COMERCIO,'
INICSTRIA E
REPRES nITAçõES
Nctne Comercial
Termo
658.773, de 28-8-64
Empresa Jornalística Vale do Sinos
Ltda.
Rio Grande do Sul
•

Classe 32
Uni jornal
Tármo n° 658.774. de 28-8-64 Einprêsa Jornalistica Va'e do Sinos
•
'
Ltda.
Rio. Grande do Sul

Sr i
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Classe 32
Uni' jornal
Termo n° 658.775, de 28-8-64
"Iba" International Board
csf Advertisina Gift Manufacturers
its4 INTERNATIONAL BOARD uer'
ADVERTISING GIFT MANUFACTURERS

,

• • Nome Comercial
Termo n° 658.776, de 28-8-61
"lha" International Board
Of Advertising Gift Manufacturam'
Alemanha

BA "`""""

1
.1

• • Classe 17' °Calendários

,
,
DIÁRIO OFICIAL. left0
0

Segunda-feira 11
Termo n° 658.777, de 28-8-64
"Iba" International Board
of Advertising Gift Manufacturess
Alemanha

Termo a° 658.782, de 28-8-64
?sigo Pepas N, S. da Conceição Lida.
Estado da Guanabara

DA CONCEIÇÃO,

Nome Comercial
Termo n' 658.779, de 28-8-64
Tecnoplástico Belfano Ltda,
Pj ib

SAPATARIA
FLORESCENTE

Válvulas, ventiladores, instrumentos
e aparelhos de ventilação

•

Classe 14
&apóias de vidro, bacias de vidro ou
de cristal, balões de vidro, bastões de
vidro, bicos de vidro. buretes de vidro,
cainho' e viro, caixas de vidro ou de
~tal, cálices de vidro ou de cristal
cadinhos de vidro, caixas de vidro ou
Iheres de vidro ou de cristal, conta-gotas de vidro, copos de vidro ou de criatal. cristalizadores de vidro, destilado
res de vidro, esferas de vidro, espátulas de vidro, frascos de vidro ou de
cristal, funil de vidro, garrafas de aiaro ou de cristal, laminas de vidro, la•
vadores de vidro ou de cristal, mamadeitas de vidro, moldes de vidro, pipetas
de vidro, pessetas de vidro, provetas de
vidro, retortas de vidro, torneiras de
vidro, trompas de vidro, tubos de vidro, vidro comum, vidro com composi,
coes 'especiais, vidro com telas de metal, vidro cristal, vidro industrial, vi.
dro laminado, vidro trabalhado
Termo n° 658,781, de 28-8-64
Mercearia do Cajá
Estado da Gaanah /ta

Inrmo n • 658.796. de 28-8-64
Distribuidora Popular Ltda.
Estado de Guanabara

kátrIbUao7CP(Wital
Cisme 8
Ttémos ns. 6528i 7897 e 658.798, fe
Rédio Trkviião Paraná S.A.
Paranl

p-rociwfa-c urn .53/-4°

Termos na, 658.791 e 658.792, de
28-8-64
Equipe — Propaganda e Re/ações
Públicas Ltda.

Classe 32
Almanaques, anurios, albuns .rap-essos, boletins, catálagos, edições iirApressas, folhetos, jornais, livros impuss-Js,
publicações impressas, programas ruiu>
fônicos e rádio-televisionados, pe,-at
teatrais e cineentográficas. programas
circenses e revistas
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes imo-essos,
cheques, clichês, cartões termospiáçti,.);
de identidade, etiquetas impressas, !siaras, folhinhas impressas, notas p:
sbrias, recibos e rótulos
Termo ng 658.799, de 28-8-64
CarAmica Santa Mônica Ltda
In3Ustria e Comércio
Paraná
Cetâmica Santa Mônica

Classe 36 Titulo de Estabelecimento

Termo n° 658.780, de 28-844
Vitrais Uirapuru Ltda.

INDUSTRIA BRASILEIRA

Equipe= Propagandaie
Rel.acõPtiblicat-Ltda
.Nom. Civil

( -1NOURTRIA BRASILEIRA:,

de 1965 te

;MAN MÁQUINAS

Termo n° 658.790, de 28-8-64
Equipe — Propaganda e Relações
Públicas Ltda.
Paraná

Termo n° 658.784, de 28-8-64
Skpataria Florescente Ltda.
Estado da Guanabara

E3ELFANO

'prelo n* 658.789, de 28-8-64 •
Mard Máquinas Ltda.
Estado da Guanabara

Classe 17
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

III••••••n

UIRAPURU

Clame 38
Armações para 6sulos em gerei:

AUTO MECÂNICA' ,
TRANSMONTANA

BELPANO LTDA.

-,

danei
. ro

Thulo de Estabelecimento

Termo n• 658.783, de 28-8-64
Auto Mecanica Transsnontana Leda.
Estado da Guanabara

,TECNOPLASTICet

para Óculo' Ltda.
Estado do Rio

IRDOSTRIA BRASILà.11

Classe 21
Titulo de Patabelecimeato

Tétano n° 658.778, de 28-8-64
Tecnoplástico Belfano Ltda.
São Paa's

n° 658.788, de 28-841
Indústria de Amem.

jilLOTEX

AUTO PEÇAS N.

eiaase 17
Calendários

4
•

Termo ri' 658.785. de 28-8-64
Fornecedora de Materiais Campinho
Limitada
Estado da Guanabara

FORNECEDORA DE MATERIAIS
CAM PINHO

Termo n° 658.793, de 28-8-64
Cardinal Marketing Pesquizas
e Projetos Ltda.
Paraná

Classe 16
Titulo de Estabelecimento

Cardirral Marketin g Pes?.
._,
quizas e Projetos Lido

Termo n* 658.786. de 28-8-64
C.erámica Vila Nova Ltda.
Fstado do Ria

,

.

Nome Civil
Térmos as. 658.794 e 658.795, de
28-8-64
Cardinal Marketing Pesquizas
e Projetos Ltda,
Paraná

CERÂMICA
VILA. NOVA •

ClasFes: 15 ,.. 16
`.....'e de Estabeie:imento
Termo n° 658.787. de 28-8-64
Zilotex ,Indústria de Arma at5as
para óculos Ltda.
Estado do Rio

MERCEARIA
DO CAJÁ

DE ARMAC81311

Classes: 41, 42 e'43
Titulo de Estabelecimento

Classe 28
Tinslo de EstribeIecieinenra

zmoncx — INDOSTR/A.'
PARA 8CULOS LTDA.

– • e 32
Almanaques, , :rios, albuns • impressos, boletins, catálagos, edições impressas, folhetos, jornais, livros 'impressos,
publicaçbes impressas, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, praça-amas
circenses e revistas
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
cheques, clichês. cartões tenaosplásticos
de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas, notas, provais.sórias, recibos e rótulos

Cardinal Marketina
•
.
Classe 32
Almanaques. anuários. albuns impressos, boletins, catálagos, edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos,
publicações impressas, programas radiofónicos e rádio-televisionados, peças
teatrais e cinematográficas. programas
circenses e revistas
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
cheques, cr.zhes. cartões termoscasticos
de Identidade, etiquetas impressas, faturai!, folhinhas impressas, notas ptomlasósias, recibos a rótu Tos

Classes: 16 e 16
• Titulo
Termo ng 658.800. de 28-8-64
Radio Televixão Coroados 5. A.
Paraná

Rádio Te!evisão
Classes: 43 e 33
• Titulo
Termo a° 658.801, de 28-8-64
Rádio Aelevisão Coroados S.A
Paraná
t
• •

..Radio Maringá
Classes: 32 e 33
Titulo

Termo n° 658.802, de 28-8-64
Rádio Televisão Coroados S . A ..
Paraná

TV MARINGÁ:
Classes: 32 e 33
Titulo
Termos na, 658.803 a 653.806, "di
28-8-64
Rádio Televiso Coroados S.A.
Paraná

,Dittisora"1 Marin-g-1
Classes:* 32 e 33
•
Titulo
Classe 8
instrumentos de precisão. instrumentos
elentificos. aparelhos •• de uso coami
Instrumentos e aparelhos didátic
moleira de tõdei eseskie: seesemtelos

100' Segunda-feira 11
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas' tomadas, fim soguetes, etc):
aparelhos fotográficos, cinematográtrcot, máquinas falantes, discos gravados
e filmes revelados
Classe 32
•flicos e rádio-televisionados, peças teaAlmanaques, anuários, albtms itnpres.
sus, boletins, catálagos, edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos,
publicações impressas, programas radiofônicos e rádio-televistanados, peças
teatrais e cinematográficas, programas
eircensei,..e revistas
•
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes imPressos,
cheques, clichês, cartões termosplásticos
de identidade, etiquetas impressas, faturas. folhinhas, impressas, notas promissórias, recibos e rótulos
Termo n°658.807, de 28-8-64
Farmácia Santo Agostinho Limitada
Paraná

•

, Farmácia

•

Santo Agostinho

Classes 3 e 48
Titulo
•T'ámo n 9 658.808, de 28-8-64
A Preferida Ltda.
Paraná

A PREFERIDA
Classe 40
Titulo
Termo n9 658.809, de 28-8-64'
G. N. Loupetis
Pernambuco

'CASAS LOLIP,EIg
Casse 38
Titulo
•
Tèrtno n. 9 656.810. de 28-8-1964
Somuros Ltda.
Pernamhas

#SONALIROS
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• :
Uras) ri.° 658.813, de 28-8-1961
para barba, loções e tônicos para os
BrasApLIda.limprtendimonio,
cabelo* e para a pele, brilhantina, banComerciais
dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
Paraná de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
:13RAZÃO,
pele e "maguillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado ou não, lápis para
Classes: 33, 41, 42, 43 e 41
pestana e sobrancelhas, preparados para
Titulo
embelezar cilios e olhos, carmim para
a rosto e para os lábios, sabão e creme
Termo n. 9 658.814, de 28-84964
Comércio e Representções tom Ltda. para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Paraná
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perf
•
me: escavas para dentes, cabelos, unhas,
e aios; dum de louro, saquinho pariu.
cilada, preparados em pó, pasta,
sent
dissolventes e vernizes, removedores da
d. , e tijolos para o tratamento das unhas
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolori'
unhas. cílios e pintas ou sinais artifi.
Classe 8
ciais, óleos para a peie
Titulo
Teimo n.9 658.820, de 28-8-1964
Termo n.° 658 .815, de 28-8-1961
Tintas Hering S.A. Indústria e
• Esnesi Ltda.
Comércio
•
Paraná
SantaC atarina

è
Comrcio
e
•Repre
aPoe,

tiar e 'Restaurante
Plaza
Classes: 41. 42. 43 e 44
Titulo
Támo n.° 658.812, de 28-8,1964
Indus&rs: Madeireira União Ltda.
Paraná

industrial Madeireira

Classe 4

Termo n.° 658.824, de 28-8-1961
'piranga de Operações Mobiliárias
Sociedade Anemias,:
Guanabara

ípiranga
Classe 53
Titulas de crédito'
Termo n.° 658.827,
28-8-1961,
Panificio Moinhos de Venta Ltda.
Rio Grande do Sul

Moinhos de Vente,
tNDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Balas, bomboas, bombocados, • biscoitos, bolachas, bolos, bokis gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops.
doces de leite simples e composto&
doces de frutas em conservas preparadas em massa, em calda em conservas, em compotas, e em geléia"
PRORROGACÃO
doces, doces gelados, doces de amêndoas, de amendoim, de nozes, de casSUPERPIN1
tanha, e de frutas secas coertos com
Classes:. 11 e 33
chocolates, frutas secas, passadas e
Titulo
Indústria Brasileira cristalizadas,
geléias, goma de mascar,
Termo n.9 658.816, de 28-8-1961
pralinés, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos.
Classe
1
Verba Ltda. Distribuidora de Valores
pudins, panetones, sorvetes, torrões"
Tintas, esmaltes, vernizes, solventes,
Guanabara
torradas
redutores, massa rápida para pinturas
Termo n.9 658.828, de 28-8-1964
Termo n.° 658.821, de 28-8-1964
Comanhia de Cigarros Souza Cruz
VERBA LIDA. D‘stribu‘dora
Renato da Silveira Fernandes
•Guanabara
Gonçalves
de Valores
Guanabara •

ÉSNES

2eão, (11144.

Nome Comercial .
Termo n.° 658817, de 28-8-196
Verba Ltda. Distribuidora de Valores
Guanabara

VERBA S/A. Crédito
Financiamen to e Investimento
Nome Comercial
Termo a° 658.818, de 28-8-1961
Casa Editora Vecchi Ltda.
Guanabara

Nome Comercia;
Termo n.° 658.811. de 28-8-1964'
Bar e Restaurante Plaza Ltda.
Paraná

a.nelro ae 1965

xxo4eespw

94witiluet
Classe 32
Para uist1nguir: Álbuns de revistas ias.
pressas, anuários impressos, almanaques
impressos, catálogos Impressos, boletins
impressos, folhetos impressos, figurinos
impressos, jornais impressos, listas telefônicas impressas, livretes e publicações impressas em geral, livros impressos. periódicos impressos, peças teatrais
cinematográficas, revistas impressas.
Termo n.9 658.822. de 28-8-1964
Alumínio Indústria S.A. — AISA
Guanabara

Classe 32
Peças teatrais e cinematog'..áficas

AIS

Termo n.° 658.819, de 288-1964
Lilian Grubra Cosméticos do Brasil
Limitada
Minas Gerais

Classe 48
Parti distinguir: Perfumes. essências. ex
tratos, água de colónia, água de touca.
dor. kgua de beleza, ígua de quina.
água de rosem &gala de alfazema, água

Classe 44
Para distinguir: Bolsas, caixas, carteiras e estõjos para acondicionamento da
cachimbos, charutos, cigarros e cigarrilhas, fósforos ou fumo, charuteiras,
garretras, ios çoreira ir tabaqueiras, cachimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros, isqueiros e suas partes integrar),
tes -(Inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos. cigarrilhos, cigarro&
rapé, fumo eia fardos, em fõlhas, des.
fiado e em corda
Termo n.° 658.829, de 28-8-1964
Intervest S.A. Crédito, Financiamento
e Investimentos
São Paulo

INTER VEST

it•cP

Jean Mate

Indústria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIBIA

Classe 5
Metais para uso nas indústria)!
parcialmente trabalhados ou não
Termo n.° 658.823, de 28-8.1964
Alumínio Indústria S.A. — AISA
• Guanabara

•
Classe 50
Impressos em geral de uso exclusivo da •
requerente
Termo n.° 658.831, 'da 28-8-1964
Eletrônica Mouris") Ltda.
Guanabara

Át
ALLMITSIO INDÚSTRIA S.A.-

Nome Comerás'

AISA
Classe
Aparelhos Vitra-domésticos em geral

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sogunda-átira 11
Trato ri, 9 .658 .830, de 28-81964
Dadeisceed S.A. Crédito, 141n3netatneato
veetimentos
e ráo Paulo

.

P'INDUSCRED

Traio n.° 658.837, de 28-8-1964
Ardo Kahn
São Paulo
"

ARNOBELL
t1140. EIRABILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho.
Classe 50
asentais, alparcatas, anáguas, blusas
l tap r easSO I em geral de us,, exclusivo da
botas, botinas,' blusões, bo.nas, babarequerente
douros. bonés, capacetes, cartolas: carapuças, casação, coletes, capas, chales
feral!) n. o 658.832, de 28-8-1964
cachecols, calçados, chapéus. cintos
Isadeletria de Móveis Estofados Art
cintas combinações. carpinhos. calças
Técnica Ltia.
I" senhoras e de.crianças, calções, cal
Guanabara
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dom nós. achar.
pe . fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
rol. jogos de 'ingeria, Jaquetas. laques.
Classe 40 luvas, ligai, lenços, inanida, meias.
Móveis em geral
maiôs, mantas. mandrião, mandhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
Têtal3 11, 658.833, de 28-8-1944
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
sTablieações Rota-Rio Ltda.
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
Guanabara
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tales. toucas,. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
[IYDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 658.838, de 28-8-1964
Guanabara Comercial Reunida Ltda.
Mato G:.osso
MOUSTIlla OPASIWIM

uanabara

Classe 32
Altuaaaquis, anuários. álbuns impressoa, cartazes, catálogos, jornais naceoisa" revista. Propaganda em rádio,
Indústria Brasileira
televlaáo. jornais, programas radiofóniClasse 6
cos. peças *catraia e c.nematográficas
¡saia e estiangeiros, publicações Empres- Para distinguir e assinalar: Máquinas de
alladoras para ferramentas de, dates
e revistas impressa.,
arrietes, máquinas para arqueação de
rértuo a .9 658.834, de 28-8.1964
embalagens, alimentador para carburw
Elnaer Candy Co. Inc.
dores, anéis de pistão, anéis de esferas
Estados Unidos da Amérca
para rolamentos, anéis de óleos, autolubrificadores aparelhos para mistura
de combustíveis de motores e explosão,
anéis de segmento, bombas de ar comprimido. bombas lubri ricantes. bielas.
blocos de motores, bombas hl iráulicas
Classe 41
'n).1,1tos'alimenticios de milho cobertos brunidorea para motores, bronzinas
bombas centrifugas, rotativas de deslocom queijo
camento e a eistão, bombas elétricas
Termo n.° 658.835, de 23 8-1964
de agua e gasolina para automóveis
Etnias Candy .Co.. In:.
blocos de motores, bombas hidráulicas
Estados Unidos da Amérca
bombas centrifugas, rotativas, de deslo
:amanso e a pistão, blocos centrifugado'
res. industriais para liquidos e pós. des
natadeiras. homogeinisadores, máquinas
brUnidoras caldeiras, compressores, cilindros. cãmhios. cabeçotes máquinas
Classe 41
Produtos alimentícios sob forma saro- adaptadas na construção e conservação
lada, feitos de farinha .de milho e de de estrada, máquinas de costura, máoutros ingredientes cobertos com açúcar quinas centrifugas, máquinas para cla.
rem clarificar, refinar: misturar a puu cm queijo
rificar liquidos e pós. risquinas compresTermo n. 9 658.836, de 28-3-1964
soras. máquinas classificadoras, máquiAdelino Pereira
nas catadoras, máquinas de centrar, máSão Paulo
umas para
para cortar, carburadores, caries
de embreagem easter de motor, cubos
ie placas de embreagen, caixas de luPRORROGAÇÃO
gasolina ispositivos de arranque, má
quinas desempalhadoras, máquinas deaulhadoras: descascadoras, espuadeiras
embreagens, engraxadoras, centrífugos
máquinas enssacadoras, elevadoras, asmeias. exaustores para forjas, engenhos
de cana, expreinedeiras para manteiga
engrenagens, engrenagens para mancais
engrenagens para cremalheiras, angra
nagens de comando das válsgalas, eixos
de transmissão, direção, elevadores hiClasses: 41. 42, 43 t
dráulicos. engrenagens multiplicadoras,
Insígnia Comercial
guindastes, guinclates para caminhão.
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fresas, máquinas para furar. geradoras. pratos, funis, formas para doçes, fitam
gaitrehos de raça sena Mi, guincluse de isoiantes, filmes, tios da ¡Meais:me, *echos
segurança, guiados de transporte ~to, ps,s bolsas, facas, guaraii~, guarnigazeificadores de liquido& combustíveis. ções para chupetas e mamadeiras, guargeradores de eletricidade, juntas univer- nições para porta-blocos, guarnições
sais para condutos 'água de motores e para liquidificadores e para batedeira&
máquinas, laminadores a frio e a quen- de frutas e legumes, guarnições de mate para aço e outros metais, iránadeiras, terial plástico para etensilioa e o ejeto.
máquinas de la:ar roupa e patos, ¡má- guarnições. para bolsas, garto.s, galeria,
quinas batedeiras, mancais para brocas para cortinas, jarros, lamina 'os, plásinotorea elétricos, máquinas operatrIzes, ticos, lancheiras, manteguetras,
máquinas miaturadoras de barro e de orinóis, pendedores de roupas puxadoconcreto, máquinas borracheiras e na. res para móveis.. pires, pratos eaateiquinas texteis. máquinas çrigorificas, ros, pás de cosinha, pedras pomes artigos', protetoes para. documentos, pumoinhos para cucais, mguinas para maxadores de água para uso domestica
lharia, meadeiras, máquinas para moporta-copos, porta-níqueis, parta-notai.
vimento de terra, máquinas de rotular,
porta-documentos, placas, rebites, rodimartelos a vapor, motores de combustão nhas, recipientes, suportes q upories para
Interna, elétricos e a gás, motores para guardanapos, saleiros tu-as, tigelas.
bicicletas e motocicletas, multiplicado- tubos para ampolas, tubos para serinres, molas para máquinas, molas de gas, travessas, tipos de material plásválvulas, macacos hidráulicos, magna- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhatos de ignição, mandris, pedais de ala- mes para acondicionamento, vasos, idvancas de embreagens, planetárias de earas, colas a frio e colas não aldeído&
trada e imressào, pistões de motores, p; em outras classes, para' borracha, para
nhões, prensas, máquinas pulverizado- cortumes; para marcineiros, para sal.ras, plainas de mesa, placas para ror- teima, para vidros, pasta adesiva para
nos, polias. redimem, rolamentos, silen- cot/elas, pasta e pedras- para &Lar
ciosos, segmentes de pistão, serras me. rebolos, adesivos para tacos, adesivos
canIcas serras hidráulicas, serras de fi.. para ladrilros e adesivos para azulejos.
ta, máquinas secadoras, máquinas para anéis, carretéis par tecelagem e guarserra, máquinas salgadeiras para mantei- nições de material plástico para Indúsga, teares, turbinas,. torcedeiras, maquie
tria geral de plásticos
nas- para tecidos de tapeçarias, máquiTermo n.° 658.841, de 28-8-1964 nas para indústria de tecidos, tesouras
.Beltec S.A. Malras e Con4ecções
rotativas, máquinas ara soldar, tornos
São Paulo
parafusos sem fins e de rodas, pontes
ciando' partes de máquinas
Termo n.° 658.839. de 28-8-1964
Guanabara Comercial Reunida tLda . Mato Grosso

Guanabara Comercial
Reunida Ltda.
Nome Comercial
Termo n. 9 658.840, de 28-8-1964
Química Indstria e Comércio Alsifer
Limitada
São Paulo

A L S. I P E

Indústria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabri
cados de material plástico. revestimen
tos confeccionados de substâncias anl
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules. bandeias
bases para tele cones. baldes, bacias, boi
sas, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de ali
mentos, caixas de material plástico ora
baterias, coadores. coos, canecas. co
!heras, conchas. cestas para pão, cesti
riba capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para gua eda de objetos ertuchos. coadores para chá, descanso paea
pratos, copos e soninhos de p!''(,ce
para sorvetes, caixinhas de plástice
sara sorvetes, colherinhas. casinhas
garfinhos de plástico para sorvetes tor
minhas de plástico para sorvetea, disc
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorve.
tes estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automó
veia, massas anti-ruidos, escoadores de

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões,, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuçes, casaçáo, coletes, capas, chata,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
c; atas, combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares, colegmis. fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de lingerie, Jaquetas. lagués,
luvas, ligas, lenços. mant8s. melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
Peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
sespensórios. saldas de banho, sandália'
susteres. shorts, sungas, stolas ou aladas,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Térmo n.° 658.843. de 28-8-1964
Vouguinha Roupas Ltda.
Guanabara

Vouguinha Roupas 1.4k

• Nome Comereissa
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Urino n.41 658.842, de 28-8-1964
Vonuinha Roupas Ltda.
Guanabara

nésio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, colargol, colódio dístico, cremos
de tártaro, cuprol, citrato de ferro, d/ trato de quinino, citrato de ferro verde
carbonato de amônio, cloreto de zinco,
carbonato .de potássio, carbonato de
manganês, dei-matei, desengraxantes para
niquelação, desoxidantes para metais.
em pó, estearato de alumínio, essências
dtesincrustantes para máquinas, enzOfre.
de gothenol, essência de eucalipto, emo
hentes para remoção de tintas aplicadas, emulsionante para produtos asfáltico% esmaltes, ater, fenosa/11, formol,
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, fosClas.te 36
fato de ambnio, fluidos para freios,
Para distinguir: Artigos de vestuários glicerina, glicerofosfato de potássio.
e roupa's feitas em geral: Agasalhos,
glicerofosfato de magnésio
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
Têrmo
n.0 658;845, de 28-8-1964
botas, botinas, blusões, boinas, babáPlastipress — Editora de Jornais e
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraRevistas Ltda.
puças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos
Rio Grande do Sul
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. cr
çes, camisas, camisolas, . camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cuei^os,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpea, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorms, logos de lingerie, jaquetas, laquês.
Indústria Brasileira
/uvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mand'rião, mantlhas, paClasse 32 •
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, mi - Almanaques, anuários, álbuns impresrobe de 'chambre, roupão, sobretudos, soa cartazes, catálogos, jornais nacto.
asilos. perneiras, quirnonos, regalos, nal/ e estrangeiros, publicações impressuspensórios, saldas de banho, sandálias, sas, revista. Propaganda em rádio
:avieres, shorts, sungas, sto/as ou slacks, televisão. jornais, programes radiofemituler, toucas. turbantes, ternos, uni- coe, peças teatrais e c.nematográficas
. e revistas impressas
formes e vestidos

lastipress

Te-mo a. ° 658.844. de 28-8-1964
"Wandasul" Representçõe e Conta
Própria Ltda.
Rio Grande do Sul

Janeiro de 1966

Urino n.9 658.848, de 28-8-1964

-

Fontoll, S.A.
Esanha

Tésmo n-• 658.854, d' e 28-8-1961
14°024 S.A.
Esanba

Classe 41
Azeites de oliva
Termo

n.° 658.849, de 211-8-1964
Fontoil, S.A.
Esanha

JDL

Classe 41
Azeites de oliva
Tiram n.° 658.855, cie 28.4.191141"
Fontoll, S.A.
Esmalta

Classe 41
Azeites de oliva
Térmo n.° 658.850. de 28-8-1964
Fontoil, S.A.
Esanha

Têrmo n.9 658.846, de 28-8-1964
Fontoil, S.A.
Esanha
Classe 41
Azeites de °Uva
T4:2220 n.o 658.856, de 28-8-1964
Fontoll, S.A.
Espanha

Indústria Brasileira
Classe 1
Para cAstinguir, tintas, lacas, vernizes
esmaltes, substáncias químicas usadat
mi geral nas indústrias, anilinas, absor.
ventes. alcatrão- água raz, álcool. alu
mínio em pó, alvaiade, amua, antideto.
nantes, anti-incrustantes e desincrustan
tes para caldeiras, arsênico, acetona,
acetato de chumbo, acetato de cobre
acetato de amônio, acetato de potássio,
'acetato ! de zinco, ácido bórico, ácido
acético, ácido axálico. ácido nitrico,
ácido fênico, ácido cítrico, ácido sali.
cinco. ácido benzóico, acto], água oxigenada. albagina, albuminato de ferro,
argirol. arseniato de ferro, arseniato de
potássio, arseniato de sódio, antimônio
metálico. amoniaco. liquido, arena]. aris.
sol e cetalilida, bálsamo de peruas, bi
cloreto de mercúrio, b1-fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio, bolus alba.
boricina, borato de sódio, benzonafto1
benzoato de mercúrio, bistumose, bicarbonato de potássio, breu FF, cola sin•
tética, composições quimicas utilizador
pelas indústrias, testeis e pelos cortomes. corantes minerais para uso na
indústria, creosoto para usos nas indústrias, cafelna, cal virgem, carbonato de
magnésio, carbonato de sódio, carvão
vegetal cai pó, carvão ativo, caseinato
de sódio, carvão animal, cianureto
Mercúrio, citrato de cafeina, citrato de
feno, citrato de prata, citrato de Potássio, cloreto de ~Mo, cloreto de
tal, doado *s edgeálk, sisms éls ase

Classe 41
Azeites de oliva
Termo n.o 658.851, de 28-8-1984
Fontoil, S.A.
Esanha
Classe 41
Azeites de oliva
Termo n.° 658.847, de 28-8-1964
Pontoil, S.A.
Esanha_

E-EN
Classe 41
Azeites de oliva
Térnto n.9 658.852. de 24-8-1964
Fontoil, S.A.
Esanha

Classe 41
Azeites de oliva
Ttrmo n.° 658.853, de 28-8-1964
Ponto'', S.A.
Esanha

GALATE
Classe 41
eit et,*

Game 41

Momo de !IS

•PRI CE
Classe 41 .
Azeites de oliva
Têrmo n.o 658.857, de 28-8-1964
Industrial
Memphis S.A.
Rio Grande do Sul

e
in d 1:1 s t.) :i

a

a Brasileira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, •x,,
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
ápua de rosas, água de alfazema, liana
para barba, loções e tónicos para
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 de
pele e "maquillage" depilatórios, duo.
dorantes, vinagre aromático, nó de atroe
3 talco perfumado ou não, lápis pus
pestana e sobrancelhas, preparados pata
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vapor ;7adores -de 'perfil.

Segunda-feira
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escovas para dentes, cabelos, unhas,
cilios; dum de louro, saquinho perfiz, preparados em pó, pasta,
e tijolos para o tratamento das unhas
Is:solventes e vernizes, removedores da
ticais; glicerina perfumada 'para os
belos e preparados para descolorir
tiniuis. cubos e pintas ou sinala artifidal% óleos para a pele
e;

Termo n.0 658.861, de 28-84961Casa Cruz, Papéis e Vidros Ltda.
.Guanabara

PRORROGAÇÃO

Termo n.9 658.858, de 28-8-1964
(Prorrogação)
Sisciedade União de Laticinios, Ltda,
São Paulo

PRORROGAÇÃO

sas alimenticias, mariscos, • manteiga'
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e- melado, mate, mas
sas para mingaus, -molhos, moiascos.
mostarda, mortadela, nós moscada, noLes, óleos corneStiVMS, ostras, Ovas,
pães. piaos, prlinés pinienta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, pas
cês. peta-pois, astilhas, ' pizzas. pudius:
weiios. rações balanceadas para ?saí/IV:a, requeijões, sai, sagu, sardinhas.'
saucluiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e -detratas; torradas, tapioca,' tâmaras. talha_
rim, tremoços, tortas, tortas para aiimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre •
Termo n." 658:863, de 28.8-1964
Mirabel Produtos Alimenticios S.A. •

COIMADO
EXPRESS9
WRON

Termo n.0 658.866. de 23 8-1964
M. B. Indústria e Cotnércio de
Nouteria Ltda.
São Paulo
'

MB SEMPRE PRESENTE
1
Classes: 13 e 41
pagos de joalheria e etc.
Tèrmo n.° 658 .867, de 28-8-1961

• Cia. Ltda.
J. Sarcone
Guaaabara

PRORROGAÇÃÓ

São Paulo
PRLMCIPS

rrsrs

Pic Ne

140, rt, ,

Classe 38
ass
Heir2a
&as ing
Para distinguir: Aros para guardanapos
de papel aglutinado blocos para correspondência, blocos para cálculos. blo
Classes: 36 e 37
Indústria Brasileira
cos para anotações, calços de t.pograArtigos de vestuário e roupas brãncas
fia de papel ou papelão, cápsulas de
paia uso pessoal
papel, caixas de papelão. àcdernetas,•ca
Classe 41
Termos ns. 658.868 e 658.869, de
dernetas,- cadernos, caixas de cartão
28-8-1964 -. .
Classe 41'
caixas para papelaria, cartões .de visi. Balas, bombons, chocolates e caramelos
Coalhada .
tas ou comerciais, cartões Indicas, cota- . Termo n.9 658.864, de 28-8-1964 •
Briatol Tratores Ltda.
feti, envólucros para charutos de papel
.
(Prorrogação)
•
'bruto ta° 658.859, de 28-8-1964
Inglaterra
envelopes, etiquetas, folhas indicas, fo- Casa C:sia, Papéis e Vidros Ltda,
Apua Equipamentos Elétricos S.A.
lhas de celulose. livros com molas, liGuanabara
Rio Grande do Sul . .
vros fiscais, mataborrão, ornamentos de
PRORROGACÃO
papel transparente, papeis sem impres
são. papelinos, papeis em branco para
:mpressaca papeis fantasia, menos para
PRORROGAÇZO
torrar paredes, papel almaço com ou
sem pauta, papel crepon, papel de seda.
papel em bobina para impressão. papel
Classe 6
ulcerado, apel higiênico, papel imperMaquinaria industrial. • Motores estaciomeável para copiar, papel para dese
nários a explosão interna. EquipamenIndústria Brasileira
nhos, papel para embrulho impermeabitos transportadores para uso industriallizado, papel para encadernar, papel paEquipamentos para construção de estradas; removedores de terra motorizados;
ra impr:m1r, papel arafinado para em
. Classe 5
niveladoras e alfaltadoras
, aço em bruto, aço preparado, aço brulhos, papelão, reciientes de papel.
Classe 38
stoce, aço para tipos, aço fundido, aço rosetas de papel, rótulos de papel, tu.
Classe 7
boa postais de cartão , •
Para distinguir: Aros para guardanapos Máquinas e utensílios para serem usa- •
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
de papel aglutinado, blocos para cor- das exclusivamente na agricultura e
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Termo n.° 658.862, de 28-8-1964
respondência, blocos para cálculos, blo- horticultura a saber: arados, abridores
parcialmente trabalhado, bronze de
cos para anotações, calços de t.pogra de sulcqs,- adub-adeiras, ancinhos mePsanganês, bronze em pó. bronze em
Geraldo Borges
fia de papel ou papelão, cápsulas de cânicos e empilhadiores combinados.
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Minas Gerais papel, caixas de papelão, acdernetas, ca- arrancadores mecânicos para agriculparcialmente preparado, cimepto medernetas, cadernos, caixas de cartão tura, batedeiras para 'cereais, bombas
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
caixas para papelaria, cartões de visi paar adubar: ceifadeiras, carptdeirar,
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
tas ou comerciais, cartões índices, coo-- ceifados para arroz, ,charruas para agriparcialmente trabalhado, ferro em bruto
feti, ensólucros para charutos de papel cultura, cultivador" debulhadores.
koto ou parcialmente traba,lhado tarro
envelopes, etiquetas, folhas indicas, fo- destocadores, .desentegradores, esmagaem -barra, ferro manganês, ferro velho,
lhas de celulose, livros com molas, li- dores para a agricultura, escarrificadoINFI em bruto ou parcialmente traba.
vros fiscais, mataborrão, ornamentos de res, enchovadeiras, facas para máquilado, gusa temperado, gusa antleavel,
nas agrícolas, ferradeiras, gadanha%
laminas de metal, lata em folha, latão •
f
Indústria Brasileira papel transparente, papeis sem Impres- garras
para arado, grades de discos
são, papelinos, papeis em branco para
*o falha, latão em chapas, latão em
Classe 41
impressão; papeis fantasia, menos para ou dentes, máquinas batedeiras para
arargalhõez, liga metálica, limalha&
.çorrar paredes, papel almaço com ou agricultura, máquinas inseticidas, máinagnéalo, manganês, metais não traba- Alcachofras, aletria, alho, aspargos
• amido sem pauta, papel crepon, papel de seda. quinas vaporizadoras, máquinas de
açúcar,
alimentos
paar
animals,
Itiadoe ou parcialmente trabalhado, rue.
-ameixas, amendoim, araruta, papel em bobina para impressão, papel mungir, máquinas niveladoras de terra,
bala em massa, metais estampados. amêndoas.
máquinas perfuradoras para a agricularroz, atuou aveia, avelãs, azeite, azei.
Metais para solda, niquel, ouro, zinco tonas, banha, bacalhau, batatas, balas encetado, apel higiênico, papel imper- tura, máquinas de - plantar. motocharmeável
para
copiar,
papel
para
desecotrugado , e zinco Uso em %lhas
ruas máquinas regadeiras. maquinas de
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
ta
nhos, papel para embrulho impermeabi- roçar, de semear, para sulfatar.' de
café em pó e em grão, camarão, canela
T é2ralo n.o 658.860, de 28-8-1964
em pau e' em pó, cacau, carnes, chá, lizado, papel para encadernar, papel pa- torquir, de triturar, de esfarelar, terra.
caramelos, chocolates, confeitos-, cravo ra imprimir, papel arafinado para em- para irrigação, para matar formigas e
• Cia. Agricola e Industrial Santa
cereais,
cominho, creme de leite, cremes brulhos, papelão, meliantes de papel, outros insetos, para burrifar e pulveriAdelaide
alimenticios croquetes, compotas, can. rosetas de papel, rótulos de papel, tu- zar desinfetantes.., para adubar para
bos postais de cartão
agitar e espalhar palha. para colner
São Paulo
gica, coalhada, castanha, cebo/a, condialgodão,' para colher cereais, máquinas
mentos para alimentos, colorantes.
•Têrnio n.° '658.865 de 8-8-1964. amassadoras para fi a., agrícolas de
chouriço% dendê, doces, doces de fru.
American — Cigarette Company
cortar árvores, -para espalhar para catas, espinafre, essências alimentares, em(Overseas) Limited
••
'pinar, máquinas combinadas para sepadas, ervilhas, enxovas, extrato de toVadias Liechtenstein
mear • e cultivar, de desbanar para enmate farinhas alimentícias favas fé:
talar, máquinas e moinhos para forracuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
s"çts-aias.s,sa-a-a-a,ts:ve...'"g
.. gens, máquinas toscadoras, oidenadofigos, frios, frutas sacas naturais e criei,
talizadaai gilsOse, goma de mascar. gor• hIE elJOYMENT OF ifiE MOLE WIDE WORII) res -mecânicos, raladora' , mecantcos • ro. odústriii Brasileio
los, compressores pakal a agricultura.
duras. grãáulos, grão de bico, gelatina
O PRAZER of r000s em Toco o mimo
aachadeiras, semeadeirass es-cadeiras.
goiabada, geléias, 'larva doce, larva
secadores -de ' terra,' tosadores de ' gramate, bormksaa. lagostas, !lagoas. leite
• Classe +1
'
• condensado. 'Jetta em ..p5, legumes •
ma. Aceitosas agricolas. ;válvulas .pera
Clame. 44 .
' Ai -1
Açúdar
máquinas agrícolas
elbpdêNit, de propaganda
~mova lezetha g , flaKrulÇa. kR1101 Mi'
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•Termo n.9 658.870,- de 28-84964
Distribuidora de Aguas Minerais
Inhaúma Ltda.
Guanabara

guarnições para bolsas, garfos, ga/erias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueirat, malas.
orinóis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, artigos, platctoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notes,
Clas̀se
porta-documentos, placas, rebites, rodiAguas de mesa naturais ou artificiais atas, recipientes, suportes. suportes para
engarrafadas
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos rara ampolas, tubos para serinTe-mo n.° 58.871, de 28-8-1964
gas, travessas, tipos de material pisaDarcy Evangelista
tico, sacolas, sacos, 1aq,,,nnos, vasilhaGuanabara
mes para acondudonamento, vasos, xícaras, colas a 'trio e colas não 1ncicidas
em outras ciasses. 'para bor:acha, para
corsumes. para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta ç pedras para aliar
Classe 32
rebolos, adesivos para tal:os, adesivos
• Revistas, etc.
ara ladrilros e adesivos -para azulejos,
Têrmo n.9 658.672, de 28-8•1964
anéis, carreteis pai tecelagem e guarDarcy Evangelista
aiçõea de material Plástico para indús.
Guanabara
tria gerai .de p:asticos

INHAUMA

NOSSA VIDA

NOSSOS FILHOS
Classe 32 "
Revistas etc.
Termo n.° 658.373, de 28-81964
Safomatic S.A. Equipamento Técnico
Guanabara

SnNFONIATIC
Classe 6
Elevadores e suas partes integrantes
Termo n.o 658.874, de 23-8-1964
Fábrica de Agulhas Hipodérmicas Líder
Limitada
Guanabara

Termo' n. o 658.875, de 28-8-1964
Distribuido.-a de Produtos Farroacíliti
cos Araçatuba Ltda. •
Sá Paulo

Janeiro de 1965

Termo a-° 658.879, de 28-84961
Tecelagem Garça Una.
São Paulo

TECELAGEM GARÇA LTDA.
Nome, Comercial .

• Termo n.o 658.880, de 28-8-1964
Alice Peres Salgado
.•
Guanaba-a

GOLIAS
indústria
brasilélrà)
,1

Academia)

CUM=

Classe 1
"
Óleo ara freio de veiculos

A

Termo n.o 658.886, de 2€4-1961
losé Olavo de Barmi
•

Classe 33
Titulo
Termo n.o 658 881, cie 28-8.1964
Som -- Indústria e Comércio S.A.
r,inaliabara

Pernambuce•
•-

•

• , NEGRITO
indústria brasileliír
•

CRUZADA DO ROSARIO
DA FAMILIA .

•

• Termo n.9 658.882, de 28-8-1964
Som -- Indústria e Comércio S.A.
Guanabara

.

T.ernso n.° 658.885, de 2b-8-1964
C.M.Lins .
Pernambuco

"

Classe h
Discosfonou.raeot gravados

indústria ibrasil

peugaa, poncties, polainas.
nbos, perneiras, guimonos,
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
simpensorios, saldas de banhe),
sueteres, snorts. sungas, atolas ou
ttber, toucas, turbantes, temos,
•
formes e vestidos

Classe 3
ProdutOs (armacenticos

ROSÁRIO DA FAMILIA

Termo n.9 658.876, de 28-8-1964
Metalúrg:ca Helfo Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 8
Discusfonográficoa gravados

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 658.883, de 28-8-1964
Silkór — Indústria c Comércio Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 41
Sal e condimentos
Termo n.o 658.887, de 28-8-1961
M. S. Arruda Bandeira ei
Pernambuco

Cafe ITAPORANGA

inchistAa

§1

Termo n.9 658.888, de 28-8-1964
Luiza Rosalia da Silveira Melo
Pernambuco

Café aíDAN
,
industria brasileiri

indústria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plásticc e de nylon: Recipientes fabri
cados de material plástico, revesiimen
tos confeccionados de substáncias ani
.mais e vegetais: Argolas, 'açucareiros
Classe 8
armações para óculos, bules, bandejas Purificadores de ar, a banro de óleo e
bases para tele iones, baldes, bacias, bolsilenciadores de des,arga
sas. caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas
Termo n.° 658.877, de 28-8-1961
caixas para acondicionamento de aliManufatureira Gartee. Ltda.
mentos, caixas de material plástico pata
São Paulo
"
baterias, coadores, coas, canecas colheres, conchas, cestas pars pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
ARMA
cálices, cestos, castiçais para veias.
caixas para guarda de objetos, estu- indõstria brasileirà
dos, coadores para chá, descanso rara
Pratos. copos e capinhas de pládoec
para sorvetes, caixinhas de plástico
Classe 11
para sorvetes. colherinhas, pasmhas,
, Grampos para o cabelo
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico pare sorvetes diszos • Termo n.• 658.878, de 28-8-1964
• embreagens de material 'plástico embaManufatureira Gartec Ltda.
lagens de material plástico para . sorveSão Paulo'
tes estojos para. objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automó•
veis, massas anti.ruiclos, esnoadores de
hARTEC
pratos, funis, formas para doces. fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose. fechos
Para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
Clame 46
para liquidificadores e pára batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de ma. Paliam ja 840 para limpise valas de
tentai plástico pesa etcsafita
— ana

.

Classe 41
Café torrado e moído

.lasse
Distintivos, emblemas, galardoes e
flámulas
Termo n.• 658.884, de 28.8;1964
C. M. Lins
•
Pernambuco

Classe 41
Café torrado e moido
Termo n.° 658.889, de 28-8-1944
José de Moraes Pereira
Pernambuco

)NOTRE —DAM

indãstria brasileira

-Cafe PINTINHO
lashistria

_Classe 36
Para distinguir: Artigot de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas. cara
-laças. casação, coletes, capas. cheias.
eachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, caminhos, calças.
de senhoras e de criar,ças, caiçõea, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cueds, ceroulas. colarinhos, cueiros,
•saias, casacos, chiados, dominós, echar.
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós. echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros. logos de lingerie. Ja quetas. inclua
luvas, ligas, lenços, caantõs. meias.

~Os. mantas. mandrião, mant lhas. DePai" penhoer.

pulevel, pekelnatt

Classe 41
Café, torrado e moldo

Ticum n° 658.890. 'de 28-8-1961 .
Juan Carlos Scrlwab
Estado da Gualahara

'INSTITUTO 'DE
ORIENTAÇÃO,
NOCACIONAL
Classe 33
Titulo ás Eatabelecitnemi

,

Segunda_feira.11
,

• _,,
Testmo n° 658..891, de 28-8-1961
Juan Carlos Sc uva!)
Estado da Gurlabara
.
•

CASTELINHO
PRAIA CLUBE

- DISIO OFICIAL
Termo n° • 658.898, de 28.8- 1964•
Amyres Gonçalves Quintanilha
Es-tado da- Guanabara

•-•

Classe 35 „
' Titulo de
stabe ecitnento
Termo n° 658.899, de 28-8-1961
Amyres Gonçalves Quintanilha .
Estado da Guanabara

Classe 33
Sinal de Propaganda •
•
Termo n9 658.893, de -28-8-1964
Juan Carlos -Sc'iw.11.,
Eshilo cia Guanabarl

TermOs
658.904 e 658:905.
.
28-8-1964
P,arquet Realeza Ltda .
Esn-..do- do Rio de Janeiro

-Xtrticittréft

Classe 33
Tituto de Estabelecimento
Térmo n° 658.892, de 28-8L1964
Juan Carlos Sdisvab
' Estado da Gualiabart

(Seção 111)

.(

rej,
y
INDOSITUA BRASUIRA
, .

C asse 36 •
Artigos da Classe

. Termo n' 658.900, de 28-8-1964
Comércio e Representações Pirar Ltda.
Estado da Guanabara

Janeiro de 1965

Tertmo n° 658.906, de 28-8-1964
Parquei' Realeza Ltda .
Estado do Rio de Janeiro - •

P,ARQUET
REALEZA LTDA.'
Nome Comercial
Terino n° 658.907, de 28-8-1964
Salão de-Cabeleireiros Cinelândia Ltda.
Estado da Guanabara

•

-Clai.se 33
Sinal de. Propaganda
Virmo • n 658.894, de 28-8-1964.
Juan Carlos Selwab
Estado da GuanpbaP-

Nome Comercial
PSICOLOGIA

INDUSTRIAL DO BRASIL

• • Classe 33
Titulo de Estab •lecirnento' •
Termo n° 658. .895, de 28-8-1964
Vulcanizaclora Relâmpago Ltda .
Estado da Guanabara

BEBERIBE
indústria brasileira
'- Classe 41
Colorau, condimentos, c"rin'ela
e chocolate
• Termo n° 658.913, de 28-8-1964
José Ramos de A'meida
•
Recife

'COLONIAL
iii-dústria

• VULCANIUDORA
RELÂMPAGO LTDA.
Nome emigre:aí
'reino n° 658.896, .de 28-8-1964
Vulcanlzadora Relâmpago Ltda.
• Estado da Guniabara

%‘) •
SSA,‘•

PINAR

COTECAU COMERCIAL..

CALVAN

INDÚSTRIA BRASILEIRA'

TRANSPORTES OCIAN

Classe 36
Artigos da Classe
nrmo n° 658.909, de 28-8-1964
Vitrificadora Belacap Ltda.
•

Nome Comercial
Termo n° 658,916, de 28-8-1964
Cornet Comércio e Representações de
Decorações Ltda .
Estado da . Guanabara
_.

AUTOMOVEIS
Termo n° 658.903, de 28-8-1964
Cotecau Comercial Técnica .-de
de Automóveis Ltda .
Estado da Guanabara

11•n•n•

Termo n° 658.897, de 28-8-1964
Condoo-link) da Edificio Mariangelo'
Estado • da Guanabara

Classe 33
ulo de Estabelecimento

Termo .n° 658.915, de 28-8-1964
Transportes Celan Ltda .
Recife

TÉCNICA-Dg

Classe 39
Artigos da Claise •

EDIFÍCIO
MARIANGELA

Classe 32
Uma revista

mmosnuA BRASILEIRA

Indústria Braisikir;

• Nome Comerciai

RI-LiiMPAtO

REVISTA TECNOLOGIA''
DE ALIMETUOS E BEBIDA!

Termo n°. 658.908, de 28-8-1964
Indústria de Calçados Galvan Ltda.
. Estado da Guanabara

Termo n° 658.902, de 28-8-1964
Cotecau Comercial Técnica de
Automóveis Ltda.
Estado da Guanabara

: Classe 41
Fubá e açúcar

SyN
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe. 8
. Artigos da Classe

brasileira

Termo n° 658.914. de 28-8-1961
Constantino Kojin
São Paulo

Termo n° 658.901, de 28-8-1964
Comércio e Representações Pbar Ltda.
Estado da Guanabara
-

INDÚSTRIA BRASILEIRA .

Ama

Classes: 41, 42 e 43
Titulo
,
Termo n° 658.912. de 28-8-1961
José • Damos de Almeida
Recife

•

COMÉRCIO E
REPRESENTAUES
PINAR LTDA.

•

Vario
658.911,de .28-8-1964
Restaurante Arosa Ltd!. .
' Estado da Guanabara

Restaurantz
Classe 26
Artigos da' Classe
Classe 16
Artigos da, Classe

105

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
.Artigos, da Classe

Termo n° 658.910, de 28:8-1964
Distribuidora de-jóias e Ctistals
J. J. Ltda. •
E . . tác7a da Guanabara

• Classe 13 _ ,
Joalheria e artigos , de metais preciosos.
semi-preciosos e suas Imitações,'usados.
como addrnos e náo incluldos em ontras classes; pedras preciosas trabalhadas e suas imitações
••

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azuldos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para navimentaçáo, calhas, cimento, cal. cré. ch-ipaa
isolantes, caibros, caixilhos; coluna%
chapas para rn coberturas, calzat dágua.
caixas para coberturas, caixas dáqua,
caixas de descarga para • etixos, edificações- premoldadas. estuque, emulsoo
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal.- ladrilhos, lambris, luvat
de junção, !ages, lageotas, material' isolante contra frio e'calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções,. mosaicos, produtos de base as<cdtico, produtos pare
'

$17

$8i ,q'é

•
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tornar impermeabilizantes as argamas.
Termo n° 658.920, de 28-8-1964
Títmo a.° 658.927, de 31.84964
aos de cimento e cal, hidráulica, pedre- Lis Escola para Babeleireiros Ltda.
--;•• Masagi Ito
gulho, produtos betuminosos, Impermea.
Paraná
Estado da Guanabara
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções» persianas, placas para pa"FÓTO — TA,g1%47-0".,
vimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
- . Classes: 8 e 33 .
pipa] para forrai casas, àassas anti
Titulo de •Estabelecimento
rcidos para uso nas construções, parClasse 32
gutas, portas, portões, pisos, soleiras
Têrmo n.° 658.928, de 31-8-3969
Publicações imp:cssz,s
para portas, tijolos tubos de concreto.
Bólsa de Imóveis de Londrina Lida
telhas, tacos, tubos de ventilaçâo, tadnano
658,92I, • de 28-8-1964,
Paraná,
ques de cimento, vigas, vigamentos e Plasticoac — Plásticos Nacionais Ltda.
vitrais
Termo n° 658.917, de 28-8-1964
Perfumes Qnelândia Ltda.
Estado da Guanabara

Classe 50
Impressos em geral: papel para corras
podnencia, cheques, notas promissórias.
duplicatas, cartões comerciais e de visitas, impressos de contabilidade e • escrituração em geral, envelopes ("outros
artigos da classe

Industria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, amêndoa, ex,
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para !os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadoras,
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes goza
durosos e pomadas , para limpeza da
pele e - maquillage - depilatórios, deso.
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado ou não, lápis 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 pó,
posta ou liquido: sais perfumados pare
ajad caca saap? 'tipo
sleurs no •ertrid a soma latam
.nrojoasap eaed sopeardaad a , soiaqe.,
to eard epetunpad anazaajja ,tajnanna
ap raropaaotuar '432111Jalk 3 lagtaajoesip
sequn sep cnuarrninea; o waed solem a
'eased •od ma sopendaad lopern
oquinbes oãno ap zunp :soma a
*segura .sclaqea •ratuap wird maçam tam
-njaad ap saaopezaroden 'saluad 'soqueg

Classe 28
Artefatos de plásticos

Têrmo n.9 658.929, de 31-8-1964-Sociedade Comercial Luso-Brasneira
Limitada
Paraná

• Termo n° 658.922, de 28 8-1961
Afonso Martins Barros
Estado do Piauí

SOCIEDADE COMERCIAL

Martina Barro*.
1/FIUÇ1II
Piauí

Afona°

•

—arar
'

Classes: 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 41
.Café torrado e moldo

• Timo n.° 658.930, de 31-8-1964
Indústria e Comércio Fricarma Ltda,
Paraná

Térmo n° 658.923, de 28-8-1964
Augusto Moraes

Candelabro

• INDUSTRIA E
COMÉRCIO

Classe 33
Insígnia, Comercial

Termo a° 658.918, de 28-8-1964
Fernando •ogueira Castelo Branco
Júnior
Estado da Guanabara

• Têrmo n° 658.924, de 28-8-1964
Moténmica — Comércio e Indústria de
Metalúrgica Ltd,

FAG - Feira de Amostra%

ROtikfilia —COMetelo a balida
's do Metalurgia Llifa:v

00'

da Guanabara

•

•

Classe 33

Termo n° 658.919, de 284-1961
Colima S.A. Publicidade Promoções e
Pesquisas
São Paulo

Coliméj
,

Industria Brasileira

Classe 50
Bilhetes de loteria: cabrogramas, cartazes impressos, literais de propaganda,
clteques, etiquetas impressas, escapula- reN, folhilnhas impressas, note%
procnismór:as

Classe 53
Dituio de •Estabeec'mento

Á

timo n° 658.925, de 28-8-1964
'Mamas Dias
Estado da Guanabara
*Classe 50
Titulo de Estabc'ecimento
--314èrmo n.o 358.926, de 31-8-1
Saluatiano Alves Dominam es
, Paraná

CASA "SÃO JQS3b
Classes: 41
Titulo

k

4/, 43, 44, 41, 14
, 48 e 4P
Estabek clara:ato

LUSO BRASILEIRA

FRICARMA LTDA
Nome Comercial
Térraos as. 658.931 e 658.932, de
31-8-1964
LiletaIúrgica Leogap S
Paraná

•

"LEOGAP"
— Ind.

•

e outros fins industriais, elevadora, mie
quinas desempalhadoras, descascaaorai,
ensacadoras; brunidoras, classificadora&
ventiladoras, moinhos para cercai',
máquinas secadoras, trituradoras. atai"
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
abrir" chavetas, marteletes, ventiladora&
•exaustores para farias. bombas cantil•fugas, rotativas, de deslocamento e
pistão para todos os fins. nrIetes, cak
cidras e turbinas, injetores para cal
deitas, válvulas e transportadores au.
tomáticos de alta e ba.xa • pressão
prensas hidráulicas, martelos ~casacos,
e máquinas limadoras, niáquilas opera.
trizes, rotativas ou cortadoras para usi•
•nar ferro, aço e bronze, máquinas para.
indústrias de tecidos. teares, urdideira&
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras
meadeiras rolos e roletes, • brunidorel
5 3ara cereais, máquinas para fabrica:
papel e' máquinas de impressão, dinamot
e receptácidos
Classe 41
Alcaehrfras, aletria, alho, aspargos'
açuear, alimentos paar animais, arnidr)
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
atroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azeif
tonas, banha, bacalhau, batatas, balai
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canelá
em pau e em pó. cacau, carnes, coá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, citarei
alimentícios croquetes, compotas, cata
gica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantea
chouriços, dendê. doces. .doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, ent•
padas, ervilhas. ermovas. extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e . cristalizadas; gricose. gama de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. be,-v(
mate, hortaliças, lagostas, linguas. lelta
condensado, leite era p6, legumes era
conserva, lentilhas, linguiça. :ouro, mata
sas alimentícias, mariscos,: cnanteigN
margarina, marmelada, macarrão, masa de tomate, mel e melado, mate, mais
sas para mingaus. molhos; moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, tid4
zes: Óleos com estiveis, ostras, ovai,
pães, piaos, prlines. p imenta, pós pare
,pudins, laickles, peixes, presuntos, peta
tês, petit-pois, astilhas, pizzas, Mina;
que:jos, rações balanceadas para anta
mala, .requeiiões, sal, sagua sardinha&
sanduiches, salsichas, salames, sopas 44.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e fib
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, tal&
tare, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torróes,
toucinho e vinagre
Térmo n.o 658.933, de 31-8-1964 •
Xavier jacob 6 Cia. Ltda.
Paraná
•

Brae.

Ouse 6 Para distinguir: Máquinas e penava de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, terras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mas:nanica& máquinas amassadeirae, misturador
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e comervaçáo de estradas, mineração, corte de
madeira, movimenta de terra, carretos

-44

04(444"4

Classe 1
Para distinguir% substâncias quienicak
usadas em geral nas indústrias, anilina&
absorventes, alcatrão, água cai, itleocd,
alumiai° em 1315, alvaiade, arada andada
tonantes, anti-incrustantes e deslace*
tante' para caldeiras, arsênico, aedona. zurátato de
a chumbo,' acetato de

1

'Cobre, acetato de amônia acetato de
de zinco; ácido bórico,
acido ozálico, ácido nitrico, acido féMc°, ácido cítrico, ácido salidlico, ácido benz6ico, Betai, água oxigenada, albagIna, elbuminato de ferro, argirol,
arseniato de ferro, arseniato de potássio, arseniato de sódio, antimõnio ate.
tálico, amoníaco líquido, arena], aristal,
acetalilida, glsamo de peru, bi-cloreto
de mercúrio, blcloreto de mercúrio,
fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio,
bolas, alba . boricina, borato de sódio,
benzona ftol, benzoato de mercúrio, bistumose. bicarbonato de potássio. breu

potássio, acetato

FF. cola sintética, composições químicas utilizadas pelas indústrias, texteis
pelos cortumes, corantes, minerais para
uso na indIstria, creosoto para Uso nas
indústrias, cale:na.. cal virgem, garbonato de ferro, carbonato de magnésio,
carbonato de sódio, carvão vegetal
'olg?aeute 94 (n34°13 1/40193 94 °I"
cloreto de amônia cloreto de cal, clocloçe to de sódio, cloreto de potássi‘
eolargol, colodio elástico, tremor de
tártaro, cuprol, citrato de ferro, citrato
de quinino. citrato de ferro verde, carbonato de ambulo, cloreto de zinco.

carbonato de potássio, carbonato de
manganês, dermatel, desengraxantes
para niquelação, desoxidantes para metais, desincrustantes para máquinas, en-

xófre em, p6, esteando de alam lula.
essências de g oin.- no!, essência de eucalipto emolientes para remoção de

tin
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mes sensibilizados para fotografias, t:adores. formol, fosfatos industriais. fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura
giz, glicerina: hidratos, hidrosulfitos;
impermeabilizaram Ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, marmita; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantea, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicoa para impressão, potassa !aduaeia papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis lieliográficoe e heliocopistas, pelkulaa
eensivels, papéis para 5otografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tinta, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos 'para diluir tintas premiata; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantés,
ailicatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sul.'
ou pastosas para madeira, ferro, pare.
fatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
dei. contrações, decorações, couroa, tecido*, fibras, celulose, barcos e veicu/os, talco Industrial, thiner,
Ténia) n.co 658 .936, de 31-8-1964
Ivo Mata
Paraná

cadas, emulsionantes para

produtos as fálticos, esmaltes, eter. feio-

LEV PEG

sa I i I, formo!, fosfato de ferro, fosfato
de tricá Icio, fosfato de potássio, fosfato
de sódio, fosfato de amônio. fluidos
para freios, glicerinas. glicirofosfato de
potássio, glicerofosfato de magnésio,
g licerofosfa to de sódio e cálcio, glicol,

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo r...• 658.937, de 31-8-1964
A Chamou Piam

glicose gomelinas, hidratos, hidrossulfitos, hermjtor, hemoglobina em p4
hipossulfitos de sódio, Iodo metálico.
iodureto de chumbo, iodureto de ata&
nlco, lodureto de prata, lodureto de toafifre, icitiol, iodureto de potássio. im-

Exportação

SIGES" LTDA.
Nome Comercial
Nome Comercial

Clame 36

Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 658.938, de 31-8-1964
Auto Posto Aliança Ltda.
Paraná

AUTO POSTO

Térmo a° 658.947. de 31-8-196t
Angelo Durso
Piranti

Termo n.o 858.942, de 3141964
limitadora Sul Brasileira Ltda.
- Paraná

4

CANTINA ITÁLIA
CARN2

Classes: 41, 42, 43 e 44
• Titulo de Estabelecimento
Th.= n.• 658.948, de 31-8-1.9ti—i
Mectinica Auto Peças Ltda.,
Paraná

DAS NOIVAS

Classe 50
Para dIstinguir: Bilhetes de loteria, car'MECÂNICA
tazes impressos, cheques, clichês, cartões termosiásticos de identidade, etiquetas Impressas, faturas, folhinhas fiaAUTO PECAS,
pressas, notas promissórias, passagens
1.
aéreas, maritImas e terrestres, recibos e
rótulos
Classes: 21 e 33
Titulo de Estabelecimentd
Termo n.° 658.943, de 31-8-1964
Imortadora Sul Brasileira Ltda.
Térreo n.° 658.949,
n-91t.t
5
Indústria Tonteia' L4:18
Paraná
~cio
Paraná

COMÉRCIO aí

'6ARNZ
SAITCÁRIO
•
CEGO/11115"-k
_A

CASA TREVO

Paraná

Comércio

COMÉRCIO

Pararia

Termo a.• 658.934, de 314;1964
Indústria de Pacéls Pavão S.A.

.'UNIÃO 5/A.1

OFICINA E

•

pereneabilizantes, iactofosfato de cálcio.
lacirina, lactato de cálcio, lanolina

4
Térmo 0.0i 658.946. de 3141964
Unido S.A.. Comércio • gnortaçâO
Paraná

Térmo n.° 658-940, de 31-8-1964
Oifcina e Comércio "Siges" Ltda.
Paraná

INDUSTRIA

TOMEL.ERI LTDA.
Nome Comercial .

Classe 50
cartazes impressos, literais os propaganda, cartões termosplásticos de Identidade, etiquetas iMple3981, faturas, folhinhas' impressas, notas promissórias,
recibos e rótulos
Têrmo nA 658.944, de 31-8-1964
Comercial e Exportadora de Madeiras
Penha Ltda.
Paraná

ALIANC.A

t'ézuno n.9 658.950, de 31-8-10441

. Topoeuge Ltda.
Paraná

TOPOENGE LTDA. .
Nome Comercial
Termo ri.9 658.951, de 31419-64
Comercial lassara Ltda.
•
Paraná

4

n• n

Classe I
Abwarveates, acetona, ácidos, acetatos.
agentes qiiinikos paia o tratamento e
lotação de fibras, tecidos, couros e te.
lulose água raz, álcool, albumina, aztiInlinat Amuem alvaiade. alvelantes
pó amogiacg,
dustriais, alunlin5, em
antianti - incrustantes. anti -oxidantes,
oxidances, rosivos. anu-detona:1W.., azotatos, ãgua acidularia para
acumidadore s , água oxigenada Para
fins industriais amónia: banhos para
galvanização, benzina, benzo!. betumes,
bicarbonatos de s‘S'iio de potássio: ca.
virgem • earv"-% r,rhor , atos, catal:zado ,.es. ce l ulose, chapas totográticas
comoosições e 7; tintares 'de Incêndio. cloro, corrosivos, cramatos corantes. creo.
sotas; descorantes. dzsincrus,tantes. dissolventes: emulsões fotográficas. e:moí" éter, esmaltes estereatos; fenol,

Clames: 33 e 21
Titulo de Estabelecimentd
Tèrmo n. 0 658.939, de 31 -8 - 1964
Esquadrias e•-Beneficiamento de
Madeiras Ltda.
Paraná

I

COMERCIAL E 4PORTADORA
DE MADEIRAS PENE& uru.

Nome Comercial
Térmo n.° 658.945, de 31-8-1964
L. G. Construções Civis Ltda.
Paraná

ES QUADRIAS

E
BENEFICIAMENTO
DE MA nr, /RA SI

Casses: 4 e 33
Titulo de Estabelecimanlii;

L. G. CONSTRUÇÕES
CIVIS LTDA .

Nome' Comercial
Turma n.0 858.952, de 31-8-196-47"
Pardficadora Pão e Vinho Lida'
Paraná

PANIFICADORA
PAO E VINHO
LTDA.
Claisès: 41' e

Now COMOKINIL

NOM. Comercial

"4r:

y inrsme ur-s ysistu, kesmo-au, sor/ .

.Inv . Segunda-feira 11

mo II.° 658.953, de 31-8-1964
• em • branco para ..f desenho,: Cadernos
Ltda. - escolares, cartões em branco, cartuchos
lea de Baterias
dataria e Comércio
de cartolina, crapas planográficas, ca•Parãna
dernos de lembrança, carreteis de pa•
pela°, envelopes, envóIucros para charutos de papel, encadernaçãO de pape
ot. papelão, etiquetas, "lálhas - índices.
BATERIAS
FABRICA DE
fôlhas de celulose. guardanapos, :livros
"I1ELCAR" LTDA.
não Impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
INDÚSTRIA E ..COMERCIO
de- papel transparente; pratos. papell.
ahos, papéis de estanho e de alumínio
papéis sem impressão. papéis em brancc
Nome Comercial
para impressão, papeis. fantasia. meai»
par torrar, paredes, .papel almaço com
Terpao n.9 658.954, de 31-8-1964'
ou sem pauta Papel crepon. papel -de
Perca).
Ltda.,
Materlas
da
•
•
seda, Papel impermeável, papel em .bo•
. • Construção,' •
bina para impressão, .papel encerado,
• Paraná
•
• • jo
pala) higiénico, papel impermeáxel.
, para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho 'impermeabilizado
FtERCAL LTDA.
papel para encadernar, papel para et,
cravar. -papel para in3primir, p a pel P a:afina para embrulhos, papel celofane.
.Materiais de
papel celulose, papel de linho, pa2el
absorvente, papel para embrulhar 5:-.Construção
baco„ papelão. 'recipientes de papel. coacta* de papel. rótulos de papei, rolos
de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas; tubos postais, -cie cartão,
Nome Ccimercial
subetes de csapel
Termp n.° 658.955, de 31-8-1964
Térino n° : 658.958, cie 31-8-1964
Cia. Ltda.
Ary Moletta • Demiate
Grafotex Ltda.
Paraná
Paraná

Têrmo n9 658.962, de 31-8-1964
-`-Vello" Publicidade Ltda.
.
Paraná

.-"VELLO'

POSTO ROMANO

•t

-

Ciasses: 21, 33 e 47
Titulo de Estabelecimento

•

Termo n.° 658.956; de. 31-8-1964.
CEPASA Celulose e Papel Santo
Agostinho S.A.
•
•- Paraná •

•

•*-

Terimo n° 658.963, de 31-8-1964
Somei° Ltda,
Paraná

REPRESENTAÇÕES
Classe 50
Para. distinguir; Impressos para uso em:
cheques. duplicatas, envelopes, faturas,
qotas promissórias, papei de correspon&nela e recibos, impressos em cartazes
'placas, tabuletas e veiculos, bilhetes
•
impressos
•
•,
Termo n° 658.957, de 31-8-1964
Indústria e Comércio de Embalagens
de Papel - Incopel
Paraná •

INCOPEL
"
Indústria Brasileira
• . Classe 38
-Aros para guardanapos de papei
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
,., para retratos e autó g rafos, balõea (ex.
cato para brin q uedos) blocos para
correspondência, blocos. para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brocluru não impressas, cadernos de escrever, capas par adocurnentos„ •' carteiras
caixas de papelão. cadernetas, ceder.
nos, caixas de cartãci. , caixas para papelaria, cartões de visitas., cal'tões co.
g •marciais, , cartões Indicas iconteti:' car.
tolhia, cadernos de papel melimetrado
1- •
• •

-

,

i't

, it

IL tim 54,4

- E COMÉRCIO

•P LONDRINA
Classe 33 Titulo de Estabelecimento
Termo ri' 658.969, de 31-8-1964
Pedro .Paulo Koslowski
Paraná
•
,

SOMELO LTDA
Peças e Adessõrios

MURRASCIARiAl,

Nome Comercial
Termo n9 658.964, de 31-8-1964
Américo Alves Dias
Paraná

CASA _DIAE!
•
Classes: 14, 15, 16, 18. 25, 28, 29, 31,
34, 35, 36, 38, 39, 41; 42, 43,
44, 45, 46 e 48
Titulo de Estabelecimenta

Classes' 1, 42, 43 e 44
Título de 'Estabelecimento

c.tn g A, LUZITANÁ
Classes' 14r 15, 16, 18, 25, 28, 29, 31,
34, 35, 36. 38, 35, 41, 42, 43, 44,
45, 46 e 48
Titulo de Estabelecimento

CHURRASCARIA
E DORMITÓRIO
• CASCAVÉL LTDA,
Nome Comercial
-Termo n° 658.971, de 31-8-1961
Nisto de Serviço' Atlantic Ltdà • .
. Paraná

POSTO
DE SERVIÇO.
ATLANTIC
• Classes: 21, 33 e 47
Título de Estabelecimento

Nome Coniarcial

ESTAMPARIA SENHOR DO
BONFIM LTDA.

MAQUINA
PROGRESSO

Termo n'658.972, de 31-8-1964
MadereIra União Ltda. .
Paraná
•
1-

MADEIREIRA -

Classes: 33 e 4s.
Titulo de- Estabelecimento

UNIÃO LTDA

Termo n° 658.967, de 31-8-1964 •
-Kqtaro Matushita
Paraná

Nome Comerc
Nome Comercial

.BAZAB

Termo n9 658.961. de 31-8-1964
Calvados Ltda
•
Paraná -

TERRA RICA

nrmo n° 658.973, de 31-8-1964
• Açougue Primavera Ltda.
Paraná
•
- •
.

AÇOUGUE

°ALVADOS LTDA.
Nome Comercial •

PRIMAVERA
Classes: 9, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23,
24. 25, 26, 29,_34, 35, 37,
38, 39, 48, 49 e 36
Titulo 'de Estabelecimento

•

Termo n° 658.970, de 31-8-1964
Churrascaria e • Dormitório CascávelLimitada
•
.•

Termo n9 658.965, de 31-8-1964
Antonio Maria Cristovão
.
Paraná

Termo n° 658.966, de 31-8-1964
•
Kin)! Massuda •
Paraná

Termo n9. 658.960, de 31-8-1964
Estamparia Senhor do Bomffin Ltda.
. Paraná

HOTEL E

•GRUTA AZUL/.

a

RECOPAR LTDA

CEPASA:

REPRESENTAÇoES

Nome Comercial,

LTDA
Nome Comercial

-Representações Londrina Ltda.
Paraná

LTDA.

.GRAFOTEX •

Termo I I° 658.959.. de 31-8-1964
Recopar Ltda. Representações
e Comércio •
Paraná

, Termo n' 658968,e 31-8-1964

PUBLICIDADE

•n•

s

Janeiro de 1965

"

Classes: 33 e 41
Ttu/o de F.,stabelecimentoi-
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Segunda-feira 11
a' 658.974, de 31-8-1964
'Unice Vieira Rozsa
Paraná

nano

Termo n 658.983, de 31-8-1964
Bob's Comestíveis S.A.
Estado da Guanabara

Janeiro

de

1965 - —109-N,

para cereais, maquinas para fateltr4
Classe 41
Substâncias alimentícias, carnes, Ova papel e máquinas para imbricar pape)
legumes. arroz, feijão óleos, mantel.aa, máquinas de impressão dínamos ig
queijos, compostas, presuntos, azeitoreceptáculos
nas, leite café
Termos as. 658.992 e 658.993, de
Termo if 658 . 991, de 31-8-1964
31-8-1964
Henrique Hirschfeld
Alcindo Fontes Ferreiaa
São Paulo
São Paulo
à

fiEF,IIESCOR
ILt

sc oi Lts

c o

Classe 41
Têrmo n9 658.975, de 31-8-1964
King Pilam Ltda.
Estado da Guanabara

o
Indústria Brasileira
Classe 43
Artigos da Classe
Termo 119 658.984, de 31-8-1964
Bob's Comestíveis S.A.
Estado da Guanabara

T&rmo n• 658.976, de 31-8-1964
Bob's Comestíveis S.A.
Estado da Guanabara

EDIFICIO TRIM
PALMEIRAS
.raoPaulo—Capi ta./
Classe '33
Titulo
Termos ns. 658.994 e 658.995, de
31-8-1964
Hecanica JOaribe Ltda.
São Paulo

SUNDAES

Bob's Comestíveis 5. A.
Nome Comercial
Têrmos as. 658.977 a 658.980, de
31-8-1964
Bob's Comestíveis S.A.
Estado da Guanabara

)264.11
'lIndústria Brasileira
Classe 41
Artigos da Classe
Classe 42
Artigos da Classe
Classe 43
Artigos da Classe
Classe 50
Artigos da Classe
o

Termo n9 658.981, de 31-8-1964
Bob's Comestíveis S.A.
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
•
Classe 41
Artigos da Classe
Termo n9 658.982, de 31-8-1964
Bob's Comestíveis S.A.'
Estado da Guanabara

—SORVETES...,

Indústria Brasileira
Classe 41
Artigos da Classe

indústria Brasileira
Classe 43
Artigos da 'Classe

INDUSTRIA BI/ASK EIRA

II/14"'1?ACICAL

Indústria BrásileirOj•
Classe 1
Para distinguir: Azul da Prussia, azul
ultramar, aluminio em pó para pintura,
ácido nitrico, alumen. água exigenada,
agua raz, alcool para fins Industriais,
alvaiade, anticorrosivos acido arsenico,
brilhantes a óleo, bromoreto de amoaio, bicromatos, cloreto de sódio. cio-'
reto de amonio. cloreto de potassio, carbonato de sodio, corantes para uso na
:ndilstria mineral creosoto para induztria. carbonato de magnésio, cloreto de
zinco, cloreto de caldo, esmaltes, gomalaca preparada, glicerina am uso na indústria hiosilfito de sodio, idureto de
amonio, idrosolfito, laca, massa a base
de óleo ara ocrreçâo de inturas, nitrato. óleos, otassio de sadio otassa- para
uso na indústria, secantes para tintas,
sais de arsenico, usados na indústria,
soda caustica sulfatos, tintas, tinturas,
tintas a alcool. vernizes varnizes a ai' coa tetracloreto de carbono
Classe 4 Substâncias e produtos de 'origem ara-,
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária,' asfaltico em
bruto, algodão em bruto, borracha esti
oruto, bauxita, benjoim, breu, cantora,
:aolim, chifres ceras de plantas, ceras
vegetais de carnauba e arteurt, crina
de cavalo, crina em geral.' cortiça CE'
bruto, cascas Je ge tais. espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, fólhas, abras vegetais, floral
secas. grafites. goma em bruto. granito
em bruto, kieselghur, liquidas de plantas, lates em bruto ou parcialmente
preparodos, minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente Cabatiladas, em toras, serradas e aplanadas,
calca, mármores em bruto, óxido de
manganes, óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto, ou parcialmente preparados, . plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições. pedras britadas, piche em bruto. pedra calcaria,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho. raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis, silício,
seivas, talco em bruto, xisto, 'cisto
betuminoso e silicato

Classe 5Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
'manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto ou
i41114 . SHARES
parcialmente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
Parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto 'ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em (Olha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas metálicas, limalhas,
Indústria Brasileira
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados.
Classe •43
metais para solda, níquel, zinco
Artigos da Classe
Classe 6
Termo n9 658.986. de 31-8-1964
Para distinguir: tatu:aluas e Fanam de
Bob's Comestíveis S.A,
máquinas para toaos os fins jadustriata.
Estado da Guanabara
Máquinas de rosqueart serras mecânicas. motores elétricos, alternadores, lerramentas e placas para to-nos, geradores. plainas, máquinas de furar e ceiatrar, tornos mecânicas. prensas Dimana
na máquinas amassadeiras, misturado
ras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
Termo n° 658.997, de 31-8-1964 —
e outros fins industriais, elevadora, má
Serralheria Grantefer Ltda.
quinas desempalhadoras, descascadoras
ventiladoras, moinhos para cereais,
São Paulo
máquinas secadoras. trituradoras. pulClasses: 41, 42 e 43
verizadoras. fresas, politrizes, tranchas,
Insígnia Comercial'
A
tesouras mecânicas. tupias, máquinas de I
abrir chavetas, martelem, ventiladores,
Tennos as. 658.987 e 658.988, de
exaustores para forjas, bombas centri-1
31-8-1964
Pereira RocCia 8 Cia. Ltda.
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Classe 16
Estado da Guanabara
pistão para todos os fins, aríetes,
deiras e turbinas injetores para cal- Para distinguir: Materiais para construdeiras, válvulas e transportadores au- ções e decorações: Argamassas, argila.
tomáticos de alta e baixa pressão, areia, azulejos. gatentes ha lautres, bloprensas hidráulicas, martelos mecânicos cos de cimento. bloros para pavimentamáquinas limadoras, máquinas opera. çâo, calhas, cimento, cal. cré. chapas
trizes, rotativas ou cortadoras para uSi- isolantes, caibros. caixilhos: colunas;
nar ferro, aço e bronze, máquinas para chapas para coberturas, caixas agua.
caixas para coberturas, caixas dágur.
indústrias
de tecidos; teares, urdideiras. caixas
•
Classe 42
de descarga para etixos. edificaeneanatórias,
espuladeiras,
torcedeiras
Bebidas alcoólicas e fermentadas, •
çaes premoldadas. estuque. rmulsoo
almadras,
rolos
e
roletas, brunidores base asiálticoa estacas,
cerveja, vinhos, gim, licôre.
esquadrias, estru-

Termo n9 658.985, de 31-8-1964
Bob's Comestíveis S.A.
Estado da Guanabara

rSINFONI
Indastria Brasileira
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taras metálicas para construções, lama-

• Tèrmo a* 659.002, de .31-8-1964

10 de metal, ladrilhos, lambris, luvas

Matercglosica S.A. — Produtos
Quimicos Farmacêuticos
São Paulo

Têrmo a° 659.007, de 31-84964
Produtos Químicos "Arten" Ltda.
São Pataco

de junção, lages, lageotas. material isolante contra irai e calor,' manilhas, massas pata revestimentos de paredes, madeiras pára construções, mosaicos, pro
messausis
dutoa de base asaltico, produtos para
RUBRA-NEURIN rumarrricee
•• -tornar impermeabilizantes as argamasgwrnounrics s"...murrOs 50193C01
ias dç cimento e cal, hidráulica, podre.
sàe sumo
InNetrt. Ire.11.11
•• g.ulbo, produtos betuminosos, imperwa•bilizantes líquidos ou sob outras formas
• lpara revestimentos e outros como nas
Classe 3
•• . construções. persianas, placas para pa.
• • avimentaçao, aças ornamentais de ci. Um preparado farmacêutico, indicado
no tratamento antianemico
•. aalnento ou gesso ara tetos e paredes,
• i papei para - forrar casas, massas ardi-,
Térmp n° 659.003, de 31-8-1964
—ara-ido& para uso nas construções, par
Materquicnica S.A. — Produtos
'.' il...quetas. portas. portões, pisos, soleiras
Químicos Farmacêuticos
• para portas, tijolos tubos de concreto
São Paulo
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan.
. 1 - . 4ties de' cimento, vigas, vigamentos e
Thohiontçso
vinda
.

.,

, Termo n° 658.996, de 31-8-1964
a Indústria Brasileira de Tratores
Gutbrod S.A.
São Paulo

à • IND
1STRIA

BRASILEIRA
TRAll'ÕRES CUTBROD •

DE

•

Nome Comercial
wqr,

•• a Termos as. 658.998 e 586.999, de
31-8-1964
aluo — Indastria Nacional de Ótica
.
Limitada

PROItTT.OS QUÍMICOS
"ARTEN" LTDA.
Nome Comercial

ISOCR.OMR
!Indústria Brasileira
aer
.11

Para distinguir lentes para óculos,
óculos em geral, aparelhos e.
artigos de ótica em geral
Classe 14
Para distinguir vidros espesiais
para óculos

INDÚSTRIA BRASILEIRA •
Casse 2
Acetanilide, acetato de amónia, ácido -arcênico, bórico, cristalizado, -fênico para fins veteriná-los, picrico, salicilico
e sulfuroso, adubos, álcalis para fins
sanitários, fins herticulas, alcaçus em
pó, alúmen calcinado, amônio azul de
Classe 3
Uma preparação farmacêutica ' indicaria metilenopós contra baratas e insetos,
no tratamento araialéroico
bromatos, bromato de cânfora e de potássio, cânfora em pó, carrapaticidas,
Termo ri° 659.001, de 31-8-1964
banhos para animais, produtos para des.
Materquitnica S.A. — Produtos
truir hervas daninhas, ceras para enxerQuímicos Farmacêuticos
tos, balsamo para fins veterinarlos, saSão Paulo
bão desinfetante, desinfetantes, defumadores, inseticidas em pó, liquido, sólido
•noweglo
e em pasta, preparados para destruir
LENASE
larvas, linhaça em pó, visgos contra
.,tinunticA s/a..ssostrros (lenires
:Fm
1 lagartas e moscas, remédios contra
tio imo
aftosa dos gados, sabão veterinário, sais
para fins hortículas, sanitários e veterinários, raiz de tirniaó, adubos naturais,
artiSicials para a_ agricultura, cola em
.
.
papel para apanhar moscas
Classe 3
114.-MODOtoo MIMOS
ite NOLO

Termos as. 659.009 e 659.010. de
Textil Victor S. Atallah S.A.
São Paulo

C'OTONCIAL
Indústria Brasileira

ratotellmleol

Uma preparação farmacêutica. Indicada
no tratamento das irritabilidad,ea •
•

'•

neroxru

'

Classe 1
Como marca genérica, produtos
guimioas pari uso nas indústrias

e vestidos

TRAN-uAró.
Indústria Brasileira

O -VALÈNNE -60
Ladiatrtei arailiEN

-obe de chambre, roupão, sobretudo&
iuspenzórios, saldas de banho, sandálias
meteres, *horta, sungas, tolas, ou slacka.
:aier toucas, turbantes, ternos, uniformes

RENA

I nd ústria Braaileira

Classe 8
Anemómetros, aparelhos aquecedores e
medidores, aparelhos cremográficos,
Pa4o.uros
ffir eos
F.saaá czar ma.
aparelhos registradores e medidores de
S.:a P.a Lo
distância, aparelhos para purificar, apa
Issac ?ar A
&ta a 1. & g r a.4
relhos reguladores de gás, aparelhos de
aalvanoplastia, aparelhos automáticos
para acender e regular gás, aparelhos
_
Classe 3
de ética, aparelhos pulverizadores, apaUm preparado farmacêutico, indicado relhos para aquecimento de água, apa
no tratamento dás infecções
relhos geradores eletro-qcimicos, apare.
(anti-biótico)
lhos de alta tensão, aparelhos estará)
z,adures, gazeificadores, aparelhos para
Termo n° 659.004, de 31-8-1964
análises, aparelhos ozenizadores, apare
Materquírnica S.A. — Produtos
lhos reguladores e estabilizadores cIP
Químicos Farmacêuticos
pressão e de fluxo de gazes e liquideis
'São Paulo
"parelhos termostatos. aritonómetros
ispiradorea de pó, serêmetros, acendedores elétricos, barómetros, biissolaa
ETHENI
ag essznascs vs.-momos guuncoS sassestrueos
baterias elétricas, caixas de descarga
do NOLO
ladastrla Oraellotra
comutadores de gás, cidómetras. chave.
automáticas, calibradores, • esterilizado
res. filtros e aparelhos çiltrantes, fotai
metros, gazannetros, hidnametros, indi
Classe 3
cadores de vácuo, liquidificadores, meUma preparação farmacêutica, indicado didores, microscópios, micrómetros, pono tratamento das infecções intestinais dómetros, pluviômetros, pirómetros,
queimadores de óleo, reostatos, contaTarmos ns. 659.005 e 659.006, de
dores e medidores de quantidades e vo.
31-8-1964
lume, registros para vapor, água, gás e
Companhia Brasileira de Adubos
ourtos líquidos, reatores, relaisa termômetros, telescópios, tacómetros ,taxime• São Paulo
tros, ventiladores e velas elétricas

GRANADUEID

ietós, palas. penhoar. Mover, pelerinas
penas, pouches, polainas, pijamas. pcs•
abas, perneiras, gulmonos, regalos,

Têrmo n' 659.011, de 31.8-1964
Metalúrgica Mayrá Ltda.
35o Pealo

Dl - HENAL16G-laçarivre.

Tétano na 659.000, de 31-8-1964
Materquitniaa S.A. — Produtos
Químicos Farmacêuticos
•I •
São Paulo

MI, 10908 de Ibil erie. Pulada&
luvas, ligas, lenços, mantes, mela
Ásia& manta& mandriãoi mantilhas, pe.

Têrmo n 659.008, de 31-8-1964
Rena S. A. Indústria de Máquinas
• Registradoras
São Paulo

1

São Paulo

r."..
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Classe 11
Fechaduras para automóveis e para
veículos em geral
Tèrmos ns. 659.012 e 09.013,

de

31-8-1964
Companhia Brasileira „de Adubos

São Paulo

.

ORANUBO
Indústria Brasileira.
Classe 1
Como marca genérica, produtos quknicos para uso nas indústrias
Classe 2
Substâncias e reparações qui/nicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
Igual desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), Alcalia,
bactericidas. baraticidas. carrapaticidas,
cresol, creosátalina, creosoto, desodo.
rante, desinfetantes. defumadares, exterminadores de pragas e hervas lana.
ilhas, esterilizantes embrocaçtes pare
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfates, cormicidas, fumigantes, fungicidas, glicose para fina
veterinários, guano. herbicidas, inséticidas, insetifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes óleos desinfetante,s e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel tumegatório, pais inseticidas, paraticidas. hingicidas e desinfetantes. preparaçíses e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterináncs e desinfetantes, sais para lins
horticulas.. santwios e vetei
sulfatos, supe rfos tas )s, vacinas para
aves e animais venenos cântra insetos.
snimais e hervas dadinhas •

Classe 23
Tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caroá, casimiras,
fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
Urino n° 659.014, de 31-8-1964
jersev, linho, nylon, pacopacca percallC'ub Social Paulista 'de Surdos
na rama rayon, seda natural, tecidos
São Paulo
'
plásticos; tecidos . impermeáveis, e teci.
dos de pano couro, veludos
CLUB SOCIAL PAULISTA
Classe 36
DE SURDOS
Para distinguir: Artigos de vestuário:
e roupas feitas em geral: Agasalhos
/4t1
sventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões boinas baba
douros, bonés. capacetes, cartolas, cara
ouças, casacas) coletes, capas, chales
:intas combinações. corpinhos, calças
zacrecols, calçados. chapéus, cintos
de senhoras e de crianças, calções, cal
:as, camisas, camisolas, camisetas
uecas, ceroulas, aolarinhos . cueirossaias, casacos, chinelos, dominós. achar
C.' . nr^ '3
oes, aantas • as, fardas pua militares co- Clià Social e rc: creltivo para surdos
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor
Titulo
•

e

,

';ei-9NT

a

D'4R?() OFICIAL (Seno !In
• .

Segunda-feira 11
Termo re, 659.015, de 11-3-1964
Club Sod.l Pauiiraa de Sureos
Sào Pueo

Classe 33
Zlub social e recreativo para surdos
Tênno no 659.016. de 31-8-1964
Cerejeira — Confecções de Roupas
Limitada
Sio Paulo
CERRJEIRA—CONFECORS
DE ROUPAS LTDA,

Nome Comercial

Confecções de roupas infantis em. geral
Tênno a' 09.017, de 31-8-1964
•Cerateira — Confecções de Roupas
Ltada
São Paelo
n••101/

rIA Sronfintnhai

•
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas ma geral: Agasal'ica
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
betas, botinas, blusões, boinas, baba-

douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
piscas. caiação, coletes, capas, eludex
esc/sacola, calçados, chapéus, cintos,
~as. combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções. calvia. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cuelms,
saias, casacas. chinelos, dominó& acharpedi fantasias, fardas para militares, co.
legiale, fraldas, galochas, gravatas, gorroa. logos de Bagada. Jaquetas. Inelda
lava& ligas, lenços. mantas. meias.
maios, mantas. mandrião, manilha& paletós. pala, penhoar. pulover. Merinas,
peugas. ponches. polainas. Pilou& Punhos. perneiras, quinsonos, regalos,
robe de chambre, roupa*, sobretudos,
suspenaórios, saídas de banho, sandália&
mictares, aborta, sungas, atolas ou alada,
tule& toucas, turbante& ternos, uniformes e vestidos
Termo a* 659.018, de 31-8-1964

Comercial e Industrial de Arroz
Pearão Ltda,

PitáTiO
Industria Braeileira
Classe 41
Arroz em geral

Janeiro de - 1965
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ra vapor. colimadores, aparelhos cor- para hides, para Sanheirosi para 17airic154
cn n" 659.019, de 31-$-1964
"Fanta• in Luar:a :çs Textds Ltda. tadores de frios, cabos e condutores elé- lhe' bebedouros; para laritórios e pa-il
S3; ticos. contadores de rotação, caixas ta pias, registros de água, secadora pa-,
para revelação de papéis moltográficos. ia cabelos, • quebra-luzes, sorveteir,s,
àmaras ampliadoras, compressores, má- sincronizadores, sextantes. selcd caulno•
ri as tine ma to g ráficas; instrumentos re*, sifões, sereiaa de alarme, aparelho'
PANT A
de calcular, chicotes para automóveis, para soldar, toquetes, sinaleiros, regaInchietria . Brasileira
cronômetros, carrilhões, aarelhos de co- ladores automáticos ou não aparelros
lar fotografias, aarelhos calibradores. de televisão, telelupas. telêmetros. to- I':
cinematográficos, aarelhos de contrede madas, telescópios, teodolitos.
CLI3Se 23
Ata dlitingtnr let:idos em geral. te le cinematográficos. aarelhos de con- ,foa, termômetros, tomadas de torreares.
:idos para confecções em geral. para trõle, de sons, aarelhos de comunicações aparelhos de telegrakt sem tu, transforpeorpes e para urtigal, de ...etwa e interna.- discos gravados, diniz, ducras madores, trenas, torradores de cum.,
Ilesa: Algodão. alpaca canhamo cetim diafragmas ara fotogratias, despertado- torneiras de compressão, torneiras ae
aruá, casemiras. tazendas e tec.dos de res, enceradeiras, espremedores elétri- alta pressão, torneiras com dispasite.-a.
a em peças. luta. lersey. linho aviou cos, estufas, esterelizadores, esquadros para aquecimento* de água, telefont, •
naco-paco. percaline. ratni.-rayon. seda de aço, esquadros de agrimensor, extin- telescópio:, transmissores, toca-discsa
tores de Incêndios, aparelhos para ex- automáticos ou não, tubos conditas, tenatural
premer frutas e legumes, aparelhos es- m/lula para baterias, voltímetros, ventereoscópicos, escalas indicadoras de tiladores, válvulas, válvulas de n:.,.Termo te? 659.020, de 31-8-1964
maré, eletrómetros de quadrantes, es- ção, válvulas para rádios, válvulas p
'Representações Pires Ltda.
pectroscópios, exaustores, estojos para
São Pauis
,
-ragu,
válvulas de descarga e premãoi
filtros. com torneiras, aparelhos eletrd- válvulas de comportas, valsa para filP 1 R E LI
nicas em geral, equipamentos eletremi tros, aparelho, transmiswees, aparelhos
coa, elétricos e rádios-técnicos, fogões
de transmissão e recepção de sons,
Rimos e cogareiros elétricos, farte& fa•tripés
roletes, fios para eletricidade& fim terClasse 41
Casse' 12
sa, aparelros fotográficos:, ferros ilétri• Akachotras, aletria, alho, aspa .,1
Alfinetes, agulhas, argolas, botões, col- cai de engomar e passar, ferroa co
chetes, dedais, fivelas, fechos corredi- muna a carvão, ferros elétricos para açúcar. alimentos paar animais, ar'
. ..
ços, grelas de metal para enfeites de soldar, fervedores, fusiveis, filmes re- amêndoas, ameixas. amendoim, ara t
arroz, atum. aveia, avelãs, azeite,
vestidos e presilhas
velados, fOrmas elétricas, filtros de tunas, banha, bacalhau, batatas,
óleos para motores, aparelhos de fre- biscoitos: bombons, bolachas. babai) • .
Termos as. 659.021 e 659.022. de
quência modulada, máquinas fotográfi- café em pó e em grão, camarão. canc .
Leumi IDA:seria e Comércio Ltda.
cas, gimes rígidos, fonógrafos, fitas mé- em pau e em pó. cacau. carnes. Cl
SI, Prinio
tricas. instrumentos fadam, focalizado' caramelos, chocolates, confeitos. az,
rei para câmaras fotográficas, geladei- ~te, hortaliças, lagostas, limites. Ieu e
ras, garrafas térmicas, geradores auto. goiabada. geléias. herva doce. herva
LZUM1
mátkos, geradores estáticos e eletremi- duras, grânulos, arrio de bico, gelatin:“
-Tvi rlástria Draelielra cos de alta frequência que funcionam condensado, leite to pó, legumes cru
com válvulas para aquecimento por dia- gica. coalhada, castanha, cebola, con.ii,
létrico e indução, fitas magnéticas, apa- mentos para alimentos, colorantes.
Classe 8 relhos para gás engarrafado e aparf- chouriços, dendê, docea, doces de Int.
Para distinguir artigos e aparelhos elé- lhos de inversão, heliógrafos, hidrólise- tas, eapiaafre, essências alimentares, emtricos e eletrônicos em geral, artigos do- tros, holofotes para automóveis, inter- padas, serviam, enxovas, extrato de (Comésticos, aparelhos e artigos para ins- ruptores, isoladores, impressores, apa- mam, farinhas alimentícias, favas, irtalações elétricas e ridránlicas; conjun- relhos de inter-comunicação, indicado- cujas, flocos, farelo, fermentos, ken ..
toa de peças óticas, formando diversos res de nivela, irmana ermanentes ara figos, frios, frutas secas naturais e cru,aparelhos de ótica, instalações elétricas rádios, aarelhos de gás neon, gravado- talizadas; gricose. goma de mascar, guracessórios de rádios, aparelhos e ins- res de fitas, gravadores de discos, má- conserva. lentilhas. linguiça, louro, mas.
atimentidas, mariscos, manteiga.
trumentos didáticos, instrumentos de quinas impressoras, fotográficas, boianmarmelada. „ ,asacarrilo. mai.
precisão, instrumentos e aparelhos para tes elétrico', instrumentos matemáticos margarina.
fins úteis, instrumentos científicos; acen- e didáticos, isoladores de corrente, int:- sa de tomate, anel e melado, mate, masdedores, acendedores elétricos, acumu- trumentos náuticos, instrumentos para sas para mingaus. molhos, moluscos,
ladores elétricos, apitos, aspiradorse de medida e contraia para mecânicos, in- moaearda, mortadela, nós moscada, uapó, aquecedores, abat-jours, alto-falan- termediários para filmes, lâmpadas, lu- ná, lgeos comestiveis, ostras, ovas.
tes, antenas, acumuladores, ampligca- netas, .iquidificadores, lupas, lampeões, pies. pinos. prtinés. pimenta, pós para
dores, anemômetros. ampertimetros, as- lustres, lentes, aarelhos luminosos, apa- pudins, piclries, peixes, presuntos, pasadeiras elétricas, adaptadores de mi- relhos de luz fluorescente, limpadores ta& petit-pois, patilhas. pizzas, pudins:
queijos, tavões balanceadas para anicroscópios, agulhas ara fotógrafos, de para-brisas, lanternas portatels,e lan- mada, requeijões, sal, agia,' sardinhas.
aquecedores de ambiente, aparelhos de ternas de mão, luzes trazeiras ara vai- :24ebeL salsichas, salames.s. sopas e ncontraia e medida, aparelhos de expur- culos, mkroscólos, cicrõmetros, manósucos de tomates e de
go utilizados na limpeza e desinfecção metros, moaócu l os, mostradores, mostra- Ima: torrada& tapioca,, tâmaras, talha.
de sentinas, mictórios e outros locais. dores de rádio, microfones, medidores rim, tremoços, tortas. tortas para ahaparelhos de ligações para banheiros, de rascas, lentes de contacto, medidores
ementa de animais e aves, torrões.
aparellsos de ar refrigerado, aparelhos de intervalos, aarellsos para eleição, mitoucinho e vinagre
de ar condicionado, aparelhos de alta ras de qualquer graduação, massaricos,
Ttermo 11° 659.023, de 31-8-1964
tendo, aparelhos automáticos para des- normografos, nivela de ferro, níveis de
Buzaleadi Equipamentos Hidráulico*
cargas de água, aparelhos de alarme,água para caldeiras, óculos, instrumenSão Paulo
aparelhos de aquecimento central, apa- tos óticos de observação e medida, aparelhos
ondulação permanente.
objetirelhos de aproximação, aparelhos para va
parade
ampliadores,
misturadores
para
bordar, aparelhos para arqueação de

volumes, balanlças, batedeiras, batedei- banheiros, painéis de carros, para-raios,
ras para refrescos, batedeiras para lí- plugs, panelas. elétricas, panelas de
quidos e mama, binóculos, bules elétri- pressão, pistolas de pintura, pidcups,
pilhas secas elétricas, prumos, pantócos, bobinas
paraelétricas,
rádios ebuzinas,
televisões,
baterias, baterias
ba- grafos, parametros, pantemetros, pirô-

EUZICID1

P Industria Brasileira

rômetros, bússolas, bobinas, baleies fri- metros, instrumentos de precisão. perla,
Class& 6
cópios, prismas fotográficos e puxadogorifico
Comaaores
hidráulicos
para tesrnos
apare/hos
para banho
de ar res de filmes, potenciennetroe, revolver
quente,&
chuveiros
elétricos,
coqueteleiequipamentos hidráulicos em geral
ras, churrasqueiras elétricas, craves elé- para pinturas, projetores cinematográfitricas, chaves automáticas, chaves paracos. pince-nez, aparelhos de refrigeraTermo n• 659.024. de 31-8-1964
ção, refrigeradores, réguas de aço, ráantenas e fios
Lesma ledústria e Comércio Ltda,
terra, de
contactos
elétricos.
candelabros, chaves
alavancas,
cha- dios, quadros de comando, refletores.
São Pauk
reatores, relays. receptores, geradores
ves de
tomadas,
comutadores,
cafeteiras automáticos, relógios, relógios de ponto
elétricas,
compassas,
câmaras frigorifiLEU' INWSTRIA
cas, caixas de descarga para vasos aa.e, de vigia. ' redutores, resistências ekE comtimo LTrA, •
registros
para água,receptores
registros pá
nitários, aparelhos para cortar pua, catricas.
ra canais
comportas.
lie
frieiras automáticas, câmaras fotográ sons, reatores para luz fluorescente

ficam e dnematogreicas, chassis, coodensadores, castiçais, condensadores Pa reostatos, registros para vapor, registros

Nome Comercial

411

•
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moias, manivelas, motocicletas, moei' pires,' pratos, piles, pratos para ornaC' 659.025 , de 31-4-1964
for Çom. e Repreeentare0ea ah011, mancais à veículos, motonetes, deiraL serviços para trios, chá e jantar,
Limitada .
padaela, parachoques, pistões, pedestais, travessas, talhas, tijelas. vasos, vasos
Pernambuco
pedais, paralamas, partidas, portas late
sanitários e olearas
tais, pinhões. porta rodas,. parabrisas.
Classe 16
reles para buzinas, reles para taróis, roManilhas, telhas e tijolos
das, retentores, reboques, soquetes para
Termo n.° 659.037, de 31-8-1964
veículos, serpentinas. tambores de tre•
Livraria lbal Ltda.
tos, tirantes, terminais para cabos de
Classes: 42 e 43
Rio Grande do Sul
baterias,
tuc.hos,
varetas
de
veículos,
vaTitulo
rais de velculos, varetas de controle dt
afogador e velocipecies e volantes
Termo a. 9 659.026, de 31-8-1961
Joel Vilela da Silva
•
Termo n.° 659.031, de 31-8-1964
Pernambuco
T. Carnaúba
Classe 32
Alagoas
Para distinguir: Albuns, almanaques
anuários, boletins impressos, catálogos
folhetos, jornais, livros impressas, músicas impressas, peças teatrais, peças
Indústria Brasileira
cinematográficas, prospectos, panfletos.
Classe 41
publicações, publicidade em geral, proCreste de goiaba e geléia • de goiaba
gramas radiofónicos e de televisão, reIndústria Brasileira
vistas
•
remo n.° 659.027, de 31-8-1964
Classe
41
Joaquim Matias Es Cia.
Termo
n.
9
659.038,
de
31-8-1964
Café em grão, torrado e em pó, creme
Pernambuco
Perro Velho Marechal Ltda.
de milho, farinha de milho; Fubá, coo imento a base de pementão e urucu.
a Paraná
milho para manguzá, sal e serem

Tèrmo n.° 659.044, de 31-8-1964
Decora' Ltda. — Decorações e Insta fações em Geral
Guanabara

Ceãas dos :Vinhoã

4.

"

Classes: 34 e 10
Titulo

IBAL •

Tèrmos ns. 659.045 e 659.046, de

31-8-1964
Decora Ltda. — Decorações e Instalações em Geral
Guanabara

Arco Verde

fE-ÊCÊ

:PALMEIRON.
Indústria Bràsíteira

Classe 41
Bananada, creme de goiaba e geléias de
goiaba e de bananas
Termo a.° 059.028, de 31-8-1961
Valia° Iguaçu de Madeiras e Derivados
Limitada
Paraná

União Iguaçu de
. Madeiras e
•

Derivado

Classes: 4, 33 e 41
Título
Termo a.° 659.029, de 31-8-1964
. Televisão Líder Limitada
Paraná
Televisão

Lide!

Limitada
Nome Comercial
'armo n.9 659.030, de 31-8.1964
Metalúrgica Staiger S.A.
Rio Grande do Sul •

STAIGER

udústria Rrasitelra‘

Classe- 21
Para ' distinguir: Amortecedores, antepa
Teça°, braçadeiras, e suportes do cano
escapamento. cubos de veículos cha.
pai circulares, carroserlas, chassis, carcassas, caixas Para armaçes, cotovelos
carburadores. correntes de distribuiçáo
coroas, capotas caixas cl ec .atiabio. Cabos, caminhes caminhonetes, carros.
conjunots de escapamento, direção, des.
ligadelraa, dorsais, engates para velcu
los, estribos eixos .eagrenagens, em
reagem, freios para veículos, frontei ras para veiculo!. feixes de mola. guar,
aições para maçanetas, gonzos. grades
ponteiras. hélices. hastes, indicadores
de &radia, juntas univarsais, lanchai,

Termo n.9 659.032, de 31.8-1964
Zilmar Lima de Araújo
Pernambuco

Sandálias Cruzeiro
Indústria Brasileira
Classe 36
Sandálias para homens, senhoras e
crianças
Termo n.° 659.033, de 31-8-1961
Melo, Bezerra 6 Cia. Ltda.
Pernambbuco

Casas Melo Bezerra
Classe z
Titulo
Termo n.° 659.034, de 31-8-1964
Cafémil Ltda. — Mercantil, Exporta
ção e Representação
Paraná

CAFÉMIL
Classe 41
Título
Termos na. 659.035 e. 650.036, de
. 31-8-1964
Cerâmica Passaúna Ltda.
Paraná

PASSAUNA
Indústria Brasileira

"

indústria Brasileira

Classe 34
Artigos de peles para assoalhos, alcatifas de tapeçaria, capachos, cortinas,
capachos de lã, encerados, esteiras, forros para tapetes de escadas, linóleos
para escadas, oleados para paredes.
oleados para assoalhos, peles de leopardo, tapetes, tapetes de talcatifas '
Classe' 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
•
Classe 11
usadas, almo çadas, acolchoados para
Titulo
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Termo a.° 659 . 039, de - 31-8-1964
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Cia. de Administração e Participações cadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, -conjuzitos
Partipar
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Paraná
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
Termo n.9 659.040, de 31-8-1964
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniMercearias Nova Olinda Ltda.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Guanabara
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e

Ferro Velho
Marechãl

PART1PAR

Nova Olinda

vitrinea

Classe 41
Produtos alimentícios em geral

.

Termo n.o 659.047, de 31-8-1964
Lojas Segadas — Confecções Ltda.
Guanabara

Termos as. 659.041 e 659 .042, de
31-8-1964
Ballesteros & Perez Ltda.
Espirito Santo

eitedi

Classe 36
4ventals. alparcatas, anáguas. blusas,
Classes: 6, 8'. 13, 15, 21, 23, 28, 33, 34 e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Para distinguir: Artigos de vestuários
36, 37, 40, 41, 47 e 48
botas. botinas. blusões. boinas, babaInsignia
douros. bonés. capacetes, cartolas, caraMinas Gerais
ouças casação. coletes. capas. chalra.
Classes: 6, 8, 13, 15, 21, 23, 28, 34. cachecois. calçados. chapéus. cintos,
37, 40, 41,47 e 48
cintas. combinações. carpinhos. calças, .

Classe 15
•
Insígnia
Para distinguir: artefatos de porcelana.
Termo
n.°
659.043,
de 31-8-1964
barro e terra cota, louças vidradas para
uso caseiro, adornos, fins' artísticos e Decora Ltda. — Decorações e Insta
lações em Geral
instalações sanitárias: Artefatos de ceGuanabara râmica para uso caseiro, adornos e fins
artisticos: Alguidares, almofarizes, asnheiros, copos, caldeirões, cantaros. caDecora Ltda. - Decorações
sadeiras. bombonieres, bules, barris. ba.dinhos, cofres cubas, compoteiras, dese Instalações em Geral
cansa-talheres, escarradeiras. filtros. formas, graus, globos, jarras licoreiros, lavatórios mantegueiras, moringas. nicho.
Nome Comercial

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,01i.

de senhoras e de crianças calções calcas, camisas, temdsolas. camisetas,
cuecas. cer-enlas. colarinhos.- cueiros,
saias. ciacos. chi.:elos. dominós. echar.
nes fantasias fardas para militares, cole g iais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
re . s logos de . lingerir laqueias laqués,
lavas, ligas, lenços mantós meias,
maiôs. mantas mandrião.- manilhas pa.
letós. p alas penhoat pulover peterinas,
ami g as nonches oolahias nilamas, pu..
nhos. p erneiras. ouimonos. regalos,
,clae de chambre _roupão sobretudos,
stispenshrins saidas de banho, sandálias,
meteres, chorts- sungas stolas ou slacka,

tuIer, toucas. turbantes. ternos. uniformes e vestidos

