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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA nOPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
Exigências
Dia 5 de março de 1965
Têrmos com exigências a cumprir:
N9 132.517 - Esso Research And
Engineering Co.
N9 132.542 - The National Cash
Registar Co.
N9 133.024 - Dunlop Rubber Co.
United.
N9 133.617 - Milton Sant'Anna.
No 133.649 - International Harvester Co.
N9 143.212 - Aldo Cini.
N9 146.081 - Ind. e Comércio Sobral Ltda.
N9 146.087 - Metalúrgica Paulista
S. Anónima.
No 151.291 - J. Torquato & Cia.
Limitada.
.
N9 153.687 - Gennady V. Zamkovoy.
No 153.804 - Durval Caçapava.
N9 154.043 - Ind. Metalúrgica Lipos Limitada.
No 154.211 - Lydio Dini.
N9 154.324 - Implementos Agricolas.
N9 154.702 - Joaquim Carecho.
N9 154.761 - Júlio Osvaldo Labronici.
N9 154.891 - Lufti Boulos Muammar.
NO 155.419 - Foseco Trading A.G.
N9 155.494 - Siernens Schuckertwerke Aktiengesellschaft.
N9 155.636 - Pierre Grumbach.
N9 155.637 - Mecânica Industrial
Duarte Limitada.
No 155.644 - B. D. Laboratories
Inc.
No 155.649 - Aznerican Cyanamid
Co.

No 155.654 - Artioll Egidio.
N9 155.658 - Feliciano Mediavilla.
N9 155.688 - Cia. Quimica Rhódia
Brasileira.
No 155.692 - Gerhard Hermann
Schultz.
No 155.695 - MeSsey Ferguson Inc.
No 155.904 - Gunther Missabach.
N9 15.905 - Rudolf Brixner.
N9 155.906 - Rudolf Brbmer.
N9 155.907 - Otto Felts de La
Roca.
No 112.883 - Perfect Circle Corp.
N9 121.146 - 'The National Cash
.Register Co.
N9 155.031 - Serveson Limitada.
N9 155.409 - CornAlio Casar Hauer
& Companhia.
N9 155.414 - Walther Ferreira da
Costa.

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 1.965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Oposições
Plastar S.A. Comércio e Indústria
de Materiais e Produtos Plásticos (Opoente do têrmo 123.349).
Baumer QBS Cia. Brasileira de
Equipamentos - (Oposição ao têrmo
133.151).
Attilio Puser 81 Cia. - (Oposição
ao têrmo 133.151).
Ind. Metalúrgica Cisne Ltda.
(Oposição ao têrmo 133.151).
Waldemar Teixeira de Freitas
(Oposição ao têrmo 141.861).
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
Marcas Deferidas
*Ma 5 de março de 1965
N9 142.843 - Nordmark - A. 3.
Corrêa St Cia. Ltda. - Classe 3.
N9 146.072 - Moinhos Aurora Germano Zunder - Classe 4.
N9 148.642 - Ora - Gutermamm
&Co. A. G. - Classe 22.
N9 244.706 - Coarco - Coarco
Concreto Armado e Construções Limitada - Classe 16.
No 300.482 - Athal - Coei & Cia.
Ltda. - Classe 48.
N9 416.591 - Socil - Soei' Pro Pecuária S.A. Ind. e Comércio de Forraaens - Classe 50.
No 416.642 - Calcioreto - Laboratório Farmacêutico Magnus Ltda. Classe 3.
No 416.692 - Rifar - Ind. e Comércio de Máquinas Rifar Ltda. Classe 6.
Yolacta do
No, 416.758 - Pyp
Brasil Aparelhos e Fermento para
Yogurt Limitada - Classe 41.
No . 416.794 - Vulcan - Vulcan
Material Plástico S:A. - Classe 10.
No 416.788 - Coralpar - Coral
S.A. Fáb. de Tintas Esmaltea Lacas
e Vernizes - Classe 1.
NO 416.811 - N. S. da Paz - Padaria e Confeitaria Nossa Senhora da
Paz limitada - Classe 41.
No 420.731 - Safilar - Safilar Sociedade Financiadora do Lar Ltda. Classe 16.
N° 420.927 - Diurezin - Sociedade Farmacêutica Virmona Ltda. Classe 3.
No 421.412 - Cruca - Didier Borges Cabral - el q sse 42.
N9 421.737 - Sonel - Sonel Sociedade d a Ilntnras Ermitoa Ltda. Classe 1

Nv 431.708 - Império Musical
Rádio Império Musical Ltda. - Class
se 32.)
N9 431.722 - Bamba - São Paulo
Alpargatas S.A. - Classe 36.
N- - Pepperidge Farm Pepperidge Farm Incorporated Classe 41.
NO 436.253 - Docar - Docar S.A.
Engenharia Comércio e Ind. - Cias.
se 16.
N9 447.426 - Café Benfica - RN.
drigues Batista & Cia.- - Classe 41.
N9 460.830 - Christian' - Christiani Nielsen Engenheiros e Construtores S.A.
toras - Classe 16.
No 460.835 -Nielsen - Christian'.
Nielsen Engenheiros e Construtores
S.A. - Classe 18.
Vnal
vropaganda deferida
No 416.6559 - Cimbra - Cimbra
Cia. Industrial Minaa Brasil - Classe 18 (art. 1212).
No 416.666 - Cimbra - Cimbra
Industr i. i minas Brasil - Classe 95 (art. 12D.
N9 416.667 - Ciinbra - Cimbra
Cin. Industrial Minas Brasil - Classe 26 - (art. 121).
N9 416.668 - Cimbre. - Cimbra
Cia. Industrial Minas Brasil - Classe 97 - (g rt• 121)
NO 416.671 - Cimbra - Cimbra
Cia. Industrial Minas Brasil - dasCi. Industrial Minai Brasil - CiasN9 416.673 - Cimbra - Cimbra
se :30 - (art. 121).
se 32 - (art. 121).
N9 416.675 - Cimbra - Cimbra
Cia. Industrial minas Brasil - Classe 34 - (art. 121).
NO 41 C .677 - Cimbra - Cimbra
Cio. IndustrIal Minas Brasil - Cias_ c.imb r
.
. a - Cimbra
416 "1:s
"; -(:67
Industria l * fi nas Brasil - Classe 37
- (art. 1212) .1211
N9 416.690 - Cimbra - Cimbra
Cia. Indnstrial minas Brasil - Classe 49 - (art. 121).
NO 421.103 - AT - Amos Industrial
S.A. - ei asses 4 - 12 - 22 - 23
- 2 4 - 36 - 37 31 e 34 - (artigo 121).

NO 421.911 - Paranoa - Lojas Paranoa Ltda. - Classe 36.
NO 424.634 - Tetrin - Bristol
Myers Co. - Classe 3.
N9 424.731 - Café Edson - João
Haldanca Filho - Classe 41.
No 425.746 - Emblemática - Friedrich Grohe Armaturenfabrik.
NO 426.442 - São Luiz - 'Representações Maroe Ltda. - Classe 40.
N9 426.811 - IH - International
Harvester Co. - Classe 6.
No 426.852 - Ascarical - Probiotical Laboratórios Ltda. - Classe 3.
N9 427.171 - Antipirina - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm Meister Lucius & Bruning Classe 3.
No 427.237 - Memphis - Indústria
de Sabonetes e Perfumarias Memphis
Ltda. - Classe 46.
N9 427.256 - Autopress Vencedor
- Richard Rix - Classe 7.
NO 427.640 - Votogrease - Indústria e Comércio Metalúrgica Atlas Sociedade Anônima - Classe 47.
N9 428.056 - Amiantoliti - Alvaro
José Moutinho - Classe 16.
No 428.199 - Fôlha de São Paulo
Ilustrada - Emprêsa Fôlhas da Manhã S.A. - Classe 32.
No 428.284 - Sonkomilk - Sonksen
Chocolates S.A. - Classe 41.
No 428.533 - Polonex - Majer
Meyer S.A. Ind. Farmacêuticas Classe 48.
• N9 429.319 - Colona - Colona
Correias de Lona Transportadoras Limitada - Classe 31.
No 429.328 - Bosagel - Brasil Oiticica S.A. - Classe 1.
?ao 4 9.20.1 2w - Jardim Califórnia Jardim Califórnia Ind. e Comércoi
L t d , : - Classe 50.
N9 429.427 - Maué. - Auto Pasto
de Serviços Mauá Ltda. - Classe 47. Expressão de propaganda deferidos
N9 429.549 - Bosaflash Brasil
NO 470.640 - Wallift Visão do FutuOiticica S.A. - Classe 1.
No 429.660 - Bosasel - Brasil Oi- ro - Metablrgica Wallig S.A.
ticica S.A. - Classe 1.
Classes 8 - 32 e 50 - (art. 121).
429.061
Bosacem
Brasil
OiN9
Insígnia deferida
ticica S.A. - Classe 1.
NO 429.662 - Bosacreto - Brasil N9
436.147 - Mogiano - Banca
Oiticica S.A. - Classe 1.
Mogiano do Comércio e Ind. S.A. N9 429.690 - M.H. - Maria Leitz- Classe 33 - (art. 114).
ke - Classe 36.
Frase de propaganda deferida
No 430.736 - Codis - Lab. Moura
Brasil Orlando Rangel S.A. - ClasNo 388.089 - Nos Shows como nas
se 3.
Oven Matic - Har- cigarrilhas há apenas uma vedette
N9 431.551
Inducondor S.A. Ind. e enuláral* per Wyman 01. - Classe 8.
Classe 44 - (art. 121)
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- As Repartições .Públicasi
'deverão remeter o expedienti'
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA • NACIONAL
jornais, diariamente, até às
DIRETOR GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
guando dever tio fazé-lo até às
11,30 horas.
CHIS}, DO SERVIÇO OS PUBLICAÇÕES
cHapa oa ançio oa neoaçÃo
- As reclamaçé'es pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
tes à matéria retribuída, nos
.DIÁRIO OFICIAL.
casos de erros ou omissões, desaçÃo
verão ser formulada-8 por es.
Se rio de ~alteada do •spacilaint• de Oapartarnantai
crito, à Seção de Redação, aas
Nacional lie Propriedade Industriai do Ministério
O às 17,30 horas, no máximo
Is Incitaatrha Comércio
,
até 72 horas após a saida dos
frrweeau ice °times Co Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e 7utenticados,
ressalvadas, por quem de
REPARTIÇÕES E PAR TICULARES.
FUNCIONÁRIOS
reit°, rasuras e- erienaas.
• Capital e interior:
Capital e Interior:
- Exéetuadas as para o
600,00 Semestre
Cr$
. • Cr$
950,00
exterior., que serão sempre Semestre . .
Cr$
1.200,00
Ano
Ano
Cr$
900.00
anuais, as assinaturas poderExterior:
se-ão tomar, em qualquer époExterior:
ca, por seis meses ou um ano. Ano .....
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.009,00
- As assinaturas venc:das
póderão ser suspensas sem parte superinr do cnderêço vão , continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os (288in-tinaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de regiltro, .0 mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com .antecedência
a verificação do prazo de vali. que findará.
el fim de evitar solucão de mínima, de trinta (30) din.,.
'fade de suas assinatwas. _na

EXPEDIENTE

•

de

1z55

- As Reprxtições Públicas,
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e étã
iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re-?nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, -solicitamos
usem os interessados pffife.
rencialmente cheque ou valã
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edi•
ções dos órgãos oficiais só sã
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assi•
natura.
- O funcionário público federal, paro fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada e.2 em piar
atrasado dos órgãos oficiai,
será, na venda avulsa, acresci-do de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr4i 1.00, por tsno
decorrido.

! N9 420.725 - Canadá - Canadá • Titulo de estabelecimentos indeferidos! N9 426.920 - Cia. Harkson IndúsNome comercial deferido
tria e Comércio Kibon.
448.744 - Itaobi S.A. Agro Pe- $ Automóveis Ltda. - Classe 21.
N9 405.432 - Edificio Pena Esme- N9 426.921 - Cia. Harkson Indúscuária Comercial e Administradora -! N9 421.192 - Haiti - Indústria
Itaobi S.A. - Agro Pecuária Comer- Motranica Haiti Ltda. - Classe 8. ralda - Imobiliária Itacal ,Ltda. - tria e Comércio Kibon.
No 427.201 - Construtora BrasileiCial e Administradora - (art. 109 N 9 424.881 - Catuaba - ,Manoel Classe 33.
Guilherme dos Santos - Classe 3. •
ZI 9 2).
N. 431.802 - Fáb. de Farinha, Pro- ra Ltda. Cobrai.
N9 425.161 - - Giierreiro - Manoell gresso - Irmãos Dinis - Classe 41.
NO 429.344 - Ind. Farmacêutica
Título de estabelecimento . deferido Guerreiro Maia - Classe 41.
Lndochimica S.A.
Exigências
N9 421.223 - Sodima - Sodima
No. 431.779 - Embre Emp. BrasiN9 416.'156 - A Magestosa - Ch. Sociedade Distribuidora de Madeiras
Termos com exigências a cumprir: leira de Engenharia Ltda.
Samuel Maltz & Filhos - Classe 36 - S.A. - Classe 36.
N9 2234.261 - Salamander Aktien•
(art 117 n 1)
DIVERSOS,
N9 428.149 - Esnonis. Mágica - g esellschaf t .
, N9 427.879 - Babette - Enxovais Siva t Ind. de Abrasivos S.A. - Clas- • - NO 416.537 Hugo
Stinnes
do
BraBabette Ltda. - Classes 11 - 14 - se 46.
Processos aguardando anteriorida.
-•
sil Limitada.
des:
35 - 23 - 36 e 37 - (art. 117 n o' 1). No 429.330 - Colon - Cutelaria
•
N9
416.538
Hugo
Stinnes
do
BraNo 423.233 - Casa Rio Leblon - Colon Ltda. - Classe li.
sil Limitada.
Luiz Pires & Sequeira Ltda. - Clas- N9 429.338 - Das Américas - Bar
N9 416.599 - Armazéns Gerai*
ses 1 - 11 14 e 15 - (art. 117 a Café dos Aniéricas Ltda.. - Classe
União Paulista S.A.
t• 1)
No 419.600 - Armazéns Gerais
43.
União Paulista S.A.
N° 428.729 - Peleteria Francesa - N/ 429.390 - Lisboa - nisto de GaN° 416.601 - Armazéns Gerais
Peleteria Francesa Ltda. - Classes solina Lisboa Ltda. - Classe 47.
União Paulista S.A.
85 e 36- (art. 117 n. 1).
NO 429.667 - Luso - A. Silva PraNo 430.076 - Droaaria Popular - ça - Classe 41.
NO 412.607 - Rádio Record S.A.
firlindo Noronha de Camargo - CiasNo 416.629 - Ibia Instituto BioN° 429•6o0 - id^al - J. Mello &
Consolidaçao
baixada
tes 3 e 48 - (art. 117 no 1).
(afta:ao inter Americano S.A.
Irmãos - Classe 42.
com o Decreto a.* 45 421
N9 416.857 - Cimbra Cia. IndusNo 429.850 - suaer Sound System
Marcas indeferidas
trial Min qs Brasil.
de 12 de fevereiro de 1959
- Nilo Santos Pinto - Classe 8.
- Circular a.* é, de 19 de
No 416.664 - 416.669 - 616.670 - Doces Delícia - Au'No 139.743 - Vinhos de Bastos Li- N9 429.915
416.674 - 416.280 - 416.683 Nem de Lana - Classe 41.
kvereiro de 1959. do Mi... 416.634
initada - Loureiro Castelo de Basto gus"o
- 416.686 - 416.687
N9 430.397 - Edinburgh - Z. Re'g ero da Fazenda..
Classe 42.
416.688 - 416.6R9 - Cimbra Cia. InN9 181.484 - Rio de Janeiro - zende - Classe 42.
dustrial Minas Brasil.
Luxuosa Padaria e Confeitaria Rio de No 431.702 - Os Melhores do Fu' NO 416.752 - Distribuidora de Fru•
Janeiro Ltda. - Classe 41.
tebol - Manoel Cristino - Classe 32.
tas Argentinas E. N.
DWULGAÇA0 N.* 810
N9 209.395 - Uva - União Viníco- NO 431.022 - Peruano - Tecelagem
N9 416.822 - 415.822 - 4l6.24
• Parayba S . A .
Classe 23.
la AnN ericana S.A. - Classe .41.
- 416.825 - 416.826 - 416.827 . N9 228.977 - Tropiques - Labora- No 432.439 - A Feira das Máqui416.828 - 416.629 - 416.832ChnPreçu: Cr$ E00,06
tó-i n Prima S.A. Ind. e Comércio - nas de Costura - Antônio Morato
bra Cia. Industrial Minta Brasil.
C1^-^a 48.
Neto - Classe 6.
•
N9 420.858 - Maniero alr Cia. LiN^ 416.627* - Spinel - Magnesita N9 470.400 - BLC - Bento Leio
mitada.
A VENDA
St Cia.. - Classe 41.
- Classe- 16.
e 416.635
N9 420.758 - Samiya Comercial e
Programa Pan Ame- Na 470.749 - BrOSS1 - Crestes BrosSeçáo de Vendu: Av Rodriguer
Imnortadora Ltda.
- Salvio Gomes de Miranda si - Classe 45.
NO 420.807 - F. D. Almeida e Sota
Alves. 1
No 473.104 - Sancarlo - Sancarlo
'98 P"a a - Classe 32.
53.
oa . Administradora
Lt
e
Comercial
No 413.731 - Cynamus - Produtos
Agentu 1 Ministério da Fazenda
N° 42n opa - Editora Luzir Ltda.
De Perfumaria Cynamus Ltda. - Classe 50.
No 423 597 - Emp rêss Amen de
Classe 48.
4rende-se
a
NUL.
Insígnia Indeferída
Arrua s 1,4i n a- g is indústria e carnércie
N9 416.792 - Floresta - Cia. derpelo Serviço de Reemootao i-oetn•
*eio ria 13rahma - Classe 45.
416 626 - Emblemática - Caan- Citr rny,V--titore
No L4. 74
No 418.940 -- Qu a rta Pa rada -NosN9
tda.
L
os C'nenoa tográfica
Imobiliária
Territorial
Anchieta
• 'arta. Quara Prada fada. - 'Classes
8 - 32 e 33
tada.
s s 41.
ríasPe
N9

••••n ••••nn•n•
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N9 428.485 - O Imperial das MiuN.9 472.713 - Ircneos Rached
N.° 473.603 • - Ccrámica Inohan
N9 425.771 - Irmãos Zago.
N9 427.623 - Georgan Indústria de dezas S.A.
Ltda.
Ltda.
•
No 423.931 - Construtora Mecánica
Auto Peças Ltda.
N.° 472.714 - Irmãos Rached
N.° 474.294 . - Ni.drosam Ltda.
Anwelo Vacchini Ez Cia. Ltda.
Ltda.
N9 427.627 - Georgan Indústria de
N.° 474.295 - 'Agencia MartMa
No
429.701
&moi'
Lubrificantes
e
Auto Peças Ltda.
•
N.• 472.715 - Ir os Rached Albatroz Ltda,
Derivados
Ltda.
427.644
Bebidas
Wilson
S.A.
N9
Ltda.
N.
474.296
Studio.
No 419.94N' - Manoel Alves.
Indústria e Comércio.
Bristol.
N.° 472.716 - Irmãos Rached
No 427.662 - Emprêsa Nacional de N° 430.433 - Raspa & Cia. Ltda. Ltda.
Eo:
Transportes Ltda.
No 410.'7I0 - Joanuim O. Cardoso
;al o 474.297 - Mário Sb Britto, Cara
Impor:
los A. Ditem
No 430.743 - Comercial e
N.° 472.726.- José Paya Gincr.
N9 427.835 - Cia. Brasileira de No- tadora
Ascot Ltda.
. N.Fernando Vergueiro.
N.9 4741.299 - Engarrafadora de BeVidades Doceiras.
N. 9 472 728 - Fernando Vergueiro. bidas Torrense Limitada.
N9 49.7. e37 - Cia. Brasileira de No- No 430.847 - Sandoz S.A.
N.° 472.729 - 472.730 -472.731
vidades Doceiras.
No 431.114 - Trigalsa S.A. AgríNo 474.301 - OuelrrU Desidério
- Fernanda ,Vergueiro. No 427.838 - Cia. Brasileira de No- cola e Industrial.
No 474.302 - Imubi1tia Sinos Lividades Doceiras.
Calderex Ind. e CoNo 431.120
N.° 472.735 - Comércio e Repro- mitada.
No 427.840 - Cia. Brasileira de No- mércio de Produtos Cuirnicos Ltda.
sentações Dimane Ltda.
N9 474.303 - Artefatos de Como
vidades Doceiras.
NO 421.251 - Calaados Adriático N. 472.736 - Banco Nacional Artecouro
Limitada.
Limitada
•
Transatlântico S. A.
N9 474.304 -- Julio P. de BittenN9 427.842 - Cia. Brasileira de No•
vidades Do?xiras.
I\L° 472.738 -- Soc. Are Marc. S. court.
No 411.294 - Tipografia e Papelaria
N9 474.305 - A Reitoria da Uni•
N9 428.101 - L. Moura Amorim.
Sifrí Ltda.
A.
versidade do Rio Grat-'te do Sul.
N9 423.195 - Sava Comercial e N9 432.195 - Celmex Comercial LiN.° , 472.742 -- Viação Sete de SeNa 474.306 - A Reitoria da Unia
lin r/ Or t 9 di1/11, S . A
mitada.
NO 423.543 - Enxovais Amaral Li- N9 432.891 - Lanifício Ausonia Li- tembrO Ltda.
versidade do Rio Granda do $u'
N. 472:745 •n• Segiscnundo Dcminmitada.
No 474.307 - A Reitoda da Uni.
mitada.
N. 9 , 472.763 • Soc. Mineira de versidade do Rio Grande do S.41
N o 428.&44- 428.544 - 428.545 - NO 423.037 - Venezianas Predileta
N9 471.303 - A Reitoria de Unigues Pombal'.
428.518 - Enxovais Amaral Limita- Limitada.
versidade do Rio Ora-ode do Sul
•
da.
•
N.
742.763
Soc.
Mineira
de
No 474.309 - A Reitori a da UniN9 433.091 - Ind. de Malhas FemoFerro e Aço e Cora. Ltda.
versidada do nio Gratvle do
N9 - 428.621 - Agres Mendonça & lan Ltda.
N9 471.310 - A • Reitoria de UniCia. Limitada.
No 44 4 .532 - P•idaria e Confeitaria N.° 472.766 - Instapal Instaladora
versidade do Rio Grande do Sul.
N 9 42R. 826 - A. G. Barbosa & Gomes Carclim Ltda.
• Paulista de Eletricidade Ltda.
Companhia.
versidade do- Rio Grande do, Sul.
No 448.137 - Brasmade Brasil Ma- N. 472.778 -- Editorial Pan AmeN9 423.952 - Erico Kohn. •
N.o 474.312 - Carlos Wilson Casa.
deiras Corn4relo e Yncl0stria Ltda.
ricana, Talbot Brasil Ltda.
N9 429.085 - Ind. e Comércig, De- N9 448.255 - Aldn Ol ivero Dr. An- - N. 9 472.792 - Publicrom Publicida- buena Salazar e Norberto vn1vtr
Rohde.
tergentes Alvegina Ltda.
tônio Wilson de Mello Bittencourt -e de Ltda.
No 429.371 - Manoel Bantiata Pau- Armando Rinaldi Balbi.
N9 474.313 - José Afonso da Souza.
lo Chagas Nogueira Cerly Machado de No 448.839 - Distribuidora de Be- N. 472.801 - Ind. e Comércio de
No 474.317 - Mário Nunes Sanchea.
Campos e Luiz António Vaz de SouBebidas Perncenbucana S. A.
NO 474.318 - Fundação dos Funciobidas Cruaeirense Ltda.
ea.
Fon- nários da Varig.
N.°
472.804
Transpo-tadora
No 4 4 1.798 - Farmácia Drogasalva seca Jr. Ltda.
N9 474.319 - Fernandes &
N9 429.296 - Panificadora Flor de Limitada.
N. 9 472.830 - Orval Importadora• Limitada.
Casa Verde Ltda.
No 418.941 - Luiz Viana da Silva.
No 429. 404 - A Vienense Doces e No 448.9e0
No 474.320 - Reitoria da Univer.
Pencap Procuradoria Ltda.
Frios Tada.
sidade do Rio Grande do Sul.
de Entidades na Nova Capital.
Promotora
Crico
9
N.
472.661
-N9 429.426 - Soteco Soe. Técnica
No 474.321 - 474.322 - 474.323
No 448.961 - Soc. Ponto de Encon- Wright Culinária Pro p aganda Ltda.
Consirutora Ltda.
Reitoria da Universidado do Rio
tro.
N.° 472.893 - ConfecOes Lucas Prande do Sul.
No 429.635 - Veb Nahmasehinen- No 449 9.20 - Antonini Fulg,ênclo & Ltda.
.N9 474.326 - Fabio Pensador 0,1eIverk Wittenberg.
T,tda.
Pinto
N.° 472.899 - Julio Pedroso de Li- da e Reynor Nerv Marchetti.
N9 411.472 - Plastifon S.A. Plásti- N9 450.105 - Banco da Brasília So- ma
No 474.363 - Tipografia Holandeza
Filho.
cos e Derivados.
ciedade Anónima.
Limitada.
- Arquivem -se os processos.
No 477.878 - Manufatura Nacional
N9 474.364 - Fermasa Ferro MaN 9 454.873 - Norbelino de Carvalho SaPoA a.kn
de Pincéis Ltda.
leával S.
e Silva.
No 474.377 -•Biochemie
DO SERVICO DE
EXPPDTENTE DO SERVIÇO DENY 456.013 - &mie S. A. Ma- EXPEDIENTE
No 474.385 - P. A. P. Castro
RECEPÇAO.
INFORMAÇÃO
E
RECFPC.210, INFORMAÇÃO E EX- clareira
Indústria Cerâmica.
NO 474.403 - Pedreira Zeni
EXPEDIÇÃO
PEDIÇAO.
tala.
• N.° 458.428 - Takao Moyagul.
NO 474.400 - Alvorada Comércio e
N.° 458.488 - Cia. • Nacional de Arquivamento de processos de marcaS
Arquivamento de processos de vutreas
Re n res e ntaróes Limitada.
Aariír;o.
No 474.413 - Trannformadora de¡
(FUm os processos ritrixo menciona- N. 458.630 - Hermann Assistência
Dia 4 de março de 1965
Musica do Sul Misussul Limitada.
Técnica Industrial Ltda.
dos arquivados)
N9 474.421 ---- Walter Rivitti Jardirri.Á
(Ficam os processos abaixo mencioN. , 462.126 - EteN,alclo Nogueira
No 471.423 - 'Comércio e ComissiSes'
Dia 4 de março de 1965
nados arquivados).
Lima.
E.e a rva, Limitada.
N.° 464.693 - Nelta Maquetas e N. 472.901 - J. Pinheiro Santos.
No 474.425 - Piratini Publicidade
N9 343.411 - Distilaria Sônia Limi- Proletos
S. A.
N. 472.903 - Soc. Andn'rna Res- Rrnre g entorões Limitada.
tida.
N.°
463;507
Construtora
LeopolNo 474.688 - Café e Bar Society
NO 278.601 - Comércio e Indústria
taurante de Turismo Internacional.
Limitada.
dinrnse Ltda.
Brandão Ltda.
N9 474.644 - S. A. Indústrias Reu.4%
Ind. de Laticínios N.° 468.781 - M G L Mecânica Ge- N. 9 472.907 -- Fioravante Marcelo.
N9 405 . e53
N.° 472.924 -- Sabety Grassiani.
,lidas P. Nlatarazao.
Vac.isy S.A.
rei Ltda..
N O 474.656 - Eldorado Indústria e
N.° 472.928 Pau l o Francisco
N 9 4 10.753 - Arlams do Brasil N. 469.446-- Ind. e Comércio de Carretti.
Comércio de Mó-vais Limitada.
S.A. Fibra e Cartonagem.
cildores
Elétricos
Renz
Ltda.
lkf ,:
9 474.662 - Encadernadora Lusa
N9 416.887 - Aciel Aliena Comer- N.° 470.449 - Confecções Wanika- N.9 473.230 - Irmãos Bobadilha S. Atenas
Limitada.
cial Importadora e Exportadora Li- rim Ltda.
• A. Materiais de Construção.
No 474.671 - consul Indústria de
mitada.
N. 473.450 - Jaime Lopes Mon- Ralavns oa sificos Limitada.
N. 0 470.530 -- Agro Pecuária Xa- teiro.
NO 474.677 - Soc. Quirnice Tthlo.oà`-1No 425.383 - Embre Empresa Bra1
8
xim
Ltda.
teX Limitada.
Engenliaria, Ltda.
ail" i ra
Drelssig
N.° 473.459 - Editôra Carvatao 6
N9 425.24 - Ern i.re Empresa Bra- N. 9 471.285 - Sarmento
No 474.678 - Brasília Publicidade.
Castro Ltda.
Ltda.
silei r a de Engenharia Ltda.
;
N. • 473.461 - Jorge
Raposeiro Limitada.
Edições Caravela
-•
471.549
N.
NO: 474.802 - Adelino da Conceiçãe•
N o 495.385 - Construtora Tupigua Ltda.
Ltda.
Peraira e Antônio Pereira.
Limitada.
Cia.
N. 9 473.468
Metalúrgica Dran
No 474.824 - Labo Indústria e Co.
N.9 472.601 - Cal Pena
No 425.3 9 7 - Transportadora Nova
.
rnércio Renresentac5ea Limitada.Ltda.
Ltda.
Can g ai Ltda.
Eletrônica Pilares Na 474.825 - Editóra e Publicidaw
Anibal Passos Dias N. 473.470
N.° 472.603
N9 495.401 - Manoel Alves.
de rdiaão Extra Limitada.
Ltda.
E19stibras Soe. de & Cia.
N o 497.5"2
N9 474./117 - Salvador Giglio.
stins
mi nara o Desenvolvimento da N.9 472.699 - Livraria Editôra
N.° 473.555 - Avibras Comércio e
No 474.828 - Manoel Aspara dif
Ind. de Planificantas Ltda.
Jan i nfo Dura Limitada.
Importadora de Atualidades Médicas Indústria Ltda.
No 4 27.553 - Joaquim Souza Ro- Leirrn Ltda.
N. 473.589
Jean Plerre Gerard No 474.839 - A tnnadistas de Cal.
çadris Pa a4 Limitada.
dr1cotes.
N.9 472.708 - Manaria Cachoeira Rene Sevi.
No 474.1141 - 'indústria de Caçadol
nco Comérci
o Ltda.
N9 427.563 - Osbe
N.°
473.596
Sodema
Soc.
de
Maracay Limitada.
Raenrantn eóes Ltda.
N.
472.709
Geraldo
Antonio
StaDesenvolvimento Imobiliário Ltda.
No 474.841 - Editóra Brasflia
No 427.816 - Joel Joaquim de Sanco.
miada.
tane.
N.°
473.597
Sodana
Soc.
de
Irmãos
Rached,
Li472.712
N.°
N9 474.848 - Alpha Adm. de Ben
NO 4282,253 - Role S.A. SorveteDesenvolvimento Imobiliário Ltda.
mitada.
Limitada.
rias e Lanches.
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N9 474.847 - Alpha Adm. de Dem
Limitada.
Ns 474.855 - Evans Importadora
Sociededa Anônima.
No 474.856 - Evans Importadora
Sociedade Anônima.
N9 474.857 - Evans Importadora
Sociedade Anônima.
No 474.859 - Evain Importadora
Sociedade Anônima.
N9 474.866 - Bailes & Mirto. IABiltada.
N9 474.887 - Ancangelo Napolitano
N9 474.869 - Evans Importadora
Sociedade Anónima.
14 9 474.870 - Tatouji Nakal.
119 474.874 - Desetec Artigos ..para
Desenhos Técnicos Limitada.
N9 474.8911 - Belvox Instituto Internacional de Auditécnica S. A.
NO 474.923 - Bar Boita Rittle Club.
N9 474.924 - Confecções Sart Limitada.

CERTIFICADOS EXPEDIDOS

W9 474.914 - Olegario da Min

Bernaides.
No 45.204 - Rio Brasília Propadanda g . A. N9 475.206 - Transportadora Sid.:r
Limitada.
N9 474.20'7 - Transportadora Sider
Limitada.
N9 475.206 - Empresa de Trans•
Oorte Serviçal Limitada.
N9 475.209- Emprésa de Transporte Serviçal Limitada.
No 475.218 - Oliveira Marques &
Companhia .Limitada.
No 475.295 - Mac Paris Comércio
e Representações Limitada.
No 476.042 - H. S. Soares.
No 476.334 - Ind. Elétrica Netuno
Limitada.
No 477.990 - Edith S. dos Passos.
No 478.081 "- Army Indústria e
Comércio Limitada.
No ' 862.959 -- Editôra Modulo Limitada.
N9 643.460
Jamil Wadir Rizka/la. - Arquivem-se os processos

1965

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 11 DE DEZEMBRO DE 1964

Temos

Registro*

387.967
413.059
416.915
417.322
444.542
446.466
453.589
455.323
457.198
458.758
485.724
467.140

308.758
308.759
308.760
308.761
308.762
308.763
308.764
308.765
308.766
308.767
308.768
308.769

Termos

Registros

467.141
469.356
471.468
471.866
471.963
471.966
473.329
475.250
475.285
, 476.034
476.811

308.770'
308.771
308.772
308.773
308.774
308.775
308.778
308.777
308.778
308.778
308.780

MIM

CCDLAM.3ÇCD

19e4
VOLUME 1

VOLUME V

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de julho a setembro

Leis de lameiro a março
Divulgação n.• 909

DivulgaçAo n.° 923

Preço: Cr$ 600

Preço : Cr$ 1.200

VOLUME II

VOLUME VI

,rros DO PODER EXECUI IVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de filho a setembro
Divulgação n, 924

Decretos de faceiro a março
Divulgação n.• 910

Preço : Cr$ 1.800

Preço : Cr$ 1.800
*N,

VOLUME III

VOLUME VII

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Leis de abril e junho

Leis de outubro a dezembro

Divulgação o° 915

Divulagção n.• 931

Preço : Cr$ 500

Preço: Cr$ 3.600

VOLUME. IV

VOLUME VIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de abril a ¡unho

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro
Divulgação n.° 932

Divulgação n.° 916

Preço: Cr$ 2.800

Preço; Cr$ 500,

A

VENDA:

Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
'Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na sede do D .1. N ,
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
(OMR o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante &ase prszo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Manional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•
Tèrmos na. 668.563 e 668.564, de
27-10-1964
Aparelhagens Eletromecanicas "Kap"
'
Limi -ad a
São Pau no

KAP
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe' 6
Para distinguir máquinas para indústrias
texteis em geral, máquinas e suas partes
integrantes para fins industriais; máquinas de precisão; maquias operatrizes,
motores e suas partes; peças para veículos:alavancas. alternadores, aceleradores, anéis de istão, anéis de esferas
para rolamentos, anéis de óleo, anéis
para facilitar o arranque dos motores,
anéis de segmento, autolubrificadores,
mictes. aparelhos para mistura de combustíveis, de motores a explosão„ máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadoras para ferramentas de cortes, máquinas para arqueação de embalagens e
volumes, máquinas para afiar. máquinas
para ajustar, máquinas de atarrachar,
batedeiras, bielas, bombas de óleo, braços, burrinhos. blocos de motores, bronzlnas, blocos, barras, bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, bombas
lubrificantes, bombas de circulação, bombas de comustivel para motores, bombas
de água e gasolina para automóveis,
bombas hidráulicas, bombas centrifugas,
rotativas, de deslocamento e a pistão,
bombas eltricas: bombas para líquidos,

para pressão hidráulica e para compressões, bombas elétricas para pneumáticos,
brunidores para cereais, máquinas batedeiras, máquinas brunidoras, máquinas
para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas. cilindros, câmbios, cabeçotes, camisas, sárter de embreagens, cárter de
motor, comutadores, cubos de placas
de embreagens, culatras de cilindro do
motor, caixas de lubrificação, carburadores, cabeçotes do cilindro, máquinas
para cortar frios, corOas, carteias, cadeias cortantes para entalhar, camisas
para cilindros, cardans, máquinas catadoras. caldeiras, máquinas de costura,
máquinas adaptadas na construção e
conservação de estradas, corte de madeiras e carretos, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas dassificadoras, máquinas de contar„ máquinas para cortar. máquinas compressoras,
carretéis, máquinas cravadeiras, carneiros hidráulicos, máquinas para fabricar
canhões, máquinas para fabricar cigarros, máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gasolina. dispositivos de arrenque, diferencial, dispositivos de Ignição elétrica para motores, dínamos, dragas, desnatadeiras para manteigas desfibradores de cana e forragem, máquinas
desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, desintegradoras. máquinas distribuidoras de concreto e barto, espuladeiras, eixos de direçáo, eixos
de transmissão. embreagens, engraxadores centrífugos para forjas, engenhos
de cana, expremedeiras para manteiga,
engrenagens para mancais, engrenagens
de cremalheiras, engrenagens para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
setii fim. engrenagens de distribuição,

engrenagens multiplicadoras, esteiras
transportadoras, elevadores hidráulicos.
exaustores de forjas, esmeris, espulas,
máquinas encanatórias. máquinas ensacadoras, elevadoras, máquinas ensacadosas, elevadoras, máquinas de esculpir,
diafragmas, engrenagens de comando
das válvulas, maquinas empilhadeiras.
maquinai. para estalairos, eixos de comando, engreuagans para eixos de comando d is vá'vulas e para eixo de Manivelas, máquinas de estampar, magia
nas de esticar, máquinas para escavação
de terra, máquinas para extração de
óleos. filtros para limpeza do motor,
filtros para óleos, foles de forjas, frasas, fusos, fornalhas para fundição, furadeiras, forjas. máquinas para furar e
centrar fornalhas para tratamentos. térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico de fumo, máquinas para fabricar gêlo, máquinas para
fabricar telas de arame. guilhotinas,
guindastes, geradores de eletricidade,
guindastes, geradores para corrente contisua e alternada, geradores de e'etricidada, máquinas para galvanoplastia. gazeificadores de líquidos combustíveis,
guinchos, injetores para carburadores,
máquinas de impressão, fôrnos industriais (fornalhas), máquinas insufladoras, máquinas limadoras, máquinas para
lavar vasilhames em geral, máquinas
para fabricação de bebidas refrigerantes,
de água gazeificadas, maquinas de' arrolhar e tampar garrafas. máquins para
engarrafar bebidas e líquidos, máquinas
para colagem dos rótulos, em vasilhames. máquinas para fermentar e misturar bebidas, juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas,
laminadores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras. lubrificadores centrífugos, máquinas de lavar pratos e roupas, máquinas fixadoras, macacos, mancais motores elétricos, tneadeiras, martelos mecânicos. moinhos
para cereais, maçarocas, marteletes ma!acates. motores, mancais para brocas;
motores de combustão interna, motores

e br. onze, máquinas paia rotular, regu- de comunicação interna, discos 'grava.
ladores, serras mecânicas, segmentos de
wstões, engrenagens e parafusos sem
fim. silenciosos, saté:ites, separadores de
graxa, óZzo e cilindro, máquinas secadoras máquinas para ae srar, máo':i aas
salgasi Aras para manteiga, teares, turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas, tesouras mecânicas. tõrnos revolver, rornos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas,
ta.antes, transportadores automát'cos
para alta e baixa pressão, máquinas lavadeiras, tnáquinas para terraplanagem,
máquinas de soldar. tuchos de válvulas.
máquinas para indústrias de tecidos, maquinas para tecidos de tapeçarias, máquinas tritUradoras, máquinas térmicas,
máquinas de trançar, máquinas de tricotar, máquinas urdideiras, valvulas para
motores, válvu l as de aspiração. transportadores mecânicos, velas de ignição
para motores, virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras

Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, aparelros e artigos para insta
lações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecánicos para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios; aparelhos e instrumentos e aparelhos para
fins úteis; instrumentos cientiSicos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificadores, anemómetros, amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores de micros
Lópios, agulhas para fonógrafos. aquecedores de ambiente, aparelhos de contrôle e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para banheiros, aparelhos "de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tensão, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme
diesel, macacos para brocas macacos de aparelhos de aquecimento central, aparóseas, de parafusos e hidráulicos, ema-

cais de roletes, molas, molas de válvulas. mandris, magnetos para motores;
magnetos de ignição, mecanismo impulsionador do diferencial, mineração,
multiplicadores, máquinas rnisturadoras
de barro e concreto, máquinas para malharia, máquinas para movimento de
terra, máquinas para moldagem. picador
de forragens, pinhões, pistões de motor;
politrizes. motores a explosão, a cembustão interna e elétricos, prensas, punções. plainas de mesa, plainas limadoras,
placas para tórnos, prensas hidráulicas,
máquinas para. panificaçLo e máquinas
para fabricação de massas alimentícias,
máquinas para fabricação de papel, pontes gigantes, platinados para veículos,
!nos, pedais de alavancas, de embreagens, planetárias de parafusos sem fim
e de rodas. polias, máquinas para olaria,
máquinas pulverizadoras, máquinas de
polir, receptáculos, rolos, ro'etes, ressaltos repulsionadores de rolamentos e
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilindro. redutores silenciosos, máquinas de 'rosquear, máquinas rotativas para usinar ferro. aro 1

relhos de aproximação, aparelhos para
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para líquidos e massa, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões,

businas, baterias, baterias elétricas, barómetros, bússolas bobinas, balcões frigoríficos, aparelhos para bordar, aparelhos para banho de ar quente, chu-

veiros elétricos, coqueteleiras. churrasqueiras elétricas, -arupainras elétricas,
chaves elétricas, chaves automáticas,
chaves para antenas • fios terra, con-

tactos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comata.
dores, cafeteiras elétricas, coixpassos,
câmaras frigoríficas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
cortar pães, cafeteiras automáticas,
chassis, condensadores, condensadores
para vapor, colimadores, aparelhos cortadores de 4rios, cabos e condutorks elétricos, contadores de rotação. ...impres.
so-cs. máquinas cirwmatográricas, instrumentos de calcular, chicotes para
aa t omoveis, cronômetros, aparelhos calibradores, aparelhos cinematográficos.
cont-ále de sons. aparelhos

cisas, diais duchas, despertadores, mace.
mdeiras, expremedores elétricos, asna.
fas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintoies de
incêndios, aparelhos para expremer fru-

tas e legumes, escalas indicadoras de
maré, aletrômetros de quadrantes exaustores, estojos para filtros com torneiras,
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogareiros elétricos, fios para eletricidades,
fios terra, ferros elétricos de engomar e

passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, evedores, fusis
vais, filmes avelados, fôrmas elétricas,
filtros e óleos para motores, aparelhos

de frequência modulada, fonógrafo:, fitas méNicas, focalizadores para câmaras fotográficas, feladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, 'geradores
estRicos e eletrônicos de alta frequência que funcionam com válvulas para
s.quecimento, por dielétrico e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarra r,ado e aparelhos de inversão, re.
liógrafos, hidrómetroa, holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores impressores, aparelhos de Intercomunicação, indicadores de níveis imáns permas
sentes para rádios, aparelhos de gás

neon, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, intermediários para filmes,
lâmpadas, lnnetas, liquidificadores, lupas, lampeões, lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão, luzes trazeiras para veículos, microscópios, mo-.
crômetros, manômeLos, mostradores,
de rádios, microfones, medidores de
roscas, medidores de intervalos, miras.
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massaricos, níveis de feno,
níveis de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, mIsturadores para banheiros painéis de carros, para-raios,plugs, paraanetros, panelas elétricas, panelas de pressão pistolas dé pintura,
pick-ups, pilhas sêcas elétricas, prumos,

pantógrafos, pantômetros, pirómetros
periscópios, potenciennetros, quadros de
comando, instrumentos para medida e
contrôle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, 1-ádios, refletores, reatores re•
lata, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatos,
registros pare vapor, registros para
bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinalei.
gos, reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, telenne.
troa, tomadas, telescópios, teodolito*
termômetros, tomadas de corrente, sies,.
relhos de elégrafo sem fio, transforma.
dores, trenas, torneiras de alta pressão,
torneiras ema dispositivos para aquedo
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mento de 'água, telefones, telescópio.
transmissores, toca-discos, automáticos
ou não, tubos conduits, terminais para
baterias. voltimetros, ventiladores, válvulas, válvulas de. redução, válvulas
para rádios, válvulas para água, vaiou
]as de descarga a pressão, válvulas de
comportas, velas para filtros, aparelhos
transistores, aparelhos de transinissão e
recepção de sons e.tripés
•

ÁlÁRIO OFICIAL (Seção Hi)
de cana, expreineddras para manteiga, binas, torcedeiras, tesouras rotativas, te-

engrenagens para mancais, engrenagens souras mecânicas, tôrnos revolver, tórde cremalheira«, engrenagens para eixo., r as mecânicos, trilhos, tupias, tranchas,
de manivelas, engrenagens de parafusos tirantes, transportadores automáticos
sem fim, engrenagens de distribuição, para alta e baixa pressão, máquinas laengrenagens multiplicadoras, esteiras vadeiras, máquinas para terraplanagem,
transportadoras, elevadores hidráulicos, máquinas' de soldar, tuchos de válvulas.
exaustores de forjas, esmeris, espulas. maquinas para indústrias de tecidos, mamáquinas encanatórias, máquinas ersa- quinas para tecidos de tapeçarias, mácadoras, elevadoras, máquinas ensaca- quinas trituradoras, máquinas térmicas,
noras, elevadoras, máquinas de esculpir, máquinas de trançar, máquinas de tricoTêrtnos os. 668,565 e 668.566. de diafragmas, engrenagens 'de canancip tar, máquinas urdideiras, valvulas para
das válvulas, maquinas empilhadeiras, motores, valvu'as de aspiração. trans27-10-1964
Aparelhagens Eletromecanicas "Kap" máquinas para estaleiros, eixos de ao- portadores mecânicos, vala de ignição
'mando. engrenagens para eixos de co- para motores, virabrequins, ventoinhas e
Limitada
máquinas ventiladoras
mando das aa vulas e para eixo de maSão P L110
Classes
nivelas, máquinas de estampar, máqui.
nas de esticar, máquinas para escavação Para distinguir artigos e aparelhos eléde terra, máquinas para extração de tricas e eletrônicos em geral, artigos doóleos. filtros para limpeza do motor, mésticos, aparelros e artigos para instafiltros para óleos, foles de forjas, fre- lações elétricas e hidráulicas; aparelhos
sas, fusos, fornalhas para fundição, fura- eletromecânicos para automatização indeiras, forjas, máquinas para furar e dustrial; instalações elétricas e artigos
para tratamentos tér- elétricos e eletrônicos para automóveis;
centrar micos, m áquinas de fabricar papel, má- aparelhos e acessórios de rádios; apaquinas para o fabrico de fumo, máqui- relhos e instrumentos e aparelhos para
11tDürlitAlIPASKLIKA
nas para fabricar gelo, máquinas para fins úteis; instrumentos cienticos; acenfab-ricar telas de arame, guilhotinas. dedores, acendedores elétricos, acumuClasse 6
guinfiastes, geradores de eletricidade, ladores elétricos, apitos, aspiradores de
Para distinguir máquinas para indústrias guindastes, geradores para corrente con- pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantexteis em geral, máquinas e suas partes tisua e alternada, geradores de e'etrici- tes, antenas, acumuladores, amplificadoIntegrantes 'para fins industriais; má- dada, máquinas para galvanoplastia, ga- res, anemômetros, amperômetros, assaquinas de precisão; máquias operatr:zes, zeificadores de líquidos combustíveis, deiras elétricas, adaptadores de micros
motores e suas pastes:" peças para veí- guinchos, injetores para carburadores, cópios, agulhas -para lonógrafos, aqueculos :alavancas. alternadores, acelera- máquinas dt impressão, fôrnos indus- cedores de ambiente, aparelhos de candores, anéis de istSo, anéis de esferas triais (fornalhas), máquinas insuflado- trôle e medida, aparelhos de expurgo
para rolamentos, anéis de óleo, anéis ras, máquinas limadoras, máquinas para
na limpeza e desinfecção de
para facilitar o arranque dos motores, lavar vasilhames em geral, máquinas utilizado
sentinas, mictórios e outros locais, apaanéis de segmento,- autolubrificadon s. para fabricação de bebidas refrigerantes.
arietes. aparelhos para mistura de com- de água gazeificadas, maquinas de . ar- relhos de libações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
bustiveis, de motores a explosão„ má- rolhar e tampar garrafas. máquins para ar condicionado, aparelhos de alta tenquinas de abrir chavetas, máquinas afia- engarrafar bebidas e liquidas, máquinas
doras para ferramentas de cortes, má- para coMgccn dos rótulos em vasilha- são, aparelhos automáticos para desquinas para arqueação de embalagens e mes, máquinas para fermentar e misto- carga de água, aparelhos de alarme,
volumes, máquinas para afiar, máquinas rar bebidas, juntas universais para con- aparelhos de aquecimento central, apapara ajustar, máquinas de atarrachar, dutos d'água de motores e máquinas, relhos de aproximação, aparelhos para
batedeiras, bie las, bombas de óleo, bra- 'arninadores a frio e a quente para aço arqueação de volumes, balanças, bateços, burrinhos. blocos de motores, bron- e outros metais, lançadeirás. lubrificado- deiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para liquidas e massa, bules elézínas, blocos, barras, bombas de ar com- res centrífugos, máquinas de lavar pra- tricos. bobinas para rádios e televisões.
primido, bombas lubrificantes, bombas tos e roupas, máquinas lixadoras, ma- businas, baterias, baterias elétricas, balt,brificantes, bombas de circulação, bom- cr cos, mancais. motores elétricos, mea- rômetros, bússola. bobinas, balcões fribas de comustível 'para motores, bambas deiras, martelos mecânicos, moinNos gorificas aparelhos para bordar, apade água e gasolina para automóveis, para cereais, maçarocas, tnarteletes ma- relhos para banho de ar quente, chir
bombas hidráulicas, bombas centrifugas, laca,tes, motores, mancais para brocas: veiros . létricos, coqueteleiras, churrasrotativas, as deslocamento e a pistão, mots.res de combustão interna, motores queiras elétricas, campainras elétricas,
bombas ehricas. bombas para liquidas, diesel. macacos para brocas macacos de chaves elétricas, (chaves automáticas,
para pressão hidráulica e para compres- róseas, de parafusos e hidráulicos, man- chaves para antenas e fios terra, coasões, bombas elétricas para pneumáticos, cais de toletes, molas, Ino'as de vál- tzctos elétricos, candelabros, chaves de
brim:dores para cereais, máquinas ba- vulas, mandris, magnetos para motores: alavancas, chaves de tomadas, comutatedeiras, máquinas brunidoras, máquinas magnatas de ignição, mecanismo im- dores, cafeteiras elétricas, compassos,
para bordar, máquinas betoneiras, cru- pulsionador do diferencial, mineração,
zetas. cilindros, câmbios, cabeçotes, ca- multiplicadores, máquinas enisturadoras câmaras frigoríficas, caixas de descarga
misas, sárter de embreagens, cárter de de barro e concreto, máquinas para ma- para vasos sanitários, aparelhos para
motor, comutadores, ' cubos de placas lharia, máquinas para movimento de cortar pães, cafeteiras automáticas.
de embreagens, culatras de cilindro do terra, máquinas para moldagem. picaclor chassis, condensadores, condensadores
motor, caixas de lubrificação, carbura- de forragens, pinhões, pistões de motor; para vapor, colimadores, aparelhos cor'
• dores. cabeçotes do cilindro, máquinas politrizes. motores a explosão, a com- tadores de !Tios, cabos e condutores elépara cortar frios, corôas, carteias, ca- busimo interna e elétricos, prensas. pun- tricos, contadores de rotação, compres.
deias cortantes para entalhar, camisas ções, plainas de mesa, p'ainas limadoras, sores, máquinas cinematográficas, inspara cilindros, ardam máquinas cata- placas para tôrnos, prensas hidráuhcas, trumentos de calcular, chicotes para
doras, caldeiras, máquinas de costura, máquinas para panificação e máquinas automóveis, cronômetros, aparelhos ca
máquinas adaptadas na constèução e para fabricação de massas alimentícias, libradores, aparelhos cinematográficos,
conservação de estradas, corte. de ma- máquinas para fabricação de papel, pon- aparelhos de contrôle de sons, aparelhas
deiras e carretas, máquinas para cortar tes gigantes, platinados para veículos. de comunicação interna, discos gravae moer carne e legumes, maquinas clas- Mos, pedais de alavancas, de embrea- dos, diala.duchas,, despertadores, enCr
sificadoras, máquinas de contar„ máqui- gens, planetárias de parafusos sem fim radeiras, expremedores elétricos, estunas para cortar. máquinas compressoras. e de rodas, polias, máquinas para olaria, fas, • exterilizadores, esquadros de aço,
carretéis, máquinas cravadeiras, carnei- máquinas pulverizadoras, máquinas de esquadros de agrimensor extintores de
ros hidráulicos, máquinas para fabricar polir, receptáculos, rolos, roletas, ressal- incêndios, aparelhos para expremer fru
canilides, maquinas para fabricar cigar- tas repulsionadores de rolamentos e tas e legumes, escalas indicadoras de
ros, máquinas para tirar cortiça, distri- rolcs, rolamentos, aparelhos redutores de maréa eletrônietros de quadrantes exausbuidores de gasolina, dispositivos de ar- consumo de gasolina, retentores de gra- tores, e:tojos para filtros com torneiras,
ranque, diferencial, dispositivos de igni- xa, de óleo e de cilindro. redutores si- faróis, faroletes, fogões, fornos e fogação elétrica para motores, dínamos, dra- lenciosos, máquinas de rosquear, má- reiros elétricos, fios para eletricidades.
gas, desnatadeiras para manteiga. des. quinas rotativas para usinar ferro, aço fios terra, ferros elétricos de engomar e
fibradores de cana e forragem, máquinas e bronze, máquinas para rotular, regu- passar, ferros comuns a carvão, ferros
deseenPalbadoras. máquinas debulhado- ladores, serras mecânicas, segmentos de elétricos 'para solda:, (evedores. fusí•
descascadoras. desintegradoras. ma- pistGes, engrenagens e parafusos sem veis, filmes avelados, fôrmas elétricas,
quinas distribuidoras de concreto e bar- fan silenciosos, saté'ites, separadores de filtros e óleos para 'motores, aparelhos
ro, espaladeiras, eixos de direção, eixos graxa, óleo e cilindro, máquinas seca- de frequência modulada, fonógrafos. 1:de transa:tiaso. embreagens, engraxado- doras. máquinas para serrar, máquinas tas métricas, focalizadores para câmares centrífuaos rara farias, enasnhos .salaadeiras rara manteiga, teares, tur- ras fotográficas, faladeiras. garralna 1'
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micas, geradores automáticos, geradores
estáticos e eletrônicos de alta frcquência que 'funcionam com válvulas para
aquecimento, por dielétrico e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarra.Sado e aparelhos de inversão, re,
liógrafoa, hidrômetros, 'holofotes .para
automóveis, interruptores, isoladores impressores, aparelhos de intercomunicação, indicaaores de niver miados pannaacates para rádios, aparelhos de „más
neon, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, intermediários para filmes,
lâmpadas, lnnetas, liquidifitadores, lupas, lampeões, lustres lentes aparelhos •
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão: luzes trazeiras para veiculas, microscópios, mocrômetros, manômetros, mostradores,
de rádios, microfones, medidores de
roscas, medidores de intervalosasmiras
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massaricos, niveIs de ferro,
níveis de água para caldeiras, apare-lhes de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para banheiros passeis de carros, para-raios,
plaga, pareenetros, panelas elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups, pilhaS secas elétricas, prumos,
pantógrafos,' pantômetros, pirômetros
periscópios, potenclômetros, quadros da
comando, instrumentos para medida a
contróle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores relais, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de aons,'reatores.'rea.
toras para luz fluorescentes, reostatos,
registros pára vapor, registros para
bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
secadores a para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme.
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos .ou não,
aparelhos televisores, telelupas, telômetros, tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros, tomadas de corrente, aparelhos de elég rafo sem fio, transformadores, trenas, torneiras de alta pressão,
torneiras 'com dispositivos para aquecimento de água, telefones, telescópios.
transmissores, toca-discos, automáticos
ou não, tubos conduits, terminais para
baterias, voltimetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redação, válvulas
para rádios, válvulas para água, vaioulas de descarga a pressão, válvulas de
comportas, velas para filtros, aparelho.
transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de son,s e tripés
Termo rir, 668.585, de 27-10-1964
Imprimex' — Tintas Gráficas Ltda.
Guanabara

Classe
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t Térmo n.° 668.586, de 27-10-1954
Imprimex — Tintas enái.cas Ltda.
Guaanhara

Imprirnex
Tintas Graficas Ltda.
Nome Comercial

.

Termo n.° 663.587, de 27s10-1964
Imprimes Tintas Gráficas Ltda.
Guanabara

Março de 1%5 991
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trial, papéis emulsionáveis para a fo- cabelos, creme evanescente. cremes gol%
tografia, papéis de turnesol, papéis he- derosos e pomadas para limpeza da
i:agi-aficas e hellocopistas, pelieulaa pele e "rnaquillage depilatórios, dasi.
sensiveis. papeis para lotografia e aná- decantes, vinagre aromático, ó de arroz
lises de laboratório, pigmentos, potassa, e talco pertutnado ou não, lápis para
pós inetá!icos para a composição de pestana e sobrancelhas.,, preparados para
s. tintas, preparações para 'fotogratiaa, einbe.kezar mitos e olhos, carmim para
produtos para niquelar, pratear e 'cro- a rosto e para ao. lábios, sabão e creme
mar, produtos para diluir tintas psossia- ara barbear, sabão liquido pertumado
to; reativos, removedores, reveladores; ou não, sabonetes, dentitriclos em na,
Indústriál Brasileira
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes, pasta ou liquido; sais pert:tmados pira
ailicatos, soda cáustica, soluç.ões quí- banfica. pentes. vaporizadures de pedismicas de uso industrial, solventes, sul- rae; escóvas para dentes. cabews. tomas,
Classe 3
e aios; dum de louro. saquinho ocra'.
Um produto farmacêutico indicado como fatos; tintas em _ pó, liquidas, sólidas mado, preparados em pó. pasta,
ou pastosas para macieira, ferro, parta
dilatador periférico
e tijolos para o tratamento das unhas.
dss, contauções, deco-ações, couros, te- da
dasolventes e vernizes, removedores da
668.592,
de
27-10-1964
Tê.mo n.
cidos, fibras, celulose, barcos e vci- csiticula; glicerina perfumada para os
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
cu:os, talco industrial, thiner,
cabelos e preparados pari descaiu:1r
São Paulo
• Classe 2
unhas, cílios e pintas ou sinais artitia
Adubos, ácidas- sanitários, água desinciais. óleos ara a pele
fetantes e para fina sanitários. apanha
mósca e insetos ide gana e papei ou
Termo n.° 668.601, de 27-10-1964
papelão), alcalis bactericidas, bmti
a- Paztrenon — Engenharia e Conscuções
cicias. carrap.tiMdas, cresol, a:aals
ataLimitada
Ina,1 ,.,..
waff
,
na, creozoto, descdorantes, desinfetanGuanabara
saotria
tes. defunadores, exterminadores de
Brasileira
pragas e hervas daninhas, estereliiaaPARTHENOIsi - Engenharia;
tes, embrocaçõzs para anistiais. enxertos, farinha de ossos, fertilizantes, tosClasse 3
e Construções Ltda.
fatos, fortnicidas. fungicidas, fumiganUm roduto farmacêutico indicado nas tes, g!icose para fins veterinários, guaalterações do ciclo entrual
nos. herbicidas, insetifugos, larvicidas,
Nome Comercial
microbicidas, medicamentos para anide 27-10-1964
Termo n. 668.593,
Indástria Farmacêutica mais, aves e peixes. óleos desinietantea
Termo n. 668.602. de 27-10-1964 "
Ison S.A.
ss,
.. e veterinários, petróleos sanitá ios e Parthenon — Engenharia e Construções
Tdesinfetantes, papel futnegatário. pós
São Paulo
Limitada
inseticidas, parasiticidas. fungicidas e
Guanabara
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas. germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agricolas,
Indústria trasileira
horticulass sanitrios e veterinários. sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
Classe 3
Classe 16
e animais, venenos contra insetos, aniPara distsuguir: Materiais Pa a constru- Mais e hervas dardrillas
Teirnos na. 668.594 a 668.600, de
ções e decorações: Argamassas argila.
Classe 10
27-10-1964
areia, azulejos, batentes, balaustres. bloa
Para
distinguir:
Algodão,
agulhas
para
Ison S.A. — Indústria Farmacêutica
cos -de cimento, blocos para pavimenta=
Injeções,
aparelhos
dep
ressaca
arterial
São Paulo
ção, calhas. cimento, cal, cre, chapas
aparelhos
par
massagens,
afastadores.
•
Isolantes, caibras. caixilhos, colunas,
abre-bocas, abaixa-linguas, aparelhos chapas . para coberturas caixas d'á ua. a,
para surdez, abaixa-linguas, aparelhos caixas para coberturas, caixas d'água. ?,
para surdez, afastar lábios, gengivas.' caixas de descarga pra lixos. edificaagulhas ara seringas. aarelhos elétro- sões recnoldadas, estuque. emulsão de
dentários, cirúrgicos e eletro-diagnósti- base asfáltico, estacas, esquadrias. estrila
cos, bo'sas ara água quente, bugias' b.s- turas metálicas para construções. lama.. ,„
Indústria 13rasi1eira
turis, bombas de borracha ara fins ci- las de metal. ladrilhos, lambris. luvas
rúrgicos e rotéticosa bandejas rospitala- de junsács lages, lageotas. material isores. cânulas. conta gotas, celalómetros, !antes contra frio e calor, manilhas. mas.
Classe 1
ças
revestimentos de paredes. maAbsorventes, acetona, ácidos, acetatos, curetas. colheres cortantes, cintas afalo- Jeirasara
para construções. mosaicos, proagentes quimicos para o tratamento e cirurgicos para operações, termômetros. dutos de base asfáltico, produtos para
lançai. de fibras, tecidos, couros e e- minais. estiletes, espátulas, instrumentos tornar ' impermeabilizantas as. argamaslulose; água raz, álcool, albumina, ani- seios. pinças anatómicas. pincéis para sas de cimento e cal. hidráulica. pedra.
alumen, alvaiade, alvejantes ui- maca , meias elásticas protetores para gulho. rodutos betuminosos. tmpermea.
Um roduto farmacêutico de ação
lustriais, alumínio em pó amoniaco.
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
rehidratante •
anti-incrustantes, . anti-oxidantes, antiPara revestimentos e outros asas nas
garganta,
armários
para
tina
hospitalaoxidantes. anti-corrossvos. antt-detonancara USO nas construções. parquetes.
res.
camas,
carrinhos
para
transportes
ma, azotatos, água acidulada para
construções, persianas. placas para paacumuladores. água oxigenada para de doentes, mesas para clinica médica e nmentaçao, peças ornamental, de cimenfins industriais, amónia; banhos para hospitalar e serra para maquiotomia te ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidoS
Classe 41
galvanização, benzina, benzol, betumes.
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal Subsánclas alimenticias e seus prepara- 'cortas. portões, pisos, soleiras para por.
tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tados. Ingredientes de alimentos..
virgem, carvões, carbonatos, catalizacoo tubos de 'ventilação, tanques de cidores, celulose, chapas fotográfica:a,
Essências alimentícias
mento, vigas, vigamentos. vitrôs
composições extintores de incêndio. claClasse 42
ro. corrosivos. agmatos, corantes, creo- Bebidau alcoólicas e fermentadas, não
Termos na. 668.605 e 669.636, de
s•otos; descorantes, desincrustantes, disincluidas na classe 3
27-10-1964
solventes; emulsões fotográficas, enxoClasse 43
•
Nào Santos Pinto
fre, étea.esmaltes estereatos; fenol, filRefrescos e águas naturais e artificiais.
mes sensibilizados para fotografias. ÇiGuanabara
usadas como bebidas, não incluídas
xadores. formal, fosfatas industriais, fósna
classe
3
foros industriais fluosetos: galvanizadoClasse 48
res, gelatina para fotografias e pintura
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitoa: tratos, água de colónia, água de toucaim errneabilizantes, ioduretos; lacas;
Classe 8.
m ssas para pintura, magnésio, mer- dor. água de beleza, água de quina
acua de rosas. água de alfazema. água
Discos gravados
cudo; nitratos, neutralizadores, nitroce- cara barba, locbz...s e tõinicos para os
Classe 32
lulose: óxidos, oxidantes, óleos para cabelos e ara a pele. brilhantina. banpintura, óleo de linhaça:. produtos qui- dolina. "batons". cosméticos. fixadores, Uma orquestra, um conjunto voclice
Micos para Impressão, potassa índias- de penteados, petróleos, óleos para os
um conjunto musical
Termo n ' 658.591, da 27-10-19M
Laboratório ieráp.ca k-aulista
Sio 'Paulo
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BRANCO
Classe!

Esaltes, ipermeabilizantes em pó, pasta
e liquido, isolantes, preparações para
branquear, produtos de esmaltagem e
produtos de soluções imperineabilizantes,
removedores, substâncias quimicas anticorrosivas e anu-oxidantes, solventes,
secantes à base de chumbo, de prata, de
zinco e de metais. tintas 'e ve.nizes

0

Termo n. 668.588, de 27-10-1964
Imprimex Tintas Gráficas Ltda.
Guanabara

0

o

r

Out-cli~

r

Indústria Brasileira

g

Classe 17 .
Ttntas

0

Têrmo n. 668.589, de 27-10-1964
Imprimex Tintas Gráficas Ltda.
Guanabara

RARANJA -PRETO'

BRANCO
Classe. 17
Ttntas
Termo n.° 668.590, de 27-10-1964
Imprimex Tintas Gráficas Ltda.
Guanabara

p

p

c

s

p

'

•

IMPREX TINTAS G CAS L

',BRANCO

Roda clèr Samba'
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VERDE

Classe 1
Tinta& aquosas para tecidos

p
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Termos na. 663.603 e 668.604, de
2/-10-1964
Nilo oantos Pinto
Lsuanabara

Termo ia.° 668.612, de 27-10-61
Calçados Meryrnur Ltda
Rio Grande do Sul

bandejas, domiciliares, berçoa, biombos,
Têrmo n.° 668 . 621, de 27-1044,
cadeiras, Caminhos para chã e café Imep — Imobiliária Administração e
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Participações Ltda.
para sala de jantar e sala de visitas.
Guanabara
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinete., para
copa e cosinha, calaas. cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniClasse 36
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
Calçados
aiesinhas, inesinhaa para rádio e televiClasse 50
são, mesinhas para televisão, molduras
Artigos da classe
Termo
668.613. de 2/-10-64
Wh,
Associação dos Reportares Fotográfica; para quadros, porta-rctratos, poltronas,
Temo n.° 668.622, de 27-10-64
poltronas-camas,
prateleiras, porta-chado Rio de janeiro
..,
peus. sofás, sofás-camas. , ravesseiros e Impa — Imobiliária Administração e
Guanabara
Participações Ltda.
vitrines
Guanabara
Termo tu° 668.617, de 27-10-64
Armações de Aço ProlDel S. A.

MERYMUR

Classe . 8
Discos gravados
Classe 32
Uma orquestra, um conjunto vocálico e
um conjunto Musical
Timo Ib.' 668.607, de 27-10-1964
Cianabra Administradora Ltda.
Guanabara

CIANABRÁ
Classe 33
Planejamento e administraçáo de
empresas de seguros

Revistas e Publicações Lida

45'
o
Sc5k
Classe 33
Concurso para eleição da Mias Fotogenia
Termo n.° 668.614, de 27-10-64
"Cidam" — Cia. de Instrumentos e
Apareltios Mecânicos

pRoaroonÂo

't I D MI

soeli
edittres

IMAP

\t%

Guanabara
Termo n.° 668.608, de 27-10-1964
ioeli — Sociedade Editõra de Livros,

Março de 15

•
Classes: 6, 8 e 11
Máquinas industriais; aparellsos e instrumentos mecânicos e de precisão;
ferramentas
Term.° n.° 668.615, de 27-10-64
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

São Paulo

ana

eata
Indústria Brasileira

g

Classe 40
Móveis em ger. ' de metal, vid o. de
iço, madeira, estofados ou Mo
sive móveis ara escritórios: Armados
Sinal de propaganda
armários para banheiro e para roupas
usadas, a1mo 4adas. acolchoados para
Tenno n.° 668.623, de 27-10-64
móveis, bancos, balcões, banquetas Impa — Imobiliária Administração
Participações Ltda
bandejas, domiciliares. berços, biombos
cadeiras. carrrinhos para chá i café
Guanabara
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para .seda de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia
AdminIstraçao,
IMAP
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeira:
4 Partici pações Ltda.
giratórias, cadeiras de balanço. caixa
de rádios, colchões, colchões de atolas
Nome comercial
dispensas, divisões. divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniTermo n.° 668.624. de 27-10-64
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas. Clube do Professorado do Estado ds
mesinhas, mesinhas para rádio e televiGuanabara
são, mesinhas para televisão, molduras
Guanabara
para quadros, porta-retratos. poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
'e CLUPEG Clube do Professorado
vitrines

do Estado da Guanabara

Termos ns. 668.618 e 668.619, de
27-10-64
Comercial Dourado Ltda

Classe 33
Titulo de estabelecimento

São Paulo
Guanabara
Classe 32
Livros e revistas

Indústria Brasileira

DoticaN

Termo 11 . ° 668.609, de 27-10-1964
Indústria Brasileira
Escudo — Corretagens e Administração
Classe 22
Limitada
Classe 6
Para distinguir: Fios de lã em novelos
Guanabara
para trabalhos manuais, linhas para co- Motores elétricos de potência fracioser em carreteis, Iinras em meadas ou nária de corrente continua e corrente
alternada
novelos, linhas brilhantes, fios de seda
em meadinhas, novelos ou carreteis
Classe 8
Braços avnlsos para toca-discos, cristais
Termo
n.°
668.616,
de
27-10-64
Classe 50
reprodutores de scm, micro fones e tocaArmações de Aço Probel S. A.
Imressos em geral
discos
São Paulo
Termos as. 668.610 e 668.611, de
Termo n.° 668.620. de 27-1044
27-10-1964
Grupo Cruzeiro do Sul — AdministraPaulino Tose Angelo Oto
dores de Imóveis Ltda.
Guanabara
Guanabara

caamaeeitot

,t0STA VERDE
Classes: 33. 41, 42, 43 • 44
Titulo
Clames: 33. 41, .42, 43 e 44
Titulo

Indústria Brasileira

Cruzeiro do Sul

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou Mo. incluIndústria Brasileira
sive móveis ara escritórios: Armários
armário, perra banheiro e para rotinas
Classe 16
usadas, almo fadas, acolchoado, para Telhas, ladrilhos. +-a-micos, citnento
móveis, bancos, balcões, banquetas
- cal

Termo n.° 668.625, de 27-10-64
Clube do Professorado do Estado
Guanabara
Guanabara

Clupes
Classe 33
Insionia comercial
Termo n.° 668.626. de 27-10-64
Leonic!as Alexandre Katsivalis
Guanabara
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 668.627, de 27-10-64
Leoniclas Abocandre Katsivalis
Guanabara

Centenerío Rio
Class- "s. •
Artigos da (Anue

(§{

Qua.rta-faira 1 O
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Tinrno n.° 668.637, de 27-1044
Termo n.° 668.628, de 27-10-64'
Academia Apo'o de Educação Física "Rolmac" — Representações, Indústria
e Comércio de /vIiiquinas Ltda.
Guanabara .
Guanabara

Academia 'Apoio
Classe 33
Titulo de estabelecimento

Termo n.' 668.629, de 27-10-64
'Academia Apo'o de Educação Fisica
Guanabara

ACEICIeMii Apoio
de Educacão Fisica,
Nome comercial
Terrao n.° 668.630, de 27-10-64
Magno Modas Masculina Ltda.
Guanabara

MAGNO M.ODAS
MASCULINA LTDA.
Nome comercial
Tenra° n.° 668.631, de 27-10-64
Magno Modas Masculina Ltda.
Guanabara

MAGNO
INDDSTRIA BRASILEIRA
Ciada 36
Artigos da classe
Termo n.° 668.632, de 27-10-64
João Luiz Hilário da Silva
Guanabara

Rubi Cola
Indústria Brasileira
Classe 43
Um refrigerante
Termo a,* 668.638, de 27-10-1964
Templet do Brasil S.A. —
Ferramentas
Rio Grande do Sul

Tern p

fel

Indústria R•••naira

Classe 11
Para distinguir ferragens e farramentas:
Alicates, alavanca.% arruelas, arrebites,
argolas, aldraves. armações de metal
abridores de, latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros. aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças pare
ancinhos, brocas, ...bigornas; baixelas,
bandejas, bacias, moinbonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bra
çadeiras, bules. bisagra, bichas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, c. "es de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves ,lesas, cabeções. canecas,

(Serão III)

Termo n.9 668.641, de 27-10-1964
garrafas, passadora' de rdapa, presalhas, rasteio*, roldanas, ralos, regadorea Casa Mattos, Papelaria e Livraria S.A
Guanabara
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizioa, roscas de aço inoxidável, registro§ de aço Inoxidável registros,
•
serras, serrotes, anões, saleiros, sacarr61ku, torquezes, trilho§ tubo* tubulações, arapões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampa" para panelas e caldeirõez, ter.tachos, trans de cosinha, torradeiras, orintas, vasos, vasilhames verga, mandril de expansão, frase de
miar, guia de • 'reza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacam de
viagem, para pastas, balxnazes, cantor
para estojos, colchetes para me:as,.ara.
voa, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de aorrtias, ponteiClasse 25
ras, prendedores' de papel, suportes.
Imagens, estátuas, estatuetas, eitanspea
torniquetes e tubos de expansão
e quadros
Termo a.° 668.639, de 27-10-1964
Têrmo n.° 668.642, de 27-10-1964
Rádio Difusão e Anúncios Publicidade
Caras Manos. Papelaria e Livraria S.A,
Limitada
Guanabara
Rio Grande do Si/

RDA

Classes: 32, 33 e 50
Jornais, revistas é publicações em geral. Albuns. Programas radiofônicos.
Peças teatrais e cinematográ‘lcas. Prestações de serviços na fórmula de publicidade. Impressos e cartazes em geral.
Bilhetes de loteria, carbograrnas, cartazes imprssos, literais de pesapaganda,
cheques, etiquetas impressas, escapulares, folhinhas impressas, notas
promissórias

Centro Comerõial
ASTÓRIA

Edifício Paula Brito

Nome Comercial

Termo n. 0 668.644, de 27-10-1961
Termo n.° 668.640 de 27-10-1964
Rádio Difusão e Anúncios Publicidade Alaaer S.A. — Indúst.ia de Bebidas é
Conexos
' Limitada
São Paulo
Rio Grande do Sul

copos, cadiepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de

alimentos, cadeados. caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros. cabides de metn,
Indústria Brasileira
cabos, caixas de ferro. cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivet s, cbaClasse 2
venas, cremones, cadinros crivos, chanArtigos da classe
fradores, cassinetes, cabos, chaves cha.
yes para porcas circulares chaves torTermo n.' 668.634, de 27-10-64
Condomnio Centro Comercial Astória quimétrica, correntes para chaves. colardes, chaves para porcas, distintivos.
Guanabara
dobradiças,"descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, eacarradeiras, espremedores, mamadeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
Classe ..ra
fechaduras, fruteiras, funis. armas para
Titulo de estabelecimento
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
Termo n.° 668.635, de 27-10-64
ou perfurantes para marceneiros, fechos
Condomínio do Edifício Paula Brito
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
Guanabara
de aço, ganchos, guarnições de metal.
garfos, ganchos para quadros,, grampos
rara emendas de corrias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos grosas, garrafas, nom, joeClasse 33
lhos. jarros, limas lárninas licoreiros
Titulo de estabelecimento
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha.
d!nhas, molas para portas, martelos
Tè nu, n.° 668.636. de 27-10-64
marretas, matrizes. marmitas, maçanetas
FRoisa K. Ridgway
morsas, machetes. mantegueiras malho
Guanabara
nava*has, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
°ratos. porta-gelo. poscl , as. porta-pão.
SERvICOS DE COLOCACAO porta-jóias, paliteiros panelas puxadores. placas. .pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos. planas perluraddrar
C'asse 33
pi res pinças, pendões, porta copoe e
Ta . lo Je eFtabelecimento
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ALPER S, A.•
,fNDdS1RI IIBESIOAS E CORNOS
Nome Comercial
Termo ri.° 668.645, de 27-10-1964
Alper S.A. — Indústria de Bebidas
Conexos
São Paulo

ALPER

INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classes' 32, 33 e 50
Jornais, resistas e publicações mai geral. Álbuns. Programas radiofónicos.
Peças teatrais e cinematográ ficas. Prestações de serviços na fórmula de publicidade. Impressos e cartazes em geral.
Bilhetes de loteria, carbogramas, cartazes imprssos, literais de propaganda,
cheques, etiquetas impressas, escapulares, folhinhas impressas, notas
promissórias
Termo n.° 668.643, de 27-10-1964
O. p. N. — Orticon Publicidade e
Negócios S.A.
São Paulo

Class 42
Para distinguir: Aguardentes, aperItt,
vus. anis, binar. brandy, conhaque, corvejas fernet. genebra. gin. kumel. Mores nectar. punch, pimpermint, r/strita
autos de frutas em álcool, vinhos, veranrth, vinhos espumantes, vinhos qtdnados. whisky
Térmos as. 668.646 e 668.64v, de
27-10-1964
Alper S.A. — Indústria de Bebidos
Conexos
São Paulo

O. P.N.—ORTICON.
WIIIMItiA

Classe 32
Classe 42
Para assinalar e distinguir: jornais, re- Para distinguir: Aguardente, amis. NO.
vistas e publicações em geral. albuns Mamas bagaceira, batidas,- bmiidy. mk.
rogramas radiofónico', peças teatrais e tow cachina, ',ervosa, cidra, aordtaq2
cinematográficas
eatrato de malte fermentado, fera"

994 Quarta-feira 10
nebra, gengiblrra; gin, gingen kirsch
kummel; licores: marasquinhos; nectar.
.pipe:tnent, ponches; rum, sucos ds. frutas com alcool; vinhos, vodka;
.whisky

DIÁRIO OFICIAL (Seção UI)
Termo 12.0 668.654, de 27-10-1964
(Prorrogação)
The Goodyear Tire
Rubber
Company
Estados Unidos da América

6

Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, caldos ia frutas; (piásana; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para rerrescos

BEAUTILIFT
-

Alpes S.A. — Indústria de Bebidas e
Conexos
• .São Paulo

eRASILEIRA

Classe 12
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos anis, bitter, brandy, conhaque.
veias temes genebra, gin, kumel. tico
res. nestas. punch, pimpermint. rhurn
sucos de trutas em álcool, vinhos, vernauth. vinhos espumantes, vinhos qui
nados, whisky
Classe 43
Para distinguir: Aguas artesianas, águas
de mesa, bedidas espumantes sem álcool, gasosas, gerger-ale, guaraná, refrescos, sifões, soda-limonada e xaropes

Classe 39
Assentos, chumaços e descanços para os
braços, feitos de borracha
Termos os. 668.655 e 668.656, de
27-10-1964
(Psosrogação)
Humble oa Ei Rehning Company
Estados Unidos da América

RUST-M

Class- 1
Absorventes, acetona, écidos. ata tos.
agentes quimicos para o tratamento ,e
!oração de fibras, tecidos, couros e celulose: água raz. álcool, albumina, ant.
tinas. alumen. alvaiade. alvelantes inTêrmo n' 668.650, de 27-10-1964
dustriais. aluminlo em pó amoníaco
(Prorrogação)
anti-incrustantes, anti-oxidantes. anti.
S. A. Phil:ips do Brasil
Jx: rlante-, anti-corrosivos, anti-detonan.
tes. azotatos, água acidulada para
São Paulo
acumuladores, água 6xigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvaniza ção, benzina, benzol, betumes
,DENTIX
licarbonatos de sódio, de potássio: ca!
virgem carvões, carbcnatos, cataliza
dores, celulose, chapas biográficas
composições extintores de incêndio, cloClasse 10
Equipos dentários, cadeiras de dentistas, ro, corrosivos, cromatos, corantes. creo
aparelhos de Ráios-X dentário e móveis soto ",descorantes, desincrustantes. dissolventes; emulsões fotográficas, enxoespeciais para gabinetes dentários
fre, éter, esmaltes estereatos: fenol, filrnes sensibilizados para fotografias. '4.
Termo n .9' 658.652, de 27-10-1964
sadores, formol, tosfatos industriais. hás(Prorrogação)
Para distinguir: Aguardentes, aperin
Humble Oil & Refining Company
foros industriais fluoretos: galvanizado
res, gelatina para fotografias e pintura.
.Estados Unidos da Araérica
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitosimpermeabilizantes, ioduretos: lacas:
massas para pintura, magnésio, ater
curto; nitratos, aeutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos qui.
micos para impressão, potassa IndusClasse 4
Asfalto de betume natural e artificial, trial. papéis emulsionáveis para a foem bruto ou parcialmente preparado tografia, papéis cje turnesol, papéis heliogrãficos . e heliocopistas, pensadas
para uso nas indústrias
sensiveii, papéis para 4ottograf1a e aná.
Uses de laboratório, pigmentos, potassa.
Termo n.° 668.653, de 27-10-1964
pós metálicos para a composição -de
(Prorrogação)
tintas, preparações para fotografias
p rodutos para niquelar, pratear e croBarker ManufacturingGdbert
mar, produtos para diluir tintas prossiaCompany
'
to: reativos, removedores, reveladores;
Estados Unidos da América
sabão neutro,. sais, salicilam secantes
silicatos, soda' cáustica, soluções quirnicas de uso Industrial, solventes, sulfatos; tintas ein pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, pare.
des, contruções, decorações, couros. tecidos, fibras, celulose. barcos e vélcubos, talco industrial, thiner,
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para ilumi.
nação, Aq uecimento e lubrificação. PeClasse 6
Bombas fornecedoras de- líquidos do trólea refinado, semi-refinado • ' nãorefinado, com ou sem a mistura de
tipo automedidoras

ESSO MiX

óleos minerais.. animais, ou' vegetais, • Teimo a.9 668.660, de 27-10-1964
'
Unilever Litnited
para a Iluminação, aquecimento, lubrtinglateira
.
ticaçâo ou combustão, e graxas. Piodutos e óleos combustiveis provenientes de netróteo
Termo n.° 668.657. de 27-10-1964
Helena Rubinstein, InC..
.Estados Unidos da América

Termos as. 668.648 e 668.649, de.
27-10-1954

,,MARIA BONITA

Marro de 1965

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos. água de colónia, água de toucastes 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, banClasse 41
dolina, "batons", cosméticos, fixadores, Substâncias alimentícias e seus prepts
de penteados.petróleos, óleos para os
rados. Ingiediente's de alimentos.
cabelos, creme' evanescente,, cremes gorE.ssencias alimentícias
durosos e pomadas para limpeza da
•
maquillage".
depilatórios.
desopele e
Termo n.° 668.661, de 27-10-1961
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Tre L. D. Caulk Company
e talco perfumado ou não., lápis para
Estados Unidos da América
pestana e sobrancelhas, Preparados para
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, vaporizadores de perfuClasse 10
me: escOvas-para dentes, cabelos, unhas, Cimento dental de Oxi-iosfato de zinco
e ditos; dum de louro, saquinho pariurue.do, preparados em pó, pasta, liqui- Termos os. 668.662 a. 668.672, de
27-10-1961
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
Lojas Rega! Louças Ltda.
cidicula; glicerina perfumada para os
Guanabara
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

ENACIN

Termo n.° 668.658, de 27-10-1964
The Pa:ker Pen Company
Estados Unidos da América

. Classe 17
Artigos para escritório, almofadai para
carimbos, almofadas para tintas, abrideres de cartas, arquivos, borrachas.
berços para inataborrao. borrachas para
colas, brochas para desenhOs, coisas.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. ,carbonos.
carimbos, carirnbadores, cola para papel,
caiadores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores,' duplicadores. datadores. estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas.
esquadros. estojos para lápis,espetos,
estiletes • para papéis, furadoies. fitas
pira, máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras. goma arábica, grampeadores, lápis era geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar, máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n' 668.659, de 27-10-1964
Produtos Vitória S.A.
Pará

C lasse 6
Máquinas e suas partes integrantes
Classe 8
Artigos incluidos na classe
Classe 9
Instrumentos musicais
Classe 17
Artigos de escritório
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 28
Artigos da classe
Classe 34
Artigos incluídos na classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 37
Artigos de cama e mesa
Classe
Móveis esto fados ou não
Classe
I asse5400
. Impressos em geral
Termo n.o 668.673, de 27-10-1964
. Lojas Regal Louças Ltda.
Guanabara

Credito Reelai

Casses: 6 -- 9 -- 23 — 28 -- 34 -36 — 37 40 — 48 — 50
Máquinas, instrumentos musicais, tecidos, artigos de matéria plástica,tapeçaClasse 43
rias artigos de vestuário, artigos de
Refrescos e águas naturais e art;ficiais, cama e mesa móveis de madeira estousadas como bebidas, não incluidas fados ou não, perfumarias, impressos
na classe 3
em geral

CARANÃ

Quarta-feira 10
imo n. o 668.674, de 27-101964
Lojas Regal Louças Ltda.
Guanabara

JIARIO

OFICIAL (Seção iII)

Termo n.° 668.679, de 27-10-64
(Prorrogação)
Laba ,aé ório Chimico
V. Balciacci
Itália
PRORROG40
n-ettltIA-TERAPRUT/Cg.

Março ce

ria

Termo n. 9 668.685, de 27-10-64
Termo n.° 668.691, de 27-10-64
Química Industrial de Tintas
G aa- Indústria., Químicas do Brasil S. .11.61
nabara Ltda.
Guanabara
Graaabara

n ernex
Indústria Brasileira

Classe 32
• Jornais, revistas •e álbuns

1965 995

PRORROGAÇÂO

ITEC—T01,
-Ind. Brasileira,

Classe 1
Massa liquida pastosa anti-corrosiva

Classe 8
Aparelhos aplicadores de brometo da
Termo n. • 668.680, de 27-10-64
media
Tê:mo n.° 668.686, de 27-10-64
9
raasses: 6 — 9 — 23 — 28 — 34 — MP."... Falida(Prororgação)
Qa,-- I ca Industrial de Tintas da GuaTermo n. 9 668.692, de 27-10-64
LaboratórioS Raul Leite
36 — 37 — 40 — 48 — 50
nabara Ltda.
S. A.
Conservadora Administradora Silva •
kláquinas, instrumentos musicais, teciGuanabara
Ltda.
loa, artigos de matéria plástica,tapeçaGuanabara
tias artigos de vestuário, artigos de
lama e mesa móveis de madeira estoPRORROGI40
lados ou não. perfumarias, impressos
Conservadora
em geral
Adminiitradora SILVA Ltda.
15 ACITRABULPA'
Termo n.° 668.675, de 27-104964
Nome comercial
Classe 1
Lojas Rega] Louças Ltda.
Guanabara
Termo n. 9 668.693. de 27-10-64
Guanabara
Classe 3
Especialiaade farmacêutica antibiOtica Tintas e composições anti-corrosivas Morganite do Brasil Industrial Ltda.
São Paulo
Termo n.° 668.687. de 27-10-64
Termo ri. • 668.651, de 27-10-64
Química Industrial de Tintas da Gua(Prorrogaçâo)
nabara Ltda.
'aboratrio Procampo Ltda.
Guanabara'
Guanabara

eme.rp.ceiw
in dústria Brasileirâ

Lojas Regal
Louças Ltda..

Morganite do Brasil
Industrial Ltda.

PRORROG AÇÃO

Nome Comercial
Termo n. 9 668.676, de 27-10-1964
Lojas Regai Louças Ltda.
Guanabara

Éegal Facilita o ConfOrto
do Sen Lai .
Classes: 1 —6 — 8 — 9 — 11 —14
—15-- 16 — 17 -- 23 — 35 — 28 —
34 — 36 — 37 — 38 — 40 — 46 —
48 — 19 e 50
Frase de propaganda
Termo n.° 668.677, de 27-10-64
(Prorrogaçáo)
Souza, Seabra £1 Cia. Ltda.
Guanabara
PRORROGACÂO

CYL-RE.
In dústria Bracileíra
Classe 3
Usa produto farmacêutico anti-reumático para ser usado por via retal

Termo o.° 668.678. de 27-10-64
(Prorrogação)
Imbert i Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Nome comercial

S A, R It

TrA Ntria Bras latrak
Classe 2
Medicamento veterinário para o tratamento de altas e feridas em animais

Indústria Brasileira
Classe /
Tinias e líquidos anti-corrosivos

'Termo ni 668.682, de 27-10-64
Max Roitberp. Irmao õ Cia. Ltda.
Guanabara

Termo n. 9 668.688 . de 27-10-64
Con., 6-cio Brasileiro de Propaganda e
Promoções S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

CONSÓRCIO BRASILEIRO
DE PROPAGANDA

ttildeF224
Classe 40
Casa de móveis
Termo n.° 668.683, de 27-10-64
Instituto Vital Brazil S. A.
Rio de Janeiro

Wardain In ta
Indústria &asneia -

P. PROMOÇÕES S.A.
Nome comercial
Termo ri.' 665.689, de 27-10-64
Consórcio Brasileiro de Propaganda e
•
Promoções S. A,
Guanabara

Indústria Brasileira,

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
Classe 16
tratamento da seborréia e na higiene do Cimento, azu'ejos, ladrilhos, telhas. porcouro cabeludo
tas, Janelas. tijolos e esquadrias
Termo n. 9 668.684, de 27-10-64
Jog o Gomes Xavier 6 Cia. Ltda.
São Paulo

Tênno ri. 9 668.690. de 27-10-64,
Consórcio Brasileiro de Propaganda e
Promoções S. A.
Guanabara

PRORROGAÇXO.

WESTPOINT
Indústra Brasileira

Benstar
'nelúztriá.

13'1'5dt:ira

Teria° n. 9 668.694, de 27-10-64
Lovida A. G.
.
Suiça

Classe 33
Serviços de corretagens. compra e ven•.
da, hipotecas, financiamentos e incorpoC asse 17
Classe 3
¡Papel carbono e fitas para maqua.a de Uni produto farmacêutico indicado como rações de imóveis. bem corno adminisescrever e de calcular
nntiesnasmódico
tração de bens em geral

VEA
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, 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 tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarias, desodorantes, vinagre aromático. p5 de arroz
e talco pefurnado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e . olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
Pa ra barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfc..
me, escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
'Termo n.° 668.695,. 4e. 21-10-64
Indústria Pan'isía tle Pregos Ltda.
São Pr,s10

PAULISTA
INDOSTRIA BRASILEIRÀ

Classe 50
Impressos em geral

Wêrmos os. 668.696 e 668.697. de
27-10-64
Vidraria
Santa Marina
Companhia
São Paulo

SOLENE

INDDSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Albuns; jornais; publicações em geral,
programas radiofónicos, programas televisionados, peças teatrais e cinemagráficas: revistas.
•n•nn

Têrmo n.° 668.701, de 27-10-64
Queops — Publicidade e Promoções
Ltda .
-- Guanabara

^ Classe 15
Para distinguir: ArtetatOs de cerâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro e adorno para fins artisti'coa e industria.s:, e instalações sanitá.
Classe,„32
rias, açucareiros, alinotarizes, bules, UNI, das sanitárias, bandejas: biscoiteiras Jr)rnals, revistas e publicações em geral.
Programas de rádio e televisão
botijas, bebedouros para aves, banheiras, bidets, cafeteiras, canecas, comPoTermo n.9 668.702, de 27-10-64
teiras, confeite.ras, castiçais, centros de Orgatep — Organização de Assistência
mesa, comedouros para aves; cadinhos,
Técnica Profissional Ltda.
escarradeiras, filtros, ja.ras jarrões, jarGuanabara
dineiras, lavatorios, mantegueiras, moringas, orinois, pires, pratos, potes. paliteiros, pâratos de ornato, pinos, pias,
travessai., terr.nas taças para cale, taças para chá, taças para refrescos, vasos, vasos sanitários, xicaras
Bounglipiír.
Termo n.9 668.698. de 27-10-64
Cia. Industrial Brasileira de Calçados
Vulcanizados Culcabrás S. A.
' São Paulo

Classe 32
/ornais, revistas e publicações em geral.
Programas de rádio e televisão
Termo n.9 668.703. de 27-10-64
Lojas Montiel Eletro Domésticos Ltda.
Guanabara

LOJAS MONTIEL
INDÚSIRIA BRASILEIRA

ELETRO DOMÉSTICOS LTDA.

•
Nome comerciai
Classe 36
Botas, calçados, chuteiras, galochas,
polainas
Tèrmo n.9 668.699, de 27-19-64

Basprêsa Campineira de Diversões Ltda.
São Pauk

Termos na, 668.704 e 668.705. de
27-10-64
Lojas Montiel Eletro Domésticos Ltda.
Guanabara

MONTIEL
INDOSTRIA BRASILEIRA

,r1101:1CliE OURO

VERDITr_

Classes: 41, 42, 43, 44, 49 e 33
Titulo de estabelecimento

1Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabri-.
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias ant.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
Paraná
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
INDÜSTRIA BRASILEIRA
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas 'de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas. co.,
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos, lheres, conchas, cestas para pão, cestiagentes químicos para o tratamento e nhas, capas para álbuns e para livros,
loração de, fibras, tecidos, couros e ce- cálices, cestos, castiçais para velas,
lulose; água raz. álcool, albumina, ani- caixas para guarda de objetos, cartu»
!Inas. alumen, alvaiade, alvejantes in- chos. coadores para chá, descanso para
dustriais, alumínio em pó amoniaco, pratos, copos e copinlios de plásticos
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti- para sorvetes, caixinhas de plástico
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan. ara sohvetes, colherinhas, pasinhas,
tes. azotatos, água acidulada para garfinhos de plástico para sorvetes, for.
acumuladores, água oxigenada para minhas de plástico para sorvetes, discos,
fins industriais, amônia; banhos para embreagens de material plástico, embagalvanização, benzina, bénzol, betumes, lagens de material plstico para sorvebicarbonatos de sódio, de potássio; cai tes, estojos para objetos, espumas de
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- nylon, esteiras. enfeites para automódores, celulose. chapas , fotográficas, veis, massas anil-ruídos, escoadores de
composições extintores de incêndio, clo- pratos, funis, formas para doces, fitas
ro, corrosivos„cromatos, corantes, creo- isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
iotos; descorantes. desincrustantes, dia' para bolsas, facas, guarnições, guarnisolventes; emulsões fotográficas, enxo- ções para chupetas e mamadeiras. guarfre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- nições para porta-blocos, guarnições
mes sensibilizados para fotografias, ri- para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de maxadores, formol, fosfatos industriais. fós- terial plástico para utensílios e objetos,
foros industriais fluoretos: galvanizado- guarnições para bolsas, garfos, galerias
res, gelatina 'para fotografias e pintura. para cortinas, jarros, laminados, plásgiz. ° glicerina; hidratos. hidrosulfitos. ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
imperineabilizantes. ioduretos; lacas; orinóis. prendedores de roupas, puxadomassas para pintura, magnésio, roer res de móveis, pires,' pratos, paliteicurio; nitratos, neutralizadores, nitroce. ros, pás de cosinha, pedras pomes, artilulo-e; óxidos. oxidantes, óleos para gos, protetores par adocumentos, intpintura, óleo de linhaça; produtos qui- xadores de água para uso doméstico,
micos para impressão, potassa indus- porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
trial, papéis emulsionáveis para a fo- porta-documentos, placas, rebites, roditografia, papéis de turnesol, papéis ha- nhas. recipientes, sunortes. Slipore -> . para
liográficos e heliocopistas, películas guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
sensíveis, papéis para fotografia e aná- tubos para ampolas, tubos para serinlises de laboratório, pigmentos, potassa. gas, travessas, tipos de material piás-.
pós metálicos para a composição de tico, sacolas, sacos. squinhos, vasilhatintas, preparações para fotografias mes para' acondicionamento, vasos, x!
produtos para niquelar, pratear e cro- caras, colas a frio e colas não incluída'
mar, produtos para diluir tintas prossia. em outras classes, para borracha, para
to; reativos, removedores, reveladores; cortusnes, para marcineiros, para sapasabão neutro, sais, plicilatos, secantes teiros. para vidros, pasta ades:va para
silicatos, soda cáustica, soluções gui- correias, pastas e pedras pa-ra afiar
micas de uso industrial, solventes, sul- rs bolos, adesivos para tacos, adesivos
fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas para 'adrilhos e adesivos para azulejos,
ou pastosas para madeira, ferro, pare- anéis, carretéis, paea tecelagem e guardes, contruções, decorações, couros, te- nições de material plástico ara Will.
trio geral de lásticos
cidos, fibras, celulose, barcos e vet.
colos, talco industrial. thiner,
Classe 41
Para distinguir: Alimentação para aval
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desin- e animais, arroz, amendoas, , araruta,
fetantes e para fins sanitários, apanha alpiste avelã, amido, ameixas; azeites,
mõsca e insetos (de goma e papel ou açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas,
papelão), alcalis bactericidas, barati- atum, amendoim, alhos, balas, baunilha,
cidas. carrapaticidas, cresol, cresotali- bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
na, creozoto, desodorantes, desinfetan- bananada, bolos, bacalhau, banha, cates, defunadores. exterminadorn de nela chouriço, chocolate, caramelos,
pragas e hervas daninhas, eatereliian- coalhada camarão, canes, carne de bates, ernbrocações para animais, enxer- go, açucar, café, cravo canela cebola
tos, farinha de ossos, fertilizantes foz- alho, azeite, banra, massas alimenticias
fatos, formicidas. fungicidas, futnigan- leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas,
tes, glicose para fins veterinários, gua- creme de leite, creme de ralho, condinos, herbicidas, insetifugos, larviddas, mentos, crustáceos, chá, cravo, caq,
microbicidas, medicamentos para ani- cangica; charque, cócos, castanhas, osmais, aves e peixes, óleos destafetantPs minho, cangiquinha, conservas alimene veterinários, petróleos sanitários e tidas, doces, doce de banana, doce de
desinfetantes, papel fumegat6rio. pás leite, drops, extrato para doces, da
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e tomate e de carne, ervilhas, enxova,
desinfetantes, preparações e produtos erva-doce, essênncias para balas. pare
inseticidas, germicidas, desinfetantes e doces e para alimentos, ligada, frutas,
veterinários, raticidas, remédios pa-a frutas secas, em caldas, cristalizadas e
fins veterinários, sabões veterinários e compotas, féculas, figos, flocos, fermendesinfetantes, sais para fins agrícolas, to. farinhas, fava. farelo, fubá, gomas
horticulas, sanitrios e veterinários, sul- de mascar, geléias, geléias de mocotó,
fatos, superfosfatos, vacinas para aves goiabada. gorduras, grão de bico, gla• animais, venenos contra insetos, ani- cés. glicose, gelatinas, grânulos. línguas,
linguiças, leite lombo lombo leite coamais e hervas daninhas

Tirmos os. 668.706 a 668.712, de
Trino a.' 668.700, de 21-1044
27-10-64
Orgatep — Organização de Assistência
Técnica Profissional 'Ltda.
Irpasa — Indústrias Reunidas ParanaGuanabara
crises S. A.

COLOREX-LYS
Classe 14
Para distingu.r: Projetores, 'castiçais.
Imagens, pingentes, craminés, assim como outros artigos de iluminação em vidro, garrafas de vidro, canecas de vidro, jarros de vidro porta-talheres de
vidro, compoteiras de vidro, trute.ras
de vidro, taças de vidro. conçhas de vi.dro, pratos de vidro, espremedores de
!turas. de vidro. biszoteiras de vidro, cai-,
as devidro, para doces, para bombons
pótes de vidro com ou sem ro!has de
viclio, para liqu dos e sólidos, e artigos
analogos de vidro para mesa. cópa t
cosinha, jarros e vasos de vidro para
flórea, podendo a marca ser ainda em
papeis de escritório e de correspindêsdas, anuncios e propaganda em geral.
embalagens e qualquer fôrma de acondicionamento
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Classe 40
Artigos da classe
Classe 8
Arti gos da classe

.r.

Março

raniteo ;ais saltithaos. secantes. teiros. paia s dros pasta ades n va para
-a afiar
cacheCols, caçados, chapéus, cintos, correias. pastas e ped • as
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
all:catos, so.:a azinatica. soluaões
nucas de uso ncluat riai, solventes, sul. raara ladr:lhos e adesivos pa ra azuleios.
fatos: tintas em pó liauídas, sólidas anéis, carretéis, para tecelagem e guarou pastosas arara madeira, ferro, pare. nições de material plástico ara inalastrai geral de lásticos
des. contrações. decoraçaes. couros, teClasse 41
cidos. fibras, celalose barcos e veiAlcachofras, aletria, alho, aspargos
en'os, talco inclust aial chinas,
açúcar. a'ime g tos pam animais, amido.
Casse 2
Adubos, ácidos sanitários. água desin- amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
fetantes e para fins sanitários. apanha arroz, at'ilm. aveia. avelãs, azeite. azeimeisca e inseto; ida goma e papel ou tarias, banha, bacalhau, batatas, baias
papelão), alcalis bactericidas, barata bisc oitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela,
eidas. carrapat.cirlas, cresol. creaadallna. creozoto, desodorantes. desinfe san- em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
tes. defunadores, extennina fores . de caramelos, chocolates. confeitos, crivo.
pragas e hervas daninhas, esterellian- cereais. cominho. creme de leite, cremes
tes. embrocações para animais enxer- alimentícios , croquetes, compotas, cai;
tos, farinha de ossos, fertilizarias - tos. gica coalhada, castanha, cebola. condi
fatos, formicidas . tuagicidas, ruma g an- mentos para alimentos. colorantas.
tas g'icose para fins veterinários gua- chouriços, dendê. doces, doces de frunos: herbicidaa.. insetaugoa,. larvicidas. tas. espinafre, essência alinientaxes, em.
de to
microbieidas, medicamentos para ani- padas, ervilhas. enxovas. extrato
mais. aves e peixes, óleos desinfetantes mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cuias, flocos, farelo. fermentos, feijão
e veterinários. petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumagatório . pó* figca. frios, frutas secas naturais e criainseticidas. parasiticalas. fungicidas . e telizadas; gricose. gearia de mascar. goa
desinfetantes. preparações e produtos duras. grânulos, grão de bico, gelatina,
gc.abada, geléias, herva doca. herva
inseticidas, germicidas,• desinfetantes e
mate. hortaliças,- lagostas. línguas. leite
veterinários. raticidas. remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e condensado, leite em pó leoninas em
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas
desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, aanitros e veterinários. sul- sr.3 alimentícias, mariscos. manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, masfatos. supertosfatos, vacinas para aves
sa de tomate, mel e melado .nate. masanimais.
venenos
contra
insetos
anie
sas para mingaus, molhos. moluscos
mais e tremas daninhas
~tarda, mortadela, nós moscada, noCasse 28
zes. óleos comestíveis, ostras, ovas
Têrmos ns. 668.713 a 668.719, de
Para distinguir: Artefai is de material
raies. .piaos prlines, pimenta, pós para
27-10-64
plástico e de nylon: Recipientes fabripudins. pickles. peixes, presuntos. palrpasa — Indústrias Reunidas Paranacados de • material plástico. revestimen- tês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins.
enses S. A.
tos confeccionados de substâncias aniqueijos, rações balanceadas para aniParaná
mais e vegetais: Argolas, açucareiros, mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
armações para óculos, bules. bandeias.
sauduiches, salsichas, salames, sopas eis
bases para telefon.s, baldes, bacias. bollatz das, sorvetes. sucos de tomates e de
sas, caixa. carteiras, cha pas. cabos frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
INDÚSTRIA BRASILE/BA
para ferramentas e utensílios. cruzetas, s
an. tremoços, tortas, tortas para alicaixas para' acondicionamento de alimento de animais e aves, torrões,
para
iástico
mentos, caixas de material p
toucinho e vinagre
Classe 1
cocopos,
canecas.
bz.terias, coadores.
Classe 46
Absorventes, acetona, ácidos. scetatos, lheres, conchas, cestas para pão, cestiagentes químicos para o tratamento e nhas, capas para álbuns e para livros, Para tstinguir: Amido, anil, azul da
loraçáo de fibras, tecidos, couros e ce. cálices, cestos, casticais p ara . velas, Pritssia alvaiade de zinco, abrasivos
lulose; água raz, alcool, albumina, ani- caixas para guard3 de obietos. cartu- algodão preparado para limpar metais.
tinas, alumen, alvaiade, alvejantes in- chos. coadores para chá, descanso para detergentes, espremacetes,. extrato de
dustriais, alumínio em pó amoníaco. pratos, copos e copinfros de plásticos anil, fécula para tea idos, fós'ipros de
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti- para sorvetes, caixinhas de plástico cera e de madira, g goma para lavanoxidantes. anil-corrosivos, anti-detonan. ara sohvetes, colherinhas. pasinhas, deria, limpadores de luvas. liquidas de
branquear tecidos, líquidos mata-gordutes. azotatos, água acidulada para garfinhos de plástico para sorvetes, foracumuladores, água oxigenada para minhas de plástico para sorvetes, discos, ras para roupas e mata óleos para rota
fins industriais. amônia; banhos para embreagens de material plástico, emba- pai, oleina, óleos para limpeza de car•
galvanizaçào, benzina, benzol, betumes, lagens de material plstico para sorve- ros, pós de branquear roupa, salicate
bicarbonatos de sódio, de potássio; ca; tes. estojos para objetos, espumas de de sódio, soda cáustica sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e savirgem, carvões, carbonatos, cataliza- nylon: esteiras. enfeites para automóponáceos, tijolos de polir e verniz
dores, celulose, chapas fotográficas, veis, massas anti-ruidos, escoadores de
para calçador
composições extintores de incêndio, clo- pratos, funis, formas para doces, fitas
Classe 47
isolantes,
filmes.
fios,
de
celulose,
fechos
ro, corrosivos. cromatos, corantes, creoCombustíveis,
graxas e óleos lubrifisotos: descorantes, desincrustantes, dis- para bolsas. facas, guarnições, guarnisolventes; emulsões fotográficas, enxo- ções para chupetas e mamadeiras. guarClasse 50
fre. éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- nições para porta-blocos, guarnições
Impressos em geral
mes sensibilizados para fotografias, N. para liquidificadores e para batedeiras
xadores. formol. fosfatos industriais, fós- de frutas e legumes, guarnições de maTermos ns. 668.720 a 668.722, de
foros industriais fluoretos; galvanizado- terial plástico para utensílios e objetos,
27-10-64
guarnições
para
bolsas,
garfos,
galerias
Irpasa
res, gelatina para fotografias e pintura.
Indústrias Reunidas Paranagiz, glicerina; hidratos, hidrosulfitoa; para cortinas, jarros, laminados, plásensaa S. X.
Paraná
impermeabilizantes, ioduretos; lacas; ticos. lancheiian, Manteguelras, malas,
massas para pintura, magnésio, mer. orinóis, prendedores de roupas, puxadocurto: nitratos, neutralizadores, nitroce. res de móveis, pires, pratos, paliteilulose; óxidos. oxidantes, óleos para ros. pás de cosinha, pedras pomes, artipintura. óleo de linhaça: produtos qui. gos, protetores par adocumentos. pumicos para impressào, potassa inalas xadores de água pa-a uso doméstico:
INDÚSTRIA BRASILEIRA
trial. papéis emulsionáveis para a fo- porta-copos, porta-nameis, porta-notas.
porta-documentos. placas, rebites milClasse 1
tografia papéis de turnesol. papéis hanhas, recipientes. suportes. su porta s para Para distinguir: Absorventes, acetona.
liográficoa e heliocopistas. ' películas
guardanapos,
saleiros,
tubos.
tigelas,
ácidos, acetatos, agentes quimicos para
sensíveis papéis para 4otografia C aná
lises de laboratório, pigmentos, potassa tubos para_ ampolas. tubos para gerira o tratamento e coloração de 4ibraa., tenós metá l icos para a composiçào de qas, travessas, tipos de material plás- cidos, couros e celulose, agua rex,
tico, sacolas, sacos squinhos, vasilha. •
tintas.
albumae a, ararias. aluraen, alp reparações para fotografias
p rodutoa para niquelar, pratear e arca sues para acondicionamento. vasos. Id- vaiade. alvelantes, alumínio em pó, amoearas, colas a frio e colas não incluidaa
niaco anti-incrustantes, anti-oxidantes,
mar produtos p ara diluir tintas prossia
em outras classes, para borracha, para
reativon, re movedores reveladores.
anti-corrosivos anti-detonantes, azotatos,
codornas, pare mareineirca. para sapa-

densada. teite cru pó, tegurnes. .eratiaus.
lagostas. mei marmelada mortadela:,
manteiga mastarda. mariscos. moluscos,
ino!hosa margarina, massas ainnenticias
e de tomate melado, milho, noz-mosca
da, óleos comestíveis ° atras. paios, pes
.segada. peixes, pescados. panetones
pasta de aunando:na • pikies patês. pas
Olhas, po para .pudins. ralinés, paes
paca cha •tõenia. pimenta presuntos. poi
vibro, queijos, quisera de milho, rações
tadas, sucos de trutas. salsichas sal
baianceadas. requeijão, róseas sagu
toucinho, tremoços,, trigo torrões. tor
radas. , tâmaras tapiocas, vinagre
Classe 46
Para diatinguir: Amido: agil. azul
Prussia, alvaiade de zinco. abrasivos
algodão preparado para limpar metais
detergentss éspermacetes, extrato de
anil, fecula para tecidos, fôs:oros de
cera e de madeira goma para lavan
daria, limpadores de luvas, • líquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gordu
tas para roupas e mata óleos para rou
pas, oleina. óleos para lmipezas de cai
ros, pós -de branquear roupa. &alicate
de sódio, soda cáustica, sabão em pó
sabâo comum. sabão de eshegar e sa
ponáceos. tilolos de polir e• verniz pare
calcados
Classe 47
. Combustíveis, graxas e óleos lubrificantes
Classe 50
Impressos em geral
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agua acidulada para actiapladores, agua
oxigenada para fins industrits, arnonia,
banhos para galvanização, bensinan
benzo.. lxtunies, bicarbonato de sódiot
de p )tássio, composições para estIntore g 4e incêndio, cloro, corrosivos, crimatos, corantes, descorantes dseincrustantal, dissolventes, emulsões fotogrIlficas, enxofre, éter, esmaltes, fenol, fixadores, fluidos para freios, formo!, foifeta% industriais, fluoretos, fundantea p.st
ra ',,ida, gelatinas para fotografia. -11
pinturas, giz, glicerina, magnésio, mercurio, nitratos, óxidos. oxidantei. 61~
pa-a pintura, óleos de linhaça, prodotos quimicos ara impressão, potassa fal.
dustrial, produtos' para niquelar, pio
tintas, prussiatos, reativos, removedor"
reveladores, sais. silicilatos. Mental,
soda cáustica, soluções químicas de weer
industrial, solventes, tintas em p6,
quidas. sólidas ou pastosa, para mas
deira, ferro, paredes, fibras, talco nadustrial, thiner, vernizes e zarcão
Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos aaaitários, aguas desinfetantes e para MS
sanitários, apanha moscas e insetos Na
goma e papei ou papelão), bactartdr
das, baraticidas, carrapaticidas, creoasg,
creosotalina, creosoto', desodorante%
desintetantes, defumadores, esterminadO.
res de pragas e hervas daninhas, lutilizantes, fosfatos. formicidas, fuogiddas. fumtgantes, glicose para fins voafanados, herbicidas, inseticidas, insentifugas, larvicidas microbicidas, medicamentos ara animais, aves e peixes, 61ece,
desinfetantes e veterinários, petróleos
sanitários e desinfetantes, papel furnagatório, pós inseticidas, %ngicidas
desinfetantes. preparações e prdoutos
inseticidas, desinfetantes c veterinários,

raticidas. remédios para fins sanitários
e desinfetantes para fins agricolas, hosticulas. sanitários e veterinários, vacina
para aves e animais, venenos contra irssetos. animais e hervas da:Ur:raia
Classe 28
Para distinguir: • Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes Fabricados de material plástico. revestimantos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para tele çones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilios, cruzeta.,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores. coos, canecas, sonhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, fetachos, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copinhos de 000(0
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes. colherinhas, pasinhas,
garfintOs de plástico para sorvres, for.
minhas de plástico para sorvrtes, discos
embreagens de material plastico •n3balagens de material plástico para sorvo.
tes estojos para objetos, espumas
nylon. esteiras, enfeites para automt
veia, massas anti-ruidos, eacoadores de
pratos, funis, formas para doces. MU
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechou
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta -blocos, guarnições
para li q uidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guaraições de tu.
teria) plástico para ctensflios e cbjetoto
guarnições para bolsas, garfos, gelariam
para cortinas, jarros, laminados, ~ticos, lancheiras, manteguelras. maleta,
orinóis, pendedorea de roupas puxadores para móveis, pires, pratos. p aliteitos, pás de cosinha, pedras pomes, adip rotetoes para documentos.
xadores de agua para uso domásf1ico

998 Quarta-feira 10 porta-copos, portaniqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas rebites. todinhas, recipientes. suportes suportes ri:ta
guardanapos. saleiros tubos, tigelas.
tubos para aMpolas, tubos para min-gas, travessas, tipos •3e material plástico, sacolas, sacos, saaainhos, , vasilha
mes para acondicionamento, vasos, xtcaras, colas a trio e colas Lião inciciclas
em outras "classes, para borracha, para
cortumes. para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos.„ adesivas
para ladrilros e adesivos para ars'elos.
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico -oara
tria gers1 de plásticos
Termo n.9 668.723, de 27-10-1964
Espólio de Azélia 'de Moura e 'Silva
Minas Gerais
el

I- '' C ENTSNIRIO —
I Urólie de LL;Ila de /loura • Silve
Jaauirla - Mines Geral&

Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n.° 663.724, de 27-1(}1964
Indústria e Comércio Farias Ltda.
Paraíba
J
JUCURU
ltdareria • Comercio larica Ltd*.
Uai
Paraibm
í—T

Classe 41
Café torrado e mordo
Terno 0.0 668.726, de 27-10-1964
Imprimex Tintas Gráficas Ltda..
Guanabara
CRENA

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
^
Termo n.o 668.728, de 29-10-15
Confecções ".(;arnylã" Ltda.
São Paulo

cARirta

Termo ra° 668.733, de 29-10-1964
Organização Milho Ltda.,
Paraná

ORGANIZAÇÃO

Março In 19£5
Termo n.° 668.739, de 29-10-1964
A Fabulosa Ltda.
Paraná

(-A FABULOSA
X -

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, a'percatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadauros, bonés, ca pacetes. cartolas, carapuças, casacão, .toletes, e ipas, cliaies,
cintas, combinações. corpinhos, calça:.
de senSoras e de crianças, calções, cal
ças. camisas, camisolas, . camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, zueiros.
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fra'das, galochas. ravatas, gorros, fogos de lingerie, laqueras laques,
luvas, ligas, lenços, alantõs . meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, aderirias,
!tangas, ponches, polainas, pilatnas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupãa, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandá'ias,
sucteres, shorts, sungas. stolaa ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.9 668.729, de 29-10-1964
Buettner Representações Ltda.
Paraná

BU&TTN ER REPIMSEirrAçoEs
•
A.
t

MILHO

Nome Comercial
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 668.734, de 49 10-1964
Capital das Peças Ltda.
Paraná

CAPITAL

• Termo

6b8.730. de 29-10-1964
Lechira Indústria e Comércio Ltda.
Paraná

PRETO

LECHIM IND. E
COM. LTDA.

Termo n.o 668.740, de 29-10-1964 1
"Guaira Motores Limitada"
Paraná
"

Moirmsp

•DAS PEÇAS

Nome Comercial

Classe 21
Título de Estabelecimento

Termo n.9 668.741, de 29-10-1964
Torre4ação de Café e Produtos
Alimentícios Copacabana Ltda.
Paraná

Termo n.9 668.735, de 29-10-1964
Inisto Cacique Ltda.
Paraná

POSTO CACIQUE
L T D A.
r
Nome Comercial

Nome Comercial

LTDA.

Termo n.9 668.736, de . 29-10-1964
Armazéns Gerais Picanri Ltda,
Paraná

Armazens Gerais
PIQUIRÍ Ltda.
Nome .Comercial
Termo n.'? 668.737, de 29-10-1954
Modas Super Oferta Ltda.
Paraná
.

TORREFAC40 DE CAFÉ
E PRODUTOS
•AliMENTI C ias COPACABANA,

Nome Comercial
Termo n.9 668.742, de 29-10-1964
Vico — Indústria e Comércio Ltda,
Paraná

VICO Indastria e
Comércio Ltda.;

Paraná
Nome Comercial
Termo a.° 663.743, de 29-10-1964
Rádio e Televisão Iguaçu S.A.
Paraná
•

Nome Comercial

RUO

BRANCO

Termo n.° 668.731, de 29-10-1961
Indústrias Reunidas Gepa Ltda.
'
Paraná

Classe 1
Tintas
Termo n.o 668.727, de 27-10-1964
Oswaldo Duarte ta Fonseca
Guaanbara

•
INDIÉTRIAS REUNIDAS
GEPA LTDA.
Nome Comercial
Termo n. o 668.732, -de 29-10-1964
Construtora Técnica Pinhais Ltda.

Indústria Brasileir- a
Classe 50
Exositor anorâmico em acrilièo, com
indicaçao dos endereços dos anuaciantes nos mapas (Estados. Municípios, Re, giões Administrativas. Cidades, Bairros.
Logradouros) e linhas de ónibus com
os respectivos intinerárioa

"Cotepil"
Paraná

CGISTRUTOBA TÉCNICA PINHAIS

MODAS
SUPER OFERTA
LTDA.
Nome Comercial
Termo n.o 668.738, de 29-10-1961
Indústria de Madeiras Ouro e Prata
Limitada
Paraná

OURO E PRATA

Ind. Sras.

RADIO E TELEVISA°
IGUAÇU . S.A.
Titulo de nstabelecimento
Termo n. o 668.744, de 29-10-1964

Publicidade Antena Ltda.
Paraná

PUBLICIDADE,

ANTENA LUA

LTDA aCOT&P n L•

Nome Comercial

Clame 4
Madeira de pinho, e de lei, seriada,
aparelhadas e beneficiadas

Nome Comercial

Termo n.° 668.745, de 29-10-1964
Clinica e Mate.nidade Nossa Senhora
do Pilar Ltda.
Paraná

careiros, leiteiras, lavat-órios, manteguei.
rua, moringas, molheiras, nicht" ir:a,
pratos, piles, potes, poita-toalhas porta-papeis higiénicos. sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços para refrescos,
serviços para frios, chá e jantar, travessas, calhas, taças tigelas, vasilhames,
vasos sanitários, xícaras

Termo n.° 668. 75 I. de 29-10-1964
Irmãos Rosa e Cia. • Ltda.
Paraná

•

CLINICA E MATERNIDADE
N. Sla• DO PILAR
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R O L

Termo a.° 668.760, de 29-10-1964
Oscar Zonta
Paraná

ALTO MECÂNICA

Termo n.° 668.755, de 29-10-1964
Panificadora Reis Ltda. •
Paraná-

• Ind. Bras.

ALVOitiwa

Uasse 15

Para distinguir: artefatos de porcelana,
barro e terra cota, louças vidradas para
uso caseiro, adornos, fins artísticos e
Termo o.° 668.746. de 29-10-1964
Instalações sanitárias: Artefatos de ce•
Carlos Augusto Tõrres
rácnica para uso caseiro, adornos e fins
Paraná
artisticos: Alguidares, almotarizes. asabeiras, copos, caldeirões, cântaros. casadeiras. bombonieres. bules. barris. baOitibos. cofres cubas. compoteiras, desREVUNI
cansa-talheres. escarradeiras. filtros, fornias, graus, globos,. lanas licoreiros, lavatórios mantegueiras, moringas, nicho,
Classe 50
pires, pratos. piles. pratos para ornaPara distinguir: Impressos em geral. deiras, serviços para trios, chá e jantar.
anúncios impressos, ações, apólices, bi- travessas; talhas. tijelaa. vasos, Vasos
lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, carsanitários i xícaras
tões comerciais e de visitas, duplicatas.
Termo
n.o
668.752, de 29-10-1964
debentaires, envelopes. fatcras. tolhitrhas,
letras de câmbio, notas fiscais. notas
Propaganda Ltda.
promissUrtas. papeis de correspondncia,
Paraná
passagens. publicidade e propaganda em
geral. recibos .
Nome Comercial

Termo o.* 668.747, de 29-10-1964
Ikeda Irmãos S.A.
Paraná

Eron-Papelaria.
«Livraria

POSTO MAMÃE
Classes: 21 e 47
Peças e acessórios para veículos.
Combustiveis e lubrificantes
Termo n., 668.748, de 29-10-1964
Fulvio Okawa
Paraná

Classes: 17 e 38
Artigos para escritório e dezenho.
Papel e seus artefatos
Termo n.o 668.754, de 29-10-1964
Encarnaçâo Ariola Cordeiro
Paraná

REX.
'IND. BRAS.
Classe 41
Pães d eforma cortado e empacotado,
biscoitos, bolachas etc.
Termo n.o 668756, de 29-10-1964
Protetora Contra Incêndio Ltda.
Paraná

Classe 33
Serviço de mecânica. latada, pintura em
geral, 'serviço de motores estacionáriol
e tratores diesel. Solda elétrica e oxigênio, serviços de Wolkswagen
e DKW
Termo n.° 668.761, de 29-101964
Calçados Baby Rock S.A.
. Paraná
•

LEILA VIVIANNE

PROTEX

IND. BRAS.

IND. BRAS
Classe 2
Produtos químicos contra incêndios.
empacotados ou não
Termo n.° 668.757, de 29-10-1964
Constantino Frantzezo
Paraná

Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 668.762, de 29-10-1964
Seishi Mimura
Paraná

QUITANDA

AÇOUGUE E MERCEARIA

' MARIALVA

MACEDONIA

134zikR

Classes: 41, 42, 43 e 44
Classes: 41, 42, 43 e 44
Industrialização de carnes e derivados. Substâncias alimentícias e seus prepaAUTO POSTO
substâncias alimentícias e seus prepara- rados. Bebidas alcoólicas. Refrescos •
dos. Bebidas alcoolizas. Refrescos e .
águas. Artigos para fumantes
águas. Artigos para fumantes
"VERA CRUZ"
Termo n.° 668.763, de 29-10-1964
Termo no 668.758, de 29-10-1964
.Luiz Locatelli
Irmãos Kawabara 6 Cia Lida
Classes: 8 — 12 —13 — 14 — 15 —
Classes: 21 e 47
Paraná
Paraná
Peças e acessórios para veículos em 22 — 24 — 25 — 26 — 28 — 29 -36 — 37 -- 48 — 49
geral, lubrificantes e combustíveis
_ Título de Estabelecimento
CONFEITARIA
Termo n.° 668.749. de 29-10-1964
OFICINA
Termo
668.753, de 29-10-1964
Irmãos Kawasalcl
Guert Ortmar Paris
, ROYAL
Paraná
Paraná

2 liRmAos

SÃO LUIZ

ELETRO UNIVERSO
Classes: 8 e 33
Dinamos, transformadores, consertos de
aparelhos elétricos em geral'
Têm °n.° 668.750, de 29-10-1964

Ozias Tosé da Silva
Paraná
.

RADIC

TÉCNICA AURORA

Classes 8 e 33
Vendas de rádio, e artigos eletro
domésti.cos

CERÂMICA "PARIS'
IND. BRAS

Classe 15
Para distinguir: Artefatos de pata-alaria,
cerâmica, faiança, barro e terracota lota
ças vidradas para uso caseiro, adõrnos
fina artísticos e instalações sanitárias,
art:fatoa de cerâmica para uso caseiro.
adórnos e fins artísticos: alguilares almofarizes. assadeiras, barris, bules Si
des, bacias, bebedouros. biscoiteiras
bomboniéres bandeias, banheiras copos
COPOS consolos, caldeirões cântaros ca.
dinhos, cofres cubas. comoteiras, comedores ara aves,. caçarolas canecas.
centro de mesa. descansa-talheres. escarradeiras, ',Ormas, frascas, filtros grátis globos, farras, fali!, jardineiras li-

Classes: 41, 42, 43 e 44
Substâncias alimenticias e seus preparados. Bebidas alcoólicas. Refrescos e
águas. Tabacos. artigos para fumantes
Termo n.' 668.759. de 29-101964
Akira Fukushinia
Paraná

BAR E MERCEARIA
"AURORA'

Classe 33
Consertos e reformas de vetculos
gera/. Mimo mecânico. Solda elétrica
,..•n•••n•n

,Termo n.o 668.764, de 29-10-1961
Ossamu Yamada
Paraná
-

BAZAR

Classes: 41. 42. 43. 44, 45 46 47 e 48
Substâncias- alimentícias e seus prepaSON HADOR.
rados. Bebidas alcoólicas. Refrescos e
águas. Artigos para tini-Jantes. Sementes, mudas, flores.-Velas, fósforos, sa- Classes: 6 — 8 — 12 — 13 — 14
bão preparado para conservar e polir. 15 — 22 — 24 — 25 —26-28 —
Cornbustiveis e lubri 4icantes. Perfuma- 36 — 37 — 48 — 49
rias e artigos de toucador
Titulo de Estabelecimento
•

3
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nano 11.9 668.765, de 29-10-1964
Mário do Rosário Piras
Paraná

CASA
SÃO LOURENÇO

OIA. R10 OFICIAL (Seção 19;
giratórias, cadeiras 'de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensai, divisões, divans, discotecas,
de madeira, .espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Termo n.9 668.771 de 29-10-1964
Classes: 41 — 42 — 43 — 44 — 45 Eteplin — Escritório Técnico de Plariejamento Industrial e Representações
— 46 — 47 — 48
Limitada
Título de Estabelecimento
Bahia
Termo n.9 668.766, de J9-10-1964
Chioti Kayakava e Masaru Takinami
ICIPLI/4- ILSCRITd RIO TWNICA DI
Paraná
..ZegUelang--154"1"1"421113A"allà.
-

REAL ELÉTRICA

Classes: 8 e 33'
Eurolamentos de motores elétricos, geradores, consertos de carros em geral
Termo n.° 668.767, de 29-10-1964
Nanai Nakanp
Paraná

CASA NAKANO
Classe 40
Venda de móveis em geral
Termo n.o 668.768, de 29-10- I 964
Serralharia Artística Ltda,
Paraná

SERRALHARIA

Nome Comercial
Termo n.9 668.772, de 29-10-1964
Companhia Americana Industrial de
ónibus
São Paulo

C . . El O

Ind.Brasileira
Classe 23
'Teraõ rua somou :rinBuosip era,'
eidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa; Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
caro& caserniras, fazendas e tec dos de
lã em peças, juta, jersey. linho, nylon.
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imperrneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Termos as. 668.773 a 668.775, de
29-10-64
Guacyara Boliches S. A.
São Paulo

ARTISTICA LTDA.

"GUACYARAil
Nome Comercial
termo n.° 668.769. de 29-10-1964
Londripeças Ltda.
Paraná

LONDRIPEÇAS
LTDA,
Nome Comercial
Termo n.o 668.770. de 29-10-1964
Irmos Gomes
Paraná

.FLORIDA •
• IND BRAS.
- Liasse st)

Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários
artaárior para banheiro e para roupas
usadas, almo çadas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas. domiciliares. berços, biombos.
cadeiras, carrrinhos pare chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
pare tola de jantar e sala de visitas.
conjun'os para terraços. jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras

Ind.Brasileira
Classe 50

Impressos, para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas. notas promissórias. papel de correspondência e
recibos, impressos em cartazes, placas.
tabuletas e veículos bilhetes impressos
Classe 49
Para distinguir brinquedos jogos, passatempos era geral: artigos para fins exclusivamente desportivos, automóveis,
aviões. bercinhos (de brinquedos), bonecas, bonecos, baralhos bolas para
todos os esportes, bilhares, carrinhos.
caminhões, carroças e chocolate de
brinquedo, caneleiras para esportes, dominós, damas, discos de arremesso desportivos, dardos para lançamento, espingardas de brinquedo, figuras de aves
e animais, joelheiras para esportes, jogos
de' foot-ball de mesa, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domesticos, máscaras para esportes, nadadeiras para esporte, patins, patinetes, piões,
petecas, revólver de brinquedo, raquetes, snoolergs trens de brinquedos, tênis
de mesa, tômbolas, tamboretes. tacos.
tornozeleiras para esporte. vagonetes,
varas de salto e xadrez
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns impressos. boletins, catálogos

Niarçe de 165

edições impressas folhetos, jornais, livros impressos publicações impressas.
revistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses

garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, /imas laminas iicoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaTermo n. 9 668.776, de 29-10-64
dinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
e' uacyara Boliches S. A. morsas, machetes, mantegueiraa malhos
Se.o Paulo
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, Porta-gelo,
poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires, pinças, panelões porta-copos e
Classe 33
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
Titulo de estabelecimento
rebites,, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, reTermo n.° 668.777, de 29-10-64
gistros de aço Inoxidável registros,
-Narrara Boliches S.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrôlhas, torquezes, trilhos tubos subulaSão Paulo
ções, ampões, cavadeira/ telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
GUACYARA. BOLICHES VA,
trancas, tramelas, talheres talhadeira,
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torraNome comercial
deiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas. mandril de expansão, freza de
Tétano n.9 668.778. de 29-10-64
Indústrias Metalúrgica de Piraju Ltda. frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, haus para sacos de
São Paulo
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias. ponte/ras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão

na,GUACYARA,"

Termo n.9 668.779, de 29-10-64
Bar e Café Vila Novinha Ltda,
lo Paulo
Classe .11
Para distinguir ferragens e Sacramentas
Alicates, alavancas. ai ruelas, arrebite*
argolas. aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas. ares
tas, aros, aimofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bra
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos :abras de metal para
portões, colunas, Canos, chaves de fenda, chaves Inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, caniverea, chacenas, cremones, cadinros crivos, chanfradores, cassineta', cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquitnétrica, correntes para chaves, coleretas, 'rhaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, capamadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, !echos
de metal. ferraduras, forminhas, fitas
de aço. ganchos, guarnições de metal

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

VILA NOVINH4

Ind. Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti
vos, anis. bitter, brandy, conhaque. ar
velas fernet, genebra. gin. kumel. lico
res. nectar. punch. pimpermint. rlaum
sucos de faltai em álcool. vinhos, ver
muth, vinhos espumantes, vinhos qui
nados. whisky
Termo n.9 668.780, de 29-10-64
Edson &enfim
São Paulo,

MA. BRINCA

nd.Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água' de colônia. água de toucador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a peld. brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, çreme evanescente, cremes gorclurcísos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e 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
pare barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. 'dentifrícios era pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume: escavas para dentes. cabelos, unhas,
e cílios: dum de louro. saquinho parkatado. preparados em pó. pasta. liquido e tijolos para o tratamento dai unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cet1cula: glicerina perfumada para os
,abelos e preparados para descolorir
unhas. cílios e p intas ou einais artifi
ciais, óleos para a pele

