'/rÀ
,

ESTADOS UNIDO

‘N:( alf,

ti

"

RAS(I

1
'SEÇÃO III
ANO XXIII - N.' 54

CAPITAL FEDERAL

QUARTA - FEIRA, 24 DE MARÇO DE 1964

••••••

NP 123.485 - Proceuo para •
produção de compostos funciadas para
a proteção de vegetais • composições
obtidas com as ditos compostos -DECISÕES DO SECRETARIO
Farbenfabriken Bayer Aktiengeselleo
DA INDUSTRIA
do com o artigo 50 da Lei n9 4.048-61 Marcas nego deferimento ao pedido chaft
Dia 19 de março de 1965
N.o 123.429 - Processo e disposl.
e da Portaria Ministerial de 27-9-63, de reconsideração de fls. 11 tendo em
conheço do recurso e lhe nego pro- vista o art. 91 do Código e o que cons- tivo para classificar comprovantes de
Indústria Morms.nno 13. A. (re- vimento para manter o despacho recorrendo do despacho que indeferiu corrido de fls. 10, com aplicação do ta na registranda em língua estrangeira. papel fino - Gustav Schickedanz.
o térrao n° 96.323 marca MOA) - artigo 120 do Código. Rio, 11-3-65
NP 123.682 - Processo para pre:
O Ss. Secretário da Indústria exarou - Eduardo Porteila Netto, Secretário EXPEDIENTE DO DIRETOR DA parar os éstere, de ácido itacemico
DIVISÃO
DE
PATENTES
o seguinte despacho: De acórdo com da Indústria.
Lirc Laboratori Italiani di Ricerca CM.
o artigo 50 da Lei n9 4.048 de 1961
mica.
A
Cervejaria
Coltimbia
S.
A.
(rePrivilégio de Invenção Deferidos
• da Portaria Ministerial' de 27-9-63,
correndo
do
despacho
que
deferiu
o
conheço do recurso e lhe nego proNP 123.771 - Máquinas' impreco,
vimento, face aos pareceres do Se- termo 320.029 titulo Usina Mossoró
Dia 19 de Março de 1965
sons Addressograph Moldava/4s
de
J.
Saboya
&
Cia.)
O
Senhor
nhor Diretor-Geral e do Dr. AssisCorp.
tente Jurídico, acordes quanto ao mé- Secretário da Indústria exarou o seN.o 93.260 - Aperfeiçoamento em
N.° 124.826 - Processo de fabri.
guinte
despacho:
De
acikdo
com
o
rito.
.
artigo 50 da Lei 4.048-61 e da Pôr- ou relativos a pontões - Thos Sto:ey cação de novos compostos orgânicos do
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de teria Ministerial de 27-9-63, mantenho Engine Lirnited.
fósforo e composições para combate •
1065 - Eduardo Portelia Netto, Se- o despacho recorrido de fls. 16verso,
N.° 95.448 - Processo de prepa- pragas contendo os mesmos - Ciba
cretário da Indústria.
em
conseqüência
conheço
e
nego
e
raçdo de cristalizados fenólicos hidra- Société Anonyme.
Natco Inc. (recorrendo do despacho provimento ao recurso interposto a fados de cianocofalaminas - Rousse!
N.° 123.917 - Carga explosiva --o.
fls.
17.
Rio
de
Janeiro,
11
de
março
que indeferiu o termo 136.475 marca
The
Dow Chemical Co.
Uclaf.
Eduardo
Fortelle
Netto,
Natco) - O Senhor Secretário da de 1965. NP 124.524 - Processo de cuia.
Indústria exarou o seguinte despacho:
DLd 106.099 -- Purificação por perDe acOrdo com o artigo 50 da Lei EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL mutação de ions - Merck Co. Inc.
vir o vime da febre aftosa - Par.
n° 4.048-61 e da Portaria Ministerial
N.° 11.3.816 - Fabricação de vi- benfabriken Bayer Aktiengesellschaft
lhe
e
Exige:vicias
de 27-9-65, conheço do recurso
dro - Pittsburgh Pista Glass Co.
N.0 124.581 - Dispositivo para la•
nego provimento face a aplicação do
N.° 117.147 - Um processo oara minar perfis por meio de fitas - Ato
17
do
Código
da
Pro19 de março de 1965
ar tigo 95 n9
priedade Industrial, em virtude da
a produção de nitrilas insaturadas - fred Wogerbauer.
vigência R. 224.640 marca Satco. Rio N9 426.078 - Fábricas Leila Limi- Asahi Kasei Kogyo Kabushild Kaisha
N.° 124.840 - Dispositivo regula.
de Janeiro, 11 de março de 1965 - tada - Apresente a titular da marca
N.o 119.017 - Composição de óleo dor de voltagem em máquina de solda
Eduardo Portella Netto, Secretário da Bamba, o faturamento e os gastos
Indústria.
com publicidade nestes últimos "cinco mineral emulsionável - Shell Inter- a ponto - Indústria Mecânica 8s
Amelio Sado (recorrendo do des- anos (1960 a 1964 inclusive) especifi- nationale Research Maatschappij N.V. Elétrico IMI Ltda.
pacho que indeferiu o termo 175.817 cando por ano.
N.° 119.034 - Instalação metalúrNP 125.176 - Processo • disposi•
marca Preferida) - O Sr. Secregica para trabalhar metais corrosivos tivo para curvar fios ou fitas metano,
Diversos
tário da Indústria exarou o seguinte
no estado de fusão - Pirelli Societa cas flexíveis - Forschungs Anstalt
despacho: De acórdo com o artigo 50
Fuer Mechanik.
da Lei no 4.048-61 e da Portaria Mi- N9 410.193 - Metalúrgica Alia Per Azioni.
N° 125.345 - Conector de 'tanges
nisterial de 27-9-63, conheço do re- S. A. - Arquive-se o processo de
N.° 119.396 - Processo e disposi.
FMC
Corp.
curso e lhe nego provimento, para acórdo com o art. 192 do Código.
tivo para a• fabricação de elementos de
manter o despacho recorrido de f8- Artefatos de Alumínio e Embalagens fechos de correr com 'arame curvado
N.o 125.465 - Aperfeiçoamentos infilas 7 com aplicação do artigo 95 Ardes S. A. (no pedido de apostila - Patentgesellschaft Plate & Co.
troduzidos em conjuntos refletores
n° 6 do Código da Propriedade In- na patente modèlo industrial n9 2421)
NP 119.991 - Conetor de alta re- Walter Rubens D'Orasio.
dustrial. Rio de Janeiro, 11 de março - Prossiga-se como proposto no paAmp Incorporated.
sistencia
Ot 4.985. - Eduardo Portela Netto, recer da Divisão Jurídica.
N.0 125.958 - Aparelho para e re.
Secretário da Indústria.
N.° 121.312 - Um processo de pro- cuperação de líquidos de alta densi.
Pinaud (recorrendo do despacho que EXPEDIENTE DO DIRETOR *GE- duzir rifamicina B - Lepetit S. A. dado de suas misturas com sólidos
N.o 121.744 - Máquina para ar- Baker Per/-ine rioldines Limited.
indeferiu o tkrino 179.604 marca SanRAL (REPUBLICADO)
aation) - O Senhor Secretário da
mar automaticamente os paus de jago dução de tingimentos e estampados fiMarca Indeferida
Wdústria exarou o seguinte despacho:
xos - Ciba Société Anonyme.
de boliche - Bowl Mor Co. Inc.
De acótdo com o artigo 50 da Lei
Dia
19
de
Março
de
1965
N.° 123.022 - Composição de zinN.° 126.749 - Fecho corrediço ri. 4.048-61 e da Portaria Ministerial
co bacitracina - Commercial Sol- Farbwerke Hoechrt Aktiengesellschaft
de 37-9-63, conheço do recurso e lhe
Crop
Norvig
Ind.
N.°
340.233'
hego provimento, para manter o desVotm Meister faicius & Bruning.
venta Corp.
pacho recorrido, que aplicou ao caso e Comércio de Máquinas Agrícolas
N.o 126.848 - Processos para Is
N.°
123.187
Jm
processo
de
et apreço, o art. 95 n9 17 do Có- Ltda. - classe 39.
preparação de um veículo farmacêu- produção de compostos estéricos di elo
digo da Propriedade Industrial em
tico - Merck lis Co. Inc.
cericlicos de ácido colino fosfórico navirtude do Registro impeditivo núReconsideração de Despache
rural hidrossoláveis isentos de ésterm
mero 203.884. Rio de Janeiro, 11 de
N.°
123.247
Um
agente
de
remarço de 1985 - Eduardo Portella
Aviquipo do Brasil Aviação Equi- curtimento sintético e processo para idl glicerídicos de ácido colamino
Netto, Secretário da Indústria.
fórico e dotados de elevado teor em
pamento e Exportação S. A. - no pe- produzi-10 - Nopco Chemical Co.
José Antonio de Queiroz dt Cia. dido de reconsideração do despacho
ácidos g rart s instaturados e ressenciaie
tola. (recorrendo do despacho que que indeferiu o termo 355.1e . .. marca
N.o 123.480 - Aperfeiçoamentos - A. Nattermann & Cie.
deferiu o termo 181.613 titulo Fáem
ou referentes a material em grão
Aviquipo
Around
The
World
De
11rica de Artefatos de Couro Viena)
N.° 12.854 - Ana rfeiçoamentow
de bauxita sintetizada - Nor- O Senhor Secretário da Indústria ac8rdo com o -art. 63 do. Decreto 535 abrarivo
rrfa
abric.aç
s A
Nn. de calcados - Calcado*
ton
Co.
InTee
exarou o seguinte despacho: De aceor- de 23-1-62 e parecer da DiN'são de

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
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As Repartições Públicas
'deverão remeter O expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.,
jornais, diariamente, até às
OtRaTOR- GnAL
15 horas, e retido aos sabades,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão !azé-lo até às
amam auo dideVe0C;iiida r.uaLaCrAçáoses
11,30 horas.
.
ce-useeø 5040 na-KariAçadD
FLORIANO GUIMARÃES
- As reelamaçõeS, pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes á matéria retribuída, nos
!DIÁRIO OFICIAL
casos de erros-ou omissões, descçÃo
verão ser. formuladas -por es•
assa° Is potalloadaa• do expoodtarda do Oapartamont•
crito, à Seção de Redação, das
Noolonat es Proprt•dad• 'odont.-18,1;de Minlatérto
9 às 17,30 horas, no máximo
Inddetrta • Cernéreha
cté 72 horas após a salda dos
ta-IN-asso
asa
oficinas
•
do Departamento de Imprensa Nacional
.órgãos oficiais. •nn•.•n••nn
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados • autenticados,
ressalvadas, por quem de -di- REPARTIÇÕES -E PÁRTICULARES
..PUNC104ÁRIOS
reito, rasuras e emendas:.
Capital e Interior: --'
Capital e Interior:.
- Excetuadas as para o
600,00
Wemestre
. . Cr$ 450,00
Semestre
.
.
exterior, que Serão, sempre
Ano
Cr$
1.200,00
Ano
Cr$ 900.00
anuais , as assinaturas poderflxterior:
se-ão _tomar, em qualquer époExterior:
ca, por seis meses "ou urn ano. Ano . • . . . . Cr$ '1.500,00 Ano .
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
poderão , ser suspensas sem parte superic, r do enderêço vão continuidade ao recebimento
impressas .0 número do talão dos jornais, devem os ussinanavis.o prévio
Para facilitar aos assinantes de registro, C) mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
• verificação do prazo de vali- que findará.
A fitn de evitar solveão de minitna, de trinta (30) dias.
slade de suas .assinatw-as.,

E X: P E E) I N T E

.

Março de 1965

- As Repertições Públicas
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro .de • cada ano e õs
iniciadas, em qualgaer época,
pelos-órg s , competentes. .
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de , esclarecimentos quanta
ti sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe4
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a fabor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às • iedi.
sães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem: no ato da assi'natura.
- .0 funcionário público pderal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta ;condição no ato da nes&
.natura.
custo de cada +exemplar,
atrasado dos órgãos oficiais,
ser.d, Jia venda tavulsa, incresei.
do -de CrIl . se do mesmo
ano, e ,de Cr 4 14,, por essal
-decorrido .
.

,

g

.

.

.
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N.° '128.273 - Recipientes para
NP 130.289 - -Tesoura hidráulica
N.0 122.-674 - Dispositivo para a r
sorvete - Foils Pagnaging Corp.
para poda e corte - "Francis 13ernnrd lubrificação automática de 'trilho's ,
-N.° 128.982 - Máquina de fazer Harries.
D'Amico 8s Matteo - Concedo , o ,decafé com pelo menos um grupo distrisarquivamento. ,1!
Modelo -de Utilidade Deferidos
buidor e na qual - os grupos distribui"N.° 120.230 - Nevo aparelho iii!
dores aplicados à armação da máquialerta para telefones fora do gancho
N.°
12.869
Berço
escamoteava]
na se acham intercalados numa circula- jota Carlos Corrêa Korle - Cm.]
ção de água quente _para a infusão - - Ronald Lotito.
N.° 126.939 - Cabide extensível cedo o desarquivamento.
Ernesto Valente.
para calças - Ind. de Artefatos de N.° 124.601 - Um nevo tipo da;
N.° 128.913 - Aperfeiçoamentos metais - . exportação e Importação 'cabra parta gravata - Bermardimi
em piangueinas
Ulvsunda Gummi- Siavia Ltda.
Cursi - Concedo -o desarquivamento.
fabriks Aktiebolag,
1st.° 119.930 Solado auxiliar paNP 129.034 - Processo para a
Privil4i0 de Invertçiio Deferido
preparação de compostos polienicos - ra _calçados em geral - Takesi .Monta.
N.° 125.451 - Nevo aparelho para
F. 'Hoffmann La Rocha Cie. Société
113.841 - Processo para promolar coberturas plásticas de guarda duzir um papel revestido acabaco suAnonyme.
chuvas
Rudolf
Hell.
polido a tambor - S. O. Warren Co.
N.° 129.209 - Nevo tipo de peN.0 ,125.684 - Disposição construneira oscilante destinada a separação
Mocidlo de Utilidade Deferido
e escolha de café Ou outros grãos • - tiva para livros artísticos - Murillo
Nunes de Acevado.
Serafim Blasi tis Cii.•
N.° 1.22.445 - Nêvo sinaleiro para !
IQ.° 125.694 - Nevo modelo de
N.0 129.442 - IslOvu processo de
-veículos ,e outros fins - Otto Welts de
chapéu
contra
chuva
.
Arlete
Ti..fabricação de forcados - Fábrica de mano Bar.
ia Roca.
Ferramentas Arwey Ltda.
'
N.° 127.-568 - nevo tipo de
N.° -129.448 - ,Aperfeiçoamentos
Privilegio,de lostençío indeferido
em secador para café, cereais e outros suporte de segurança -para porta -natas
produtos em grãos - 13iancarosa Gen- ""'"- J osé Benedito da Silva.
NP 118.533 Dispositivo de porte.
N.° 127.797 - Dispositivo identi- ta corrediça automática de -movimentei
•'N.° 129.496 - Um dispersante ade- ficador - Ardonplast Ind. de Apare- uniforme preferivelmente para eleva-1
dores - Gálio Diairmann.
sivo pera composições de terapêutica lhos Cirúrgicos Ltda.
N.° 129.189 - Um nélvo tipo de
vegetal de medicino veterinária e adu• Exigencies
bos aplicáveis por • pulverização - ferramenta dupla--- Waldernar Pirondi.
Carlos Alberto Gonzalez e Jaime Katz
Termos COM ,exigencias El MnDesesquivamento e Restauracéo
• N.° 129:981 - Aperfeiçoamentos
prir:
de Processos
em facas rotativas para picar carne Fundição Progresso S. A.
.N.° 99.167 - United States Ruh;
N.0 130.006 - Máquina automátiN.° 101.937 - Processo para preca para cortar as a. idades de cê- paro de xarope destinado a confecção .!`)43r Cl)"
•
cos das palmeiras orbignia martiana de refrigerantes - 'Eadao Is° e Jklitsuo
9 - Mcdowell ,Co.
N:° • 00, 729
e symphonia globulífera
Pedro Fei- Hatakeyama - Concedo o desarquiva•NP, 108..975 - 33raunscluveigisr_he
retti., •
mento.
átlasChinenbauareetalt A. C. '
NP 130.073 --- 'Aperft:koamentos
.N.° 107.168 - Dispositivo para a
Imperial Cheritical!
em -máquina separadora ! de grãos por manipulação de :energia segundo fun- t eNPI 117-1S0
•
diferença de 4ens3dade -• S. A. Lon- ções matemáticas --, Daniel .Z.villiager andustries _Limitar/.
drina Industrial Camércie ;e - Represen- - Concedo o deserq uivamenta:
St 'Regis 'Papar . Co.
s
.„.N.°119.
I
_taçõei Sali,'
N.0 .414,323
Leonida de 114erehi.
lapiseira -r- .3l/.° 12.2,104
N.° 130.213 -- Dispositivo medidor Leides 13raggio
,Concedo
o
.NP
123.:.-1.6&-;•Werunghouse
aleresepara
Ottavio Torn?egian.
quivamento.
, _ tric Corp.
t • r.
•
.
:(
• •
(
1
).
r r
•

N.° 126.902 - .Formador de massas alimentícias - Insula Ind. Sulamericana de Máquinas S. A.
N.° 127.293 - Processo sie produzir corantes ftalocianínicos solúveis em
água --- Farbwerke Hoechst Aktiengesellscliaft Vorm 'Meister Lucius 8s Bruning.
'N.° 127.292 - Processo para produzir novos 1,3,4 tiadiazois - 'Ciba
Societé Anonyme.
•
N.° 127.294 - Processo de fabricação de 1.3,4 tiadizois Ciba Secieté
Anony ree.
- NP 127.343 ,Processo de prodUrir mono azo corantes ! insolúveis em
égua - Farbwerke Hoechst AktiengeBruselischaft Vorm Meister Lucius
N.° 127.630 -- Um dispositivo co. 1hedor de -frutos - Carlos Teixeira.
N.° 127.862- Aparelho para produzir fechos deslisantes tendo elemento de intertravamento de resina sintética -- Tadao Yoshida.
N.° 128.004 - Implementos agrícolas - IVIassey Ferguson United
Kingdom Ltd..
N.0 128089 - Aperfeiçoamentos
em ou referentes ao esticamento da
uma rede plástica para a orientação
molecular dos fios das malhas - Plastic Textile Accessories Limited.
N.° 128.160 - Dispositivo para espalhar material granular ou pulverulento - C. V.an Der Lely N. V.
N.° 128.161 - Dispositivo para espalhar material granular ou pulveruN.° 128.1,62 - Dispositivo para espaihar material - C. Vau Der Lely
lento - C. Vau Der Lely N. V.
'

N.0 128.187 - . Rasteies agrícolas
.
- - C. Van Der Lely N. V:
N.° 128226 ;-= Material ede embalagem inihider de corros-ao - 'The
Cronv ,eli 'papar Co,
1 n
.1 5

•!...

'

"1

Quarta-feira 24
NP 123.796 - National Distillers
and Chemical Corp.
NP 123.798 - Artrite Regias Lizaited.
NP 126.426 - Martha Jentschik
Pietracaprina e Ladietao Carlos Gottwald Bresina.
N.° 128.821 - Reinold Hagen.
N.o 105.952 - Centre National de
Jj Recherche Soientifique.
N.o 128.250 - Turma- Meehinery
i teci.
Diverso.
N.° .106.366 - Koppers Co. me.
Torno sem efehto o despacho de arquivamento.
N.o 121.949 - Coinpagnie Française deu Matieres Coloratites - Torno sem efeito o despacho de arquivamento.
123.506
Max
Lowenstein
S.
N.°
A. Fabrica Aliança de Artefatos de
Metais - Torno sem efeito o despacho de arquivamento.
N.° 128.282 - Malharia Nossa Senhora de Conceielio S. A. - Torno
sem • efeito o despacho . de arquivamento.
N.o 121.025 - Teofilo Delgado Peres - Concedo 6 desarquivamento.
N.° 122.956 - Dr. Herchel Smith
- Concedo o desarquivamento.
. NP 126.926 - Hideo Tanaka Massa° Ynoue e Luiz Jordlo - Concedo
•
o desarquivamento.
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.N.° 129.798 - Ideal Alon go Gonçalves.
NP 129.831
Mariano Rodriques
Filho.
NP 129.838 - Isidoro Rivolta.
N.° 120.862 - Industam Ind. de
Artefatoe de Metal Ltda.
N.° 129.917 - Ind. de Brirtquedot
São Paulo Ltda.
NP 130.136 - Antonio Santiago.
NP 130.338 - 4smerioan Can Co.
NP 130.910 - Rodolfo Xorall.
NP 131.142
Laboratoiree Agir.
N.° 131.341 - Luiz Leonetti.
N.° 131.330 - Tokusuke Osu'.
N.° 131.351 - Albert teené Proaper Vignais.
N.° 131.637 -- Heraules Powder
Co.
N.0 131.834 - José Cabrera Fernando..
N.o 132.069 - Liltiaton Iraplement
Co.
N.° 132.468
Nak-akamura Hideo.
N.o 132.657 - Nakamura Hideo.
N.° 133.449 - Ancora Ind. e Comércio Ltda.
N.0 117.051 - Sebastião Luiz de
Oliveira.
- Arquivem-se os processos.

fibrosos sintéticos - Veb Thuringisches
Kunstfaserw /Rk Wilhelm Pieck.
•
W 129.456 - Re cristalização de demetil Cloro tetraciclina
- American
Cyanamid Co.
N 9 125.200 - Tira galvanizada revestida diferencialmente - Arinco Steel
Corp.
•
N 9 125.284 - Um ,método para indução hipnótica e sugestão eia vigilia
e respectivo aparelho eletrônico - Heraldo Barros Bahiense.
N° 121.471 - Proctsso para a fabricação de feijão precozido - Produtos Alimentícios Quaker Sociedade Anónima.
•
N° .124.688 - Re cristalização de
demetil clorotetraciclina - American
Cyanamid Co.
N9 126.253 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a chaves de tubos - C.
J. Hampton Ltd.
EXIGÊNCIAS

Termos com exigências a cumprir:
N° 130.595 - Chas Pfizer 5 Co Inc.
N9 130.673 - Chas Pfizer 5 Co Inc.
N9 130.781 - Merck 8 Co Inc.
N 9 131,471 - Olha Nlathieson Chemical Corp.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N° 131.387 - Ciba Societe Anony- DIVISÃO DE PATENTES
me.'
N° 131.472 - The BriCsh Drug HouPRIVILEGIO DE INVENÇÃO
ses Limited.
DEFERIDOS •
N9 131.500 - Glaxo Laborataries
Arquivamento de Processos de PoLimited.
tentes
Dia 19 de março de 1965
•
1\19 132.947 - John Labatt LiMited.
Ficam os processos de patentes abaiW 99.040 -- Processo de preparação
N° 87.168 - William Howard Ashxo mencionados arquivados:
de novos derivados adiados de horrno- ton e Joseph N. Masci,
N.° 96.086 - Nair Soares Barbosa. nios esteroidais - Les Laboratoires
N5 119.605 - Miles Laboratories
Link Aviation Inc.
N.o 98.299
Francais de Chimiotherapie.
Inc.
N.o 118.932 - Indústrias BrasileiN°
101.622
Nova
composição
de
rei de Materiais Plásticos S. A.
uma super emulsão asfatica para pavi- N° 124.106- Clias Pfizer e/ Co Inc.
N° 124.258 - Chugai Seiyaku KaN.° 119.03( - Antonio Afonso Al- mentação em geral - José Rodrigues de
bushiki Kaisha.
ves.
Moraes Jr.
N.o 120.282- André Kiss.
N° 124.312 - J. R. Geigy S. A.
N 9 198.639 - ProCesso para a preArthur Russell Wein
N.° 120.449
N° 124.984.- N." V. Philips Gloeiparação
de
um
alimento
para
aves
doN.o 122.832 - Elias Tyrrell Tavalampenfabrieken.
mesticas
F.
Hoffmann
La
Roche
res.
Cie Societe Ationytne.
N e 125.191 - Imperial Chemical InN.o 122.840 - Carlos Cirilo Guldustries Lirnited.
dunzoph Sslazar.
N° 109.796:- Composições para o
N° 125.199 - The Burns 5 Russell
N.° 124.278 - A. Kimball
tratamento de solo ou de sementes N.o 124.320 - Auto Mecânica Jus- Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft. Co Of Baltimore City.
N° '125.721 - Svenska Mask-inaktiesara Ltda.
N 9, 110.239 - Processo de prepara•
bolaget
Greiff.
N.o 126.274 - Roberto Labrada ção de agentes terapeuticos - Pfizer
Mochetti e Hugo Patrone Ampelli.
Corp.
N°. 125.832 - Cabot Corp.
N.° 126.542 - Waldorniro Ram- N' 1-11.596 - Processo para a fa- • N 9 126.025 - Spofa Sdruz,eni Podpani.
bricação de novas halogenoprenenoti - niku Pra Zdravotnickou Vyboru.
Syntex Sociedade Anónima.
NP 127.203 - •Tetsuo Suzuki.
N° 126:298 - Rebeis Co Inc.
N° 127.496 - Plizer Corp.
N.G 127.377 - Waldyr Alves Dias.
N° 113.129 Processo para prepaN.o 127.898 - American Cyana- rar peças de ferro ou aço para a deforN9 127.748 - The Wellcome teounmid Co.
mação a frio mediante aplicação de uma dation Limited.
N.° 128.680 - Anatole Kagan.
camada de fosfato preferetemente pelo
N° 128.827 - N. V. Philips GloeiN.° 128.707 - The Flinthote Co. processo de passagem pela solução bem ampenfabrieken,
N.o 128.920 - Luis Pires Corrêa. como dispositivo para executar o proN° 129.150 - Roussel Uclaf.
NP 129.314 - Guido José Pomilio. cesso e concen tardo para preparar uma
N° 129.205 - Pfizer Corp.
N.o 129.368 - Klaus Juergen Kurt solução própria para este fim - Stefan
N° '129.268 - Rouseel Uclaf..
Klinghof ler. .
Nutaczer.
N 9 139.777 - Lovens Ketniske FaN° 114.336-- Processo para preparar brik
N.° 129.436 - Naoto Matsushita.
Ved e Kongstetd.
composições
para
limpeza
dos
dentes
N.° 129.604 - Unsaku Ito.
130.806 - May And Baker Li•
N
9
Unilever
N.
V.
N.o 129.615 - Cunha 8s Cosentine.
N.° 129.651 - Dino Bachechi Picr N° 120.625 - Processo para o reco- mited,
N 9. 130.821 - American Cyanamid
Angelo Cerfoglio Enrico Tagliagambe. brimento de metais e de outros materiais
N.o 129.663 - Vitor João Steola. por meio de revestimentos Denso Co.
N.o 129.674 - Gregorio Antoine Chemie G. M. B. H.
. N° 130.824 - Ciba Societe AnonyAlexandru.
me.
N°
122.283,
Nõvo
proces
o
de
s
'N.° 129.676 - Jacobo Herman !
N5 '130.825
Ciba Societe Anonymutação direta de metais - Nicolino me.
Katz Hara'auanu.
Guimarães Mineira.
N.o 129.6C15 - Gino Crie.
1\15 122.923 '--Processo e hparelho • N° 130.849 - Lepetit S P A.'
N.o 129.633 - Alfredo Calo.
N, 131.112 - Strong Cobb Amei
para fundir e fornecer Materia is termo
N.° 129.757 -- Incopa S. A. Ind. e amoleciveis
Owens Corning Fiberglas
.is I
N" 13i312 1-'The Upjolin Co.
Comércio de Produtos Alimentícios.
Corp.
N.° 129.739 - Simão Selito SaioN 5 131.314 - KanegaEuchi Kagaku
- N 9 124.916 - Processo para a promão.
dução de vaus artificais de materiais Kogyo Kabush.ki Kaisha,

Março d3 19)5 120:.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Exigências

Termos com Exigências a Com.
prir:
Dia 19 de março de 1965.
N. 88.570 - Frani Corp.
N. 96.746 - The Anderson Co.
N. 109.156 - National Castings
Co.
N. 119.589 - Montecatini Societa
Generale Per L'Inclustria Mineraria e
Chimica.
N. 121.131 - Roussel Uclaf.
N. 122.102 - Ind. de Artefatos de
Madeira Astra Ltda.
N. 122.178
Maria Thereza Pacheco Pereira.
• N. 122 ..843 - Farbenfabriken %yes
Aktiengesellschaft.
•N. 129.946 - Louis Fabian.
N. 125.312 - Dr. Anatole Kagan.
N. 128.460 - S. A. White Martina.
N. 129.406
Continental Can Co.
Inc.
• N. 129.573 - Sidney Liberty Siager.
N. 130.258 - Vitrofil S P A.
N. 131.305 - The Babcock 5 Wilcox Co.
N. 131.469 - Ulisse Spagno.
N. 131.691 -• Altair Soares Roem.
N. 131.883 - Erich Golde.
N. 137.775 e- João de Souza Lima.
N. 147.158 - Anacleto Carletti.
Ns. 147.361 - 148.396 - Beechana
Group Limited.
N. 154.938- Sel Rex Corp.
N. 156.014 - Controles Visuais
Ltda.
N. 156.016 - José Amado do
vramento Rocha.
N. 156015 - Mecânica Silvians
Ltda.
N.156.017
Indústria Mecânica
Peludo Ltda.•
N. 156.018 - Egon Saphir.
N. 156.019 - Alvaro Zocchlo.
N. 156.036 - General Motors Coo.
N. 156.043 - Estevarn Michalski.
Industrial S.A.
N. 156.063 - Tangua Agricola C
N. 156.241 - Patnphilo Clinio dos
Santos.
N. 156.251 - Hughes Tool Co.
N. 156.253 - Hector Oscar Lei-In'.
•
N. ,156.256 - Ind. e Comércio de
Chocolates Kar Ltda.
N. 156.257
José Fernandes Amo- •
rim.
N. 156.259 - Giryo Furya.
•
N. 156.260 - Ind. e Comércio de
Plásticos Plassd Leda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÕES
Exigências
Dia 19 de março de 196)
Termos com exáencias a cumgrir:
N. 510.913 - raetz Kommandit•
gesellschaft.
N. 521.434 - Agencia de Mudanças 111 Ltda.
N. 568.027 - Farbenfabriken Baier
Aktiengesellschaft.
N. 585.535 - Agfa ,Aktiengesellschaft.
N. 676.088 - Jacqueline Coclaraa
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.NOTICIÁRIO
N. 664.336 - LiniLcio Itu S.A. I N• t73.463 - Titan - Titange- TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
DE NOME . DA TITULAR DE
N. 676.972 - Prosdocimo S.A. isellehatt M. B. H. - iCiaeee 6 PROCESSOS
Prornague-se o ,re,gistro.
Importação e Comércio.
Opoaição
Instituto Biochimico • Ne .673.464 -Tita TitangeN. 677.040
Izipec Embalagens Limitada (TransMalharia Irmãos Daher. Daud
S.A. Paulo Proença.
serase.haft M. B. _H. - Classe -47 - ferencia para seu nome sia marca IziN. 677.061 -.N. Dehyclag Deutsche Prorrogue-se o registro.
- oposição ao ternm 126.394 pria.
per - T.érmo :número 403.333) - Ano- invenção de Chadbourn Goihem Ino.
Hyclrienwerke G M B H.
Titange- te-se a transferência.
N9 673.-465 - Titan
.Karihe S. A. Indústria e Cumércril
selLschaft M. B. H. - Classe 4
Diversos
- oposição ao termo 128.594 privu
(transferência
para
.Arlindo
Bohrer
.
Prorrogue-se o rcgistro.
seu' nome da marca . Abolir
Termo invenção de rhadisourn Gatham 111d
• 1 êrmos Aguardando Anteriorida- • N° 671.467
Cari Zeiss 428.820) -. Anote-se a transferência.
Sonnar
des:
Retificaçies
- Classe 8 - Prorrogue-se o registro.
Eaton _Manufacturing Co .- (Trans1\19 673.468 - Nitros - Earbenfa- ferência para seu nome .da marca FulN. 249 646 - Wollgarnfabrik
Ficam os pontos característicos abai.,
briken Bayer Aktiengesellachaft- Clas- ler - I'ermo 4.30.421) - Anote-se a
'Kruger Und. Sternwollspurrierei se 2 - Prorcigue-se o registro.
xo mencionados republicados por te;
-transferência.
Aktiengesellschaft Zweign` ierlassung
rem saído com _incorreções no dia 154 1
..N" 671469 - LevOlat - Farbenfa- „Select Fogds' Inc e Produits Alimen de 1965:
Incr. Hansestad Hamburg Der :?inna
iengeseraschaft
ClasIniken
BaYer
Akt
Wollgarnfabrik Tittel i Krwger Und
taucs áacieuade Anônima - (TransfeSternwoll Spinnerei Aktiengesellsciia ft se 1 - Prorrogue-se o reg stro.
Virmos;
rência para seus nomes da marca MagIn Leiprzig.
Nu 6.73:470 - Levegal - Farbenfa- g' Termo 135.446) - Anotem-se
N.° 121,661 priv. invenção para N. 731.198 - Troponwerke Din- i briken Bayer .Aktiengesellsehaft - Cias- as transferêncms.
Um sistema de -movimentar e fteiar
se 1 -Prorrogue-se o registro.
klage & Co.
ExigiNzeia,s
veículos - de Clessie 1-yle Cummiris,
N. .646.703 - Construtora Versa:lar N u 673.471 - Vulkasil
Farbenfa- •
N.° 123.993 priv. invenção para
Ltda.
briken Bayer Aktiengesellschaft - CiasOailoica Alfredo Geissler Sociedade Processo de reeobrimento de metais
N. 655.668 - Papelaria União Li- se 1 - Prorrogue-se o -registro.
Anônima - ()unto a marca número por plástico - de Eduardo Sabia° de
niltada.
N° 673.474 - Sustam! - Farbenfa- tiu.ioo) - Satisfaça exigênc:a.
-6/
Oliveira.
N. 667.614 - 'Clevite Corp.
Coop Agrícola de Cobriken Bayer Aktiengesel/sehaft - Clas- • -1\1 9 272.530
N.0
127.725
prist. invenção para
N. 668.902
J 'M Marcos *Bebidas se 1 - Prorrcgue-se o registro..
tia - Satisfaça ex:gencia.
Processo _de fabricação de encantes poli
•
Ltda.
1\19 411.517 - Senarco Serviços de hidroxilados - de Ciba Sociéte Anq.
N° 675.873 - Triti,san Farbwerke
1-losechst Aktiengeaelschaft Vorm .Meister Engenharia Arguitctum e Construções nyme
Fica retificado o inicio do
PRORROGAÇÃO DE MARCA
'Ludas 6 1-inuning - Classe 2 - Pror- Lim.tada - Satisfaça exigência.
1. 0 ponto: Preces so para a fabricação
N. 341.265 - Rosito - Vinicola rogue-se o registro,
IN° 463.174 - Tutsa Indüs:ria Ge- de derivados de corante, caracterizado
Rosito S.A. classe 41 - ProrroN° 675.877 - Euphydigtal - Byk , reis Alinienticms Sociedade Amima - pelo fato -de se fazer reagir um metegue-se o registro.
ria/ polibidundlado (outro além da
Gulden Loarberg Cheadsche Eabrik G. .' Sai &faça exigência,
N. 391.456
R-o Negro - Por- M. B. H. - Classe 3 - Prorrogueprápria celli_orie) o qual é insolúvel .01:1
celana Rio Branco S.A. - classe 15 se o reg stro.
coioidalmente solúvel -em *tua ou num
Opt:siçõe's
- Prorrogue-se o ' reg :stro
álcali aquoso, etc.
N. 501.509 - Henkell - Henkell
Cernpanh a Usinas Nacionais -N.° 124.40 -0 priv. invenção para PRORROGAÇÃO DE FRASE
42 - Prorrogue-se refl Co.classe
(Opos.çáo ao tênno -número 653.713
Aperfeiçoado processo para fazer uma
DE
PROP:iGANDA
gistro.
São. Vicente).
vacina útil pata proteger carneiros e
. N. 520.509 - Serra - Fiação ProCompanhia de Cigarros Souza Cruz cordeiros contra enterotoxemia Nu 677.08 - Quem diz vira d z fregresso S.A. - Prorrogue-se o -agis- teni? -Qua.m diz freteni diz guaraná - - (Oposição ao terrao Animem 658-5.30 The Wellcome 'Foundation Limited tro.
Guaraná Fratelli vita é guaraná - Fre- - Titulo: Churrascaria do Nelson).
Fica retificado o 1.0 ponto por ter sat.
N. 521.446 Willkason - Pro- teni •Vita Indústria e Crarnérco
José Dahan •- (Oposição 'ao termo do o antigo: 1 - Aperfeiçoado pra,
dutos Eletricos Willkason Ltda. - dade Anônima - Classe 43 - Peorro- número 648.504
Marca: Cream cesso para fazer uma vacina átil para
proteger carneiros e cordeiros contra
classe 8 - Prorrogue-se o a-gistro. . gue-se o registro..
entercetaxentie, caracterizado peio fato
N. 535.582 - Laparaton - lab.
_Pro Pian Publicirlacie Sociedade Anã- de se tratar um preparado de vacina
Dueto S.A. -Ind.: -Farmacêutica - PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
uma (Oposição ao tamo numero , contendo
contendo o hetatozoide
clostridiuni
classe 3 - Prorrogue-se o registro,.
ESTABELECIMENTO
620.135 - Nome civii Proplan Pracom" um antissético romeno
N. 613.492,- Tecelagem Aigi 'jetos e Planejamentos [Anilada).
Nu 677.029 - Fábrica -de Tec:dos
•mercurial.
Ab:don a Xerfan 8 Filho - classe 34
Nova Aurora - D'Olne Companhia de
N.° 127.782 priv. invençao para - Prorrogue-se o registro.
DIVERSOS
N. 630.863 - Eukutol Biologsaches receios Aurora - Classe 23 - ProrAperfeiçoamentos em ou relativos st
Hauttonikunt - Chernische Fabrik VI o- rogue-se o registro.
Colorado Sociedade Anônima Mer- processos de fixação de pequenos pemonta G M .B H - classe 48 - Prorcantil c Industrial - (Junto a merca ças elétricas como resinares, capacita.
EXPEDIENTE
DAS
DIVISÕES
E
rogue-se -o registro.
número 277.582) - Arquive-se o pe- res,, ~queres de válvulas. fios de li, SEÇÕES RE-PUBLICADAS
dido de fôlhas por falta de cumprimento gação e equivalentes á uma placa /OraN. 660.428 - Pennac - Gu.goz
da de montagem a dispositivos dont/.
da exigência.
S.A. - classe 41 - Prórrogue-se o
MARCAS DEFERIDAS
a _levar a efeito tais processas
registro.
N° 426.655 - Homero de Almeida nados
e a placas de montagem providas de
N. 662.795 - Pó Divino --- EugeDm 19 de março de 1965
Guimarães - Aguarde-se.
-5
peças afixadas por tais processos
nio Nast --- classe 3 - Prorrogue-se
N° 426..763 - Alfarnotor Limitada - de N. V. • Philips Gloeilampénfabrieregistro.
1\14 416.496 - Super Menne Alisatan
ken - Fica retificado no 1.0 ponto;
Senibaldo ti Cornparrhta Limitada - Aguarde-se.
N. 663.162 - Pririceza - José PerAperfeiçoamentos em ou relativos a
•
Classe
18.
TOM: - classe 8 - Prorrogue-se o reEXPEDIENTE DAS DIVISÕES E processo de fixação de pequenas Peçaii
çostro.
3ç9 416.782 Vulcan Vulcan
SEÇÕES REPUBLICADAS
elétricas, como resistores, capeeitores,
Material Plástico Sociedade AnônMa soquetes -.de válvulas, fios de ligação
Nu 665.507 - A tartaruga -•
cc.° Urceda - Classe 47
47 - Prorrogue- Classe 17 - (Com -exclusão de capas Transferência e .Alterag!o de Nome de e -peças equivalentes, etc. - e no fide plástico paralivros e cadernos esto'Titular de Processos
nal;
descrever um arco -de cfrcuks
se. o registro.
.
situado em um pleno vertical para In.
Nu 667..810 _Brill - Bril SoCie- jos e caixas. de material plástico -para
Dia 19 de- março de 1965
serir as pontas das peças em orifícios
dacir Anônima Indústria e -Comércio -- lapos).•
Classe 25 - Prorogue-se o registro..
correspondentes de placa de montagem
N9' 423.662 - Valencia - CompaPedro Barone - (Transferência para e ali afixá-las.
Nu 671.605 - SantAna - Indústria nhia de Cigarros Sinanbu • - Classe 44. seu nome do termo número 144.468 N9 429.386 - 'Jardim Can:nana - Modelo e. utliidade) - Anote-se a
de Bebidas P. Pinheiro Limitada N.° 128.011 priv. invenção paia Ci:_sse 41 - Prorrogue-se o registro. ;Jardim .California Indústria e Comércio transferência dos direitos de Julio Cesar Máquina de tecelagem - de Gebruder
N" 673.459 - Audi - Auto Union 'Limitada - Classe 50.
Magnere Alarcon para Pedro Barone. Su/rer Aktiengesellschaft.
G. M. B. 11.2 - Classe 8 --, ProrroN 9 460..830 - Christiani ChristiaN.° 128.159 priv. invenção para
• Montscito Co - (No alteração .de
•gu: -se o registro.
tal 'Nielsen Engenheiros e Construtores nome
ria patente privilégio de invenção -Processo para tingri e estampar made4
Sociedade
Anónima
-'
Classe"16
• N; 673.460 - Audi - Auto Union'
termo número 150.143) - Anoba,se a riais poli hidroxilados ,.- de Ciba Soa
-caril vAtrais)
•
G. M. B. - Classe 21 - Prorro- (Coassiderando,ee VttDo
alteração de nome.
ciété Anonyme.,
i_e
1910
N°. 479512
gue-se o reristro..
••
i
e
,N.
"N.° 128.192 priv. invenção para
,
=Classe
23.
'Limitada
Iglu
Nu 673 1
Titan
TiongeaellsExigéncias •
.indução e freqiián•
•• • r
f "Forito trifasicq
k•
cha ft M. g., H. - Classe; 1
-, 1 1NS1N1A INDEFJ3R1DA
cem, canais imersos pob
rogue'-se o registr.o:
., Ne 124.241
Chicfgo
intamiesnete,,Psper:
orar
Cl
átt ,:b
_aámytog_upsaarstipcul
Iron, ço
Satisfaça exagência..
:Nu. 673.452! a- Titan'
Titarige: i s - y l\J ° 1 27- . 0 1 --;-.-1;4,1)Pe
eTanac Sor
sellachaft M. .B. H:
Cllasse - 46'2 cisclade.4nônima imiú,stsia .de Tanino •N? 129 517
de ;„Akio
General rsleatrié 'Cu c,aus e ligas niso..terroses ,
i‘t
Prosrogue-se o registro' , ••
- Satisfaça exigênciá.
o
VI?airl;;ata:M.
ri. L
ws I t
„l,;s:43.ttt
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MARCAS DEPOSITADAS
Miem% feita de aetetio esta o art. 110 do Código da Propriedade Industriai. Da data da puilteendo contatará a
*uru • 1rau• da 99 dias para o deferi:meato do pedido. Durante iras prazo poderão aprofundar suas oposições ao Dopari;ametato
aludestal da Proptiedada Industriai ajudes que ria julgarem prejudicados com a coussessão do registro requerido
Termos ns. 671.735 a 671.740, de
16-11-1964'
Natimaun Gepp S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

~Meã

41011111411111

Classe 8
Para distinguirsartigos e aparelhos elétritos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, aparelros e artigos para instalaçoes elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecanicos para automatização industrial; instalações elétrica 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, amplificado.
res, anemômetros, amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores de microscópios. agulhas para fonógrafo*, aquecedores de ambiente, aparelhos de controle e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhoa 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,
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelho, para
relhos de aproximação, aparelros para
arqueasão de volumes, balanças. batedeiras, 'batedeiras para refrescos, batedeiras para líquidos e massa, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões,
bugiou, baterias, bateriaa elétricas, barõmetros, bússola. bobinas, balcões frigorgicos, aparelhos para bordar, aparelhos para banho de ar quente, chuVeiara elétricos, coqseteleiras, churrasQueiras elétricas, campainras elétricas,
chaves elétricas, chaves automáticas,
chaves para antenas c fios terra, coatectos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos,
calmaras frigoríficas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
cortar pães, cafeteiras automáticas,
shassis, condensadores, condensadores
para vapor, colimadores, aparelhos cor
tadores de çrios, cabos e condutoras elé&leoa, contadores de rotação, compres,
soma. máquinas cinematográficas, ias- trumentos de calcular, chicotes para
automóveis, cronômetros, aparelhos calibradores, aparelhos cinematográficos,
aparelhos de contrôle de sons, aparelhos
de comunicação interna, discos gravados, diais duchas, despertadores, enceradeiras. espremedores elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintores de
, Incêndios, aparelhos para espremer frutas e legumes. escalas Indicadoras de
maré, eletróinetros de quadrantes exautores, estojos para filtros com torneiras,
farm, faroletes, fogões,' fornos
, e foga-

reiros elétricos, fios para eletricidades,
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, Sovadores, fusíveis, filmes evelados, fôrmas elétricas,
filtros e óleos para motores, aparelho.
de frequência modulada, fonógrafos, fitas métricas, focalizadores para câmaras fotográficas, feladeiras, garralas térmicas, geradores automáticos, geradores
estático: e eletrônicos de alta- fragueiscia que funcionara com válvulas para
aquecimento, por dielétrieo e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarrendo e aparelhos de inversão, rellógrafos, Isidrámetros, holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores impressores, aparelhos de intercomunicação, indicadores de níveis imãns pemanentes 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, Raspadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão, luzes traseiras para velculos, microscópios, mocrómetros, manôtnet.os, mostradores,
de rádios, microfones, medidores de
roscas, medidores de intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massalicos, níveis de ferro,
níveis de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores. zsisturadores pago banheiros, painéis de carros, para-raios,
plugs, parometros, panelas elét ricas, panelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups, pilhas secas elétricas, prumos,
pantógrafos, pastômetros. pirômetrós
periscópios, potenciernetros, quadros de
comando, instrumentos para medida e
contrôle para mecânicos, relógios de
água, revólver pare pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores ralais, receptores, regadores automátisos
relógios, -relógios de ponto e de vigia,
redutores, real:sten:Sas elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores para luz Luoreacentaa, reoetatos,
registros para vapor, registros para
bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatório/ e para pias,
secadores .para cabelos, quebra-luzes,
sorveteira*, sinerontsadorms, sextantes,
selecionadores, tifões, sereias de alarma
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores airtomtrticoe ou não,
aparelhos televisorsa, teleltipas, telóniotroe, tomadas,-telescópios, teodolitos
termômetros, unhadas de corrente, aparelhos de elégrafo Nein fio, transformadores, trenas, torneira* de alta pressão,
torneiras com dispositivos para aquecimento de, água, telefones, telescópios.
transmissores, toca-disco., automáticos
ou não, tubos conduits, terminais para
baterias, voldmetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas
para rádios, válvulas para água, valvulas de descarga a pressão, válvulas de
comportas, velas para filtros, aparelhos
transistores, aparelhos de tranSmissão e
recepção de sons e tripés

Classe 21
Veiados e suas partes integrantes, a
saber: aros, actomóveis, auto-cami.
altika, aviões, amortecedores, alavanca:
de zAwb o, barco*. Pregues, bicicletas,
carrinho" de mão e carretas. amimoaetes carros ambulante, ca.ainhete*
carros, carros-tanques, carros ir-igain
reit, carroças, carroceriak chassis. :tapas circulares para veiculo*, cubos de
veiculas, direção, estribo*, engates para
carros, eixos, - freios, guidão, locomotiva*, lanchas, motociclos, motocargas
moto furgões, manivelas, navios, 0111.
bus, para-choques, p ara-lamas, para
brisa*, pedais, rodas, rabo para balde
tas, reboques, radiadores para veiculo*
selim, triciclos, tirantes para veiculai'
vagões, velocipedak varetas de controle do afogador e acelerador, tróleis, tro
leibue, varais de carros, toletes para
carros
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na. agricultura e
horticultura a saber: arados, abritiores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânimos e emplilhadores ocmbinados,
arrancadores mecânienos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, re gadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura,
cultivadores,
debulhadores
destocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, maquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura máquinas de plantar, motodaartuas, mquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
para Irrigação, para matar formigas e
outras Insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fina agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquina combinadas para semear e cultivar, de desbotar, para eusiar- máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadores, ordenadores mectInIcos, raladores MedifliG011, rolos compressores para •a agricultura,
sacradelras, semeadeiras, secadeiras.
semeadoras de terra. tosadore. de grama, tratores agrícolas, válvulas Para
máquinas agricolas
Classe 31
Anéis de vedação ara junções, anéis
obturodores, arruelas, bujões, barbantes, barracas de campanha, buchas, betume para vidraceiro, bolas para válvulas, boleai do tanque de gasolina
diafragmas para vedação, massas para
caafetar círculos de borracra para potes, cordoalha, cordas. correias de transmissão, canaletas, coberturas de lonas
para freios, mangueiras, mangotes molas para vedação. pestanas, rolhas; tampa., tubos de jato are vedação, tiras,

tampões, tubulações para vedações,
tendes, válvulas de vedação, tubos de
radiadores
Casita 6
Para distinguir máquinas para inJústrias
testeis em geral, máquinas e suas partes
Integrantes para fins industriais, máguiam de precisão; maquias operatrizes,
motores e suas partes; peças para velculos:alavat.tas. alternadores, aceleradores, anéis de islão, anéis de esferas
para rolamentos, anéis de Óleo, anéis
para facilitar o arranque dos motores,
anéis de segmento, autolubrificadorek
mictes. aparelhos para mistura de cortbustiveis, de motores a explosão., VAquinas de abrir chavetas, máquinas afia.
dores para ferramentas de cortes, maquinas' para arqueação de embalagens e
vrlianes, máquinas para afiar. máquinas
para ajustar, máquinas de atarrachar,
batedeiras bie las, bombas de óleo, bra..
çoe, burrinhos. blocos de motores, broa.
ditas, bloco*, barras, bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, banhas
lubrificantes, bombas de circulação' bom.:
bas de comustivel para motores, bombas
de água e gasolina para automóveis.
bombas htúráulicas, bombas centrifugas,
rotativas, de deslocamento e a pistão,
bombas eltricas. bombas para llquidos,
para pressão hidráulica e para compressões, bombas elétricas para pneumáticos,
brunidores para cereais, máquinas batedeiras, máquinas brunidoras, máquinas
para bordar, máquinas betoneiras, cru.
retas. cilindros, câmbios, cabeçotes, camisas. sárter de 'embreagens, cárter de
motor. comutadores, cubos de placas
de embreagens, cu'atraa de cilindro do
motor, caixas de lubrificação, carbura.
dores. cabeçotes do cilindro, máquinas
para cortar frios, cordas, carteias, ca.
delas cortantes para entalhar, camisas
pare cilindros, cardaras, 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, má quinas classificadoras, máquinas de contar„ máquinas para cortar. máquinas emnpressoras.
carretéis, máquinas cavadeiras, carneiros hidráulicos, máquinas para fabricar
canhões, máquinas pare fabricar cigarros, máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gasolina, diapositivos de arranque, diferencial, dispositivos de ignição elétrica para motores, dinamos, dragas, desnatadeiras para manteiga. des.
fibradoree de cana e forragem, máquinas
desempalizadotas, máquinas debulhadoras, deecascadoras, • desiategradoras. máquinas distribuidores de concreto e barro. espuladeiras, eixos de direção, eixos
de transmissão, embreagens. engraxadorei centrífugos para forjas, engenhos
de cana, eletemedetras para manteiga,
engrenagens para atenrais, engrenagens
de cremalheiras, engrenagens para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
sem fia. engrenagens de distribuição,
engrenagens multiplicadoras. esteiras
transoortadores. elevadores hidráulico.,
exaustores de forjas, esmeris, espuias.
máquinas encanatórias. máquinas ensacadoras, elevadoras. máquinas ensacadores, elevadoras. máquinas de esculpir,
diafragmas, engrenagens de comando'
das válvulas maquinas empilhadeira*.
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Têm° 9 671.756, de 16-1144
máquinas para estaleiros, eixos de zo- motores, válvulas de a spi ração . t'ranssaindo, engrenagens para eixos de ca- portadores mecânicos, velas cie Ignição
Antonio Boiar
Pernambuco
mando das válvulas e para eixó de ma • para motores, virabrequins, ventoinhas e'
máquinas v.entiladoras
nivelas, máquinas de estampar, magia- Classe 11
nas de esticar, máquinas para ..escavação
psgência Not:ciestIjr
e terra, máquinas para extração de Ferragans, ferramentas de tôda espécie,
iit.
t leoa, filtros para limpeza do motor, cutelaria em geral e outros artigos de
filtros para óleos, foles de forjas; Fre- metal, a saber: Alicates, alavancas, -ar--.
sas, fusos, fornalhas para fundição. fura- mações de metal, abridores de latas,
deiras, forjas, máquinas para furar e arame liso ou farpado, assadeiras, açucentrar fornalhas para tratamentos tér- careiros; brocas, bigornas. baixelas,
micos, máquinas de fabricar papel, má- bandejas, bacias, baldes. bombonieres;
quinas para o fabrico de fumo, máqua bules; cadinhos. cadeados. castiçais, caClasse 33
nas para fabricar gelo. niamlinas para 'hetes para pedreiras, correntes, cabides,
Titulo
fabricar telas de arame, guilhotinas, chaves; cremasses, chaves de parafusos,
Temo n.° 671.757, de 16.11-&s.
guindastes, geradores de eletricidade, e°1r"xÓes para encanamento, colunas,.
Poeto Guararapes Leda,
guindastes, geradores para corrente con_ caixas de metal para portões, canos de
Pernambuco
tinia e alternada, geradores de eletrici- metal, chaves de fenda, chaves inglêsaa
dada, máquinas para galv-arroplastia, ga- cabeções, canecas, copos. cachepots,.
zeificadores de líquidos combustíveis, centros de mesa, coqueteleiras, caixas
.Posfo GuararoDes
guinchos, injetores para carburadores, para açondicionamento de aliene.atea
máquinas de impressão, fdrnos indus- cald"C'es, Caçarolas, chaleiras, cafetei.
a
n„fl do., aas, conchas, amadores; disantavoe, do.
triais
Ltact..
ras, máquinas limadoras, .máquinas para bradiças; enxadas, enxadões, esferas
á
captes,
esguichos,
enfeites
para
arreios,
Nome
comercial
lavar vasilhames em
para fabricação de bebidas refrigerantes, estrii'°•s * esferas Para arreios. espuma'.
Termo n.° 671.758. de 16;11464
de água g azeifiaadas, anaquinas de ar- deras- formões, foices. ferro para cortai
capim ferrolhos, facas, facões, fecha
Coperson Lula.
Pernambuco
engarrafar bebidas e liquidas. máquinas duns. ferro comum a carvão, fruteiras,
para colagem dos -rótulos em vasilha- funis, lócinas para dotes, freios para
enes. máquinas para fermentar e mistu- estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
h para qudroà,
C operson
rar bebidas, juntas universais -pata coa- grelhas, garfos,• gaseos
Jatos d'água de motores e máquinas, gonzos para ca rruagens; insignias;
latas de fixo;
fie,
laminadores a frio e a guante para aço alas'
lâminas,
Nome comercial
• machau, irm
fa rras:
as. molas
para porta
e outros metais, lançadeiras, lubrificado- a,olas , para venezianas,
martelos,
mar.
res centrífugos, máquinas de lavar praTermo ia.° 671.759, de 16-11-64
tos e roupas, máquinas lixadoras, ma- retas, matrizes: navalhas; puas, pás, praAlcides Santos
cacos, arrancais. motores elétricos, sues- gos, parafuaos picões. porta-gelo; po.
Pernambuco
deiras, martelos IttecAnfros, moiras- ,seiras. porta-pão, porta-joias, paliteiros.
roldanas'
ralos Para Pias' rei'''.
para cereais, maçarocas, marteletes, naa- Panejas
ces , 'regadores;
serviços de chá * café
!acates, motores, mancais para brocas;
combustão
interna,
motores
serras,
abarrotes,
sachos,
secarrolhas; te
motores de
&auras, talheres talhadeiras, torquezes
diesel, macacos para brocas macacos de tenazes.
travadeiras,
arame, toa.
róseas, de parafusos e hidráulicos. ,snan- neiras, trincos
tubos telasade
para encanamento
cais de roletas, molas, mo ias de vál- trilhos para portas de correr. taças.
vulas , mandris. magnatas para motores; travessas. mribulas vasos, vasilhames
magnatas de Ignição, mecanismo fiaverrumas
pulsionador do diferencial, mineração,
multiplicadores. máquinas misturadoras Termos na. 671.751 e 671.752, de
16-11-64
de barro e concreto, máquinas para -maClasse 36
lharia, máquinas para movimento -de
Coafeeabes .em geral, -para 'homem%
Paraná
terra, máquinas para moldagem, pirados
nhoras e crianças
•
de forragens. pinhões, pistões de motor;
Termo n.9 671.760. de 16-11-64
polarizes. motores a- explosão, a comAlcides Santos
bustão interna e elétricos, prenses, punClasse 32
ções . plainas de mesa, n iainas 'amadoras Para diatinguir: .Albtuas, ahnanaques,
PIP110Mbile0
placas para tõrnos, prensas hidráulicas, anuários, boletins, catálogos, jornais, limáquinas para panificação .e máquinas vros, peças teatrais, cinematograficas,
para. fabricação de massas alimentícias, programaa de rádio e televisão,
publimamárias para fabricação de papel, poncações, revistas
tes gigantes, -platinados para veículos,
Classes: ;2 .e 33
loas, pedais de alavancas, de embreaDia.%
Titulo
gens, planetárias de parafusos sem flui
t
e de rodas polias, máquinas para olaria,
remos as. -671.753 e 671.754, de
máquinas pulverizadoras, máquinas de
16-11-64
polir, receptáculos, rolos, raleies, ressal- Rádio 'Televisão Paraná S. A.
tas repulsionadores de rolamentos e
Paraná .
rolos, rolamentos, aparelhos recfutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilindro. redutores siClasse 32
lenciosos, máquinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar ferro, aço Alessaariques, anuário.. Arame impresClasse /6
e bronze, máquinas para rotular, regu-• sos, cartazes, catálogos, jornais nactoFrege de propaganda
Mores, .serras mecânicas, segmentos -de _má • estrangeiros, publicações impres•
Timo n.9 671.761, de 16-11-64
pistões, engrenagens e parafusos sem sas. revista. Propaganda _em rádio,
Jenobiliabia Província Ltda.
fim, silenciosos, „satélites, separadores de televisão, jornais, programas ilidiofeeni,
12io Grande do -Sul
graxa; Óleo e cilindro, máquinas seca- co., pegas teatrais e rmeraatoorálleas
doras. maquinas para -serrar, máquinas
Ciasses: 32 e 33
salgadeiras para .manteiga, teares, turTítulo
binas, torcedeiras, tesouras _rotativas, te'Nemo ra" .671.755. de 16-11-64
rolaras mecanicas, tõrnos revolver, tiaAntilinio 'Bufar
nos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas,
Pemarribtko
tiranias, transportadores automáticas
para alta e baixa pressão, máquinas !lavadeiras, máquinas para terraplanagem,
-Il. II —dleilde
máquinas de soldar inchas de válvulas! Chave Máo
máquina ., para indústrias de tecidos; maa
ate
cruinaa para tecidos de tapeçarias. máquinas trituradoras, máquinas térmicas, ‘.
maquipa.a de trançar, anáquinas.de tricaasa '38
tar, mau umas •urdideiras, valvAaa para • 4

• do-e-Mcir—cCií:"A"

1 Termo n.9 671.762, de 16-1144
Cipesca S. A. Comércio e Ind4•4111
de Pescado'
Paraná
itipeca

S/A. Comárcio

e Indústria

4Pater1hii',

de Pescadosi

Nome comercial

Termo n.° 671.763, de 16-l1r4
Cipesest S. A. Comércio e IndU4s4a 4
Pescados
Paraná

(fornalhas) . m quinas i a
gera/. .nr goinas

rolhar e tampar garrafas, máguies para

•Classe 41
d'amarbes, camarões secos e eui •ao•serva, carnes, carnes em conserva, sed.
gadas, secas, defumadas e enlatadas,
peixes. filés de peixes, peixes em eoqseva, em salmoura, em extrato, em pasta
em. geléia
Termo n.o 671.764, de 16-11-1964
lemel — Comércio e Representações de
Bebidas Ltda.
Paraná

remei-Comárcio
Ibtoesenta9Ses do
Bebidas
Ciasses: 42 e -43
Titulo
Tisno n.9 671.765, de 16 - 11 -64
Mercearia ivlarly Ltda.
Paraná

TeíeMa-ncIete'

MorI

T.Mercearia

Classes: 41, 42, 43, 44, 46 e 48

. Título

Termo .n.9 671.766, de 16-11-64
Torrefação de Café "Ribeirão Nom"
Ltda.

ATISF4g0

,Lisszobovincia kIN
MibItatiè; Pciijigo

-

410~349'

1 .130ètttstria
•

lirasiletra

Classe 41
Café torrado e maido

Termo n.o '671.767, de 16-11-64

Torrefaçáo de Café "Ribeirão Preto'

Ltda.

Ribeiro Preto
umusrm BRASILEERA
,

Clame
Name .eutnest

gauarta,feira

,
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Termo á.° t671.768,•de 16-1144
1/M111-Werke, Maurer i Wh-ft
Alemanha

Termo 11.° 671.779, de 16-11-64
Milton Domingos
Guanabara

!rixoso -11.9 671.773, de 16-11-64
Livraria Sana Sotsci "Ltda.
Cst'¡anichara

Termo n.9 671.785, de 16-11-64 '
João Leite Costa
Insígnia de comércio
Guanabara

Fábrica de Conservas

,PRORROGAÇÃO

\T. RIA

São Sebastião

Class 48
Perfumarias

LI

\o'o
\stO

Termo 11.9 671.769. de 16-11-64
Wilson de Rezende
Guanabara

611

'

Classe 32
Insígnia
Termo n.° 671.770, de 16-11-64
Wilson de Rezende
'Guanabara

N33

Classe 33
Barbearia, cabeleireiro, manicure, pedicura, massagista, perfumista • e -engraxate
Termo n.9 671.781, de 16-11.64
Confeitaria e Pizzaria Paladium Lida.
Guanabara

a

DIndústr ia Brasileira
Classe 36
Classe 36
Termo n.9 671.775. de 16,1144—
'Crismo Industrial . 13,jo Lida,
Rio de Janeiro

'Troque o'Incerto
Pele Sckguros,
Classes: , 32, 33 e 50
, Frase -de propaganda
Termo n.9 671.787, .sle 16-1144
Importadora de _Pilhas , Celta .Ltda.
Guanabara

PALADIUM
Classe Al
Classe 8
Massas e farinhas alimenticias„pizzas;
pães, açúcar, doces, cereais, .balas, :con- Pilhas, baterias e 'acumuladores elétrico,
feitos, .conclimentos, colorantes, frutas
Termo n.° 671.788, de 16-11-64
secas ou naturais, _laticínios .e sorvetíss
Société de La Visco.se Suisae
'Suíça
Termo -n.9 '671:782, de 1641-64
Contérciwe Indústria -Gaivão Cesar-Ltda, •

PRORROGAÇÃO
'Classe _ri
Para dtstinguir:: Almanaques, aquários

Cla' ..'s:.33 e 50
Termo n.' 671.786 de 16-11-64
João -Leite Costa
Guanabara

00 E

• .Classe 38 .
Livi os impressos
S'érnio n.9 671.774, de 16-11-64
Peretto
Cia.
Novo Hamburgo

Carmen do Boriiim

Seguros Siri

Classe -41
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 671.780, de 16-11-64
-Salão Roque Barbearia.Ltda.
Guanabara

Ge00,330v.2'

.
t

morata tez

albuns impressos, boletins, catálogos,
edições impresaas. folhetos, jornais,
vros impressos, publicações impressas,
Classe :50
revistas, prggramas radiofônicos
Para distinguir: imprelsos -para uso em
dto-televisionados, peças teatrais e ci- chegues, duplicatas, envelopes, faturas,
Classe '43
nematográficas. programas . circenses Mias proraissérias, papel.de correspon- 'Águas minerais artificiais, água tônica,
dencia te :recibos,. impressos em cartazes, refrigerantes, guaraná, soda limonada e
Ténno n.° '671:771, de 16-1144
.
refrescos
¡placas, tabuletas. e veículos, bilhetes
'Wilson de 'Rezende
_impressos
Termo s.• 671;783. de 16-11-64
Guanabara
Irnobiliátia Comercial Itapogafida Ltda.
Termo st° '671 :776, de 1641-64
• 'Calçados Stil 'Ltda.
Guanabara
•
"São Paulo

'Y 'L r[F LIO

E

Classe 28
'Filamentos e fibras manufaturados
Termo n.9 '671.789, de 16-11-64
(Prorrogação) ,
;At rogulp .Corporation
Estados Unidos da 7unérict

PRORROgAÇA0

Classe 11
Partences ou a petrechos de metal pan
serem fixados sisbre as extremidades di
mangueiras -flexivis. in particular, pare
Classe 36
'Classe 33
permitir a conexão de secções de miam
- Calçados em geral
Titulo de estabelecimento
guelra. on para fisá-ias era armações.
Termo n'. 9 '67E777, de 16-11-64
-tais.como hatentes:ou painéis
Termo n.° 671.784, de 16-11-64
Rápido de • Caçados Benjamin Constant
— —
A
À.
importação
-e
Comerdo
Naupal 'S. .1
Temo n.° 671:790, de "16211:64
Ltda.
São • Pa ido
(Prorrogação)
'Whiting Cornoration
' Estados Unidos da Américi

traslletra,

bulhe :Pedra Ionita

134attriirt'Gíïsta-rit

11,,RINACRIC

.industn-a

Classe 32
Insignia comercial
Termo n.° 6Z1 .772, de 16-11-64
Confecções Osan Ltda.
Guanabara
•

sse . 16

„Calçados.
671.778, de 'l6-1144
"Termo
.•
'A ?Esplanada 'Roupas S
Guanabara

• 'C l asse -36
I GN I ÇP% 'pnletids, cuecas, ceroulas,

-elanatos

rhambr--

,snorts,,
;rabo ,rde

ESPCANAIDA
!Classe :50 '
ImPresscia e cartazes ia garal

,Classe -39
artefatos 'de -borracha. P saber; arruelas, AI rgolas,. tu aortecedores.. assentos:para
cadeiras, borracha para aros, câmaras
* ar, cabos para 'ferramentas, calços
cie . borra th a •para -máquinas, :em bolas, :e s-.
guichos, -fôrmas --de .borrattn, • g uarnições
'de borracha -para objetos, ',guarnições'
para valeu/os, lâminas -de 'borracha -para
degraus, "pnettenátictS, -suporte •tlemotor.
[ pedal do acelerádor e de partida

Classe 6
Estruturas de mesa para , ernPre g o cort
macacos, para susp ender e arriar rodas
de veiculas em fossos. guinchos nars
lcreenotivas, localizadores -para locomotivas, guinchos -para em/ires. lavadores
para -carros, transp ortadores 'do . tipo de,
eacaMba -para -"transferência -ou •transportes de . esc6ria de carvão. estruturas de
mesa providas de trfflos • par .atransfe-
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fincai de material rodante ferroviário
entre vias férreas, giradores para ônibus, pontes verticalmente móveis para
ousar vias férreas, guindastes rolantes,
Dindastes de acionamento manual,
'Makes de coluna com lança, guiaias de cavalete, tambores rotativos
peças fUndidas, panelas para
pare
derretido. pulverizadores para car'ao e outros materiais, e cilindros tri
turadores de mesa, guinchos, equipaIsento aviatório de manutenção, rebocadores para carors, coletores de pó e máquinas de carregar fornos de cúpula,
caçambas e acessórios para ar mesmas
ermo n.° 671.791. de 16-11-64
(Prorrogação)
Gilbert Barker Manufacturing
Company
Estadas Unidos da América

ki.

Termo n.° 671.795, de 16-11-1964
Sonoco Products Company
Estados Unidos da Ar .cs

DURV,E
.é 28
.797, de 16-11-1964
Termo n.°
t.mberto Vallauri
São Paulo

deiras para 'Construções, mosãicas, pra,. ros, jogos de lingerie, jaquetas, lacids,
dutos de base Bestifico, produtos para luvas, ligas, lenços, mant6s, melas,
tornar impermeabilizantes as argamas- tnalõs, mantas, mandrião, mantlhas,
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra- letós; palas, penhoar, pulover, pelerinas,
guilio, produtos betuminosos, impermea- peugas, ponches, polainas, pijamas. pg„,
billzantes liquido, ou sob outras formas abo:, perneiras, quitnonos, regalo&
para revestimentos e outros como nas robe de chambre, roupão, sobretudo',
construções, persianas, placas para pa- suspensórios, saidas de banho, sandálias.
vimentação, eças ornamentaia de ' ci- meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
mento ou gesso ara tetos e paredes. tuler, toucas, turbantes, ternos, ual n
formes e vestidos
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parTermo a.° 671.801. de 1'6-11-1964
tineta.% portas. Portões, pisos, soleiras
Mobiliaria Nobresa Ltda.
para portas. iijolos tubos de concreto
Guanabara
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n.° 671.799, de 16-11-1964
Umberto Vallauri
ORTOPÉDICO E.
São Paulo

COLCHÃO 'COIMBRA),

p

' NCL./75
4

'MEDICINAL.

O

Classe 40
Colchões

/4 ó Jr/f /4 OR43/Lèrlif'"?

CALCOMETER
Liatse a
!lombas de medição automática e dispositivos para cooperarem com as mesmas a fim de medir e indicar a quantidade e o preço do produto entregue
pelas bombas nn
• pelas bombas
Termo' n.° 671.792, de 16-11-64
• Sonoco Products Company
Estados Unidos da Américs
'

SONO VOID
Classe 28
Tubos de fibra laminada para uso na
nialdagem de lajes de concreto para
miar espaços &os ou vazios nas
mesmas
Ternio n° 671.793, de 16-114964'
Sonoco Products Company
Estados Unidos da Américt

SONOTUE3È
Classe 28 •
Tubos de fibra laminada adaptados
para uso como Fôrmas para platafdrmas
ou pires de concreto
Termo n.° 671.794, de 1641-1964
SonoCo Products Company
Estados Unidos da América

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações- Argamassas, argila
areia. azulejos. gatentes. balaustres, blocos de cimento. bloros Para pavimenta.
çâo. calhas. cimento. cal, cr& chapas
isolattes, caibras. caixilhos: colunas;
chapas para coberturas, caixas denua.
m os'icas para coberturas. caixas 'Magni
Mies de descarga para etlxos, edificaaes memoldadas, estuque, emulsoo de
ssae $4' fáltico. estacas, esquadrias. estrumas reetálicas para construções, lameAt metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages. lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base aeáltico. produtos para
tornar tmpermeabilizantes as argamas.
sas de cimento è cal. hidráulica, pedragullio, produtos betuminosos, impermeabIlizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento. ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas antirddos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos,, tubos de ventilação, tanque, de cimento, vigas, vigamentos e
vltras

Termo n.° 671.798, de 16-11-1964
Umberto Vallauri
São Paulo

SPIRO - PAC.
Classe 28
Recipientes compostos em carnazes maltiplas enroladas para o acondicionamento de liquidas e de semi-sólidos
OVO

fIRA

Tubos de fibm imçpregnados com piche
Classe- 16
Tirem ai.• 671.796. de 16-11-1964
Para distinguir: Materiais para construAlniir de Almeida Mansur
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentea balaustres, bloGuanabara
cos de cimento. bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal. cré. chapai
Isolantes, caibros, caixilhos; colunai:
chapas para coberturas, caixas digna.
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificaçõea estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasses: 33, 41, 42, 45 e 44
turas metálicas para construções, lameAgremiação de associadns, hotel. pret• las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
tação de serviços, produtos alimentícios, de junção, lages,lageotas, material isobebidas alcoólicas e sem álcool, ligar Janta contra frio e calor, manilhas, massas para rewatimentoe de toirada.. mariss ,tabacos e charutos

Cruzeiii5"doi2

Termo n.• 671 .802, de 16-11-1964
Atam José Fernandes
Minas Gerais

tAFÉ FERNANDES,
ems4i,5rm4 msnu.eigA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustres. b:o
cos de cimento. bloros para Pavimentaçãr. calhas. cimento, cal, cré. chapas
isolantes, caibras, caixilhos: ,:oluna%
chapas para coberturas, caixas digna.
caixas para coberturas, caixas dágas
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas. estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções. lama.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas.
MU para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base askiltico, produtos para,
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padregulho. produtos betuminosos, impermea.
billzantes Uquidos ou sob agras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentai., de cl
Banto ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas ant.
rcldos para uso nas construções, par.
(metas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrais
Termo a.° 671.800, de 16-1-1964
Sapataria e Camisaria Perla Ltda.
Guanabara

lu R L A1
I

Classe 41
Café em grão. torrado e moido
Termo no° 671.803. de 16-11-1964
Aencar Nunes de Oliveira
Minas Gerais

MINEIR1N110 71
Classe 41
Café em grão. torrado e moido

Termo n.° 671.804, de 16-11-1964
Eclwards Bittencourt Cerqueirp
Minas Gerais

CAFÉ SORNA
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Termo n.° 671.805, de 16-11-1964
O Volante Editosra Publicitária Si
Guanabara

-0(12$eaÁlte
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns, impressos. boletins, catálogos. •
edições impressas, folhetos, jornais, livras impressos, publicações impressas.
revistas, programas radiofónicos e rádiotelevisionados, eças teatrais e cinematográficas, rogramas circenses
Termo n.° 671.806. de 16-11-1964
Rapsódia Indústria e Comércio de
Roupas Ltda.

Classe 36
' São Paulo
Pare distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Lrentals, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara
41111;1. ru.oLd!,4:11
ouças, casação, coletes, capas, cindes
lattástria Braisnair;
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 36
ças. camisas, camisolas, camisetas, Para distin guir: Artigos de vestuários
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
roupas feitas em geral: A.:zasaçhos
saias, casacos, chinelos, dominót, echar. aventais, alparcatas. anáguas blusas.
• fantasias, fardas para militares. co- botas, botinas. blutões boirtrt balsa•ledos, fraldas, galochas, gravatas, gor- clonros. bonés, capacetes. cartolas, cara-
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ros, reguladores.- automáticos ou Mio, "grelhas, garfos, ganchos -para qudros,
~s. mação, • tobiss. .calses, chilas; queiras elétricas, campainras elétricas, aparelhos televisores, telehapas, • telôrnea gonzos para . carruagens; insígnias; .1.- ,
.,caahecols, c.alçadoe, chapéus, clatos.1 chaves ' elétricas, .chaves . automáticas,
mas. 'laminas, licoreiros, latas da lixo;
usa, combinações, esrpinhoa. calças, chaves para -antenas e fios terra, ton- troe, tomadas, telancópias, teca5litor'
jarras; -machadinhas, - molas para porta,
apapae,
termômetros,
tomadas
de
corre
tactos
elétrica,
candelabros,
chaves
de
senhoras e de crianças, calções. malmolas
para venezianas, martelos, marrelhos
de
elégrafo
sem
fio,
transformaalavancas,
chaves
de
tomadas,
comuta4camisa», ,camisolas, camisetas,
retas, matrizes; navalhas: puas, pás, preas, ' 'cerce:des. 'colarinhos, cueiros, dores, cafeteiras elétrica; compassos, dores, trenas, torneiras .de .alta .pressão, gos, -parafusos, picões, porta -gêlo; polaias, casacos, chinelos, dominem, echar- câmaras frigorificas, caixas de descarga torneiras _com dispositivos -apara aqueci-portaspão, porta•lotas, paliteiros.
. paz. :fantasias, fardas .para co- para 'vasos sanitários, aparelhos para mento de -água, telefones, 'telescópios, seiras,
panelas -roldanas, ralos para pias, rabiá,leglais,tfraldaa,,galochas,=gravatas. gor- cortar ,.pães, cafeteiras automáticas, transmissores, toca-4112as, automáticos ées,
regadores; -serviços de chá e cafl.
8410908 de liagerie, faqueias, laquês, chassis, condensadores, condensadores ou não, tubos conduits, terminais para serras, serrotes, sachos secarrolhas; te
ligas, lenços, mantee, meias, para vapor, colimadores, aparelhos cor baterias, voltímetros, ventiladores, vál- douras, talheres, talhadeiras, torquezes.
C
inibis, mantas, mandrião, mantlhas„pa- tadores de Mos; cabos e condutores elé- vulas, válvulas de redução, válvulas tenazes, travadeiras, telas de .arame, tor
dettSs. penhoer,. pulover, velerinas. tricos, ,contadores de rotação, compres. para rádios, válvulas para água, valvu- ueiras, , trincos tubos .para encanamento,
peugas, ponches, polainas. 'Pijamas , -Pu Dores, _máquinas :cinematográficas, ins- las de .descarga a pressão,. válvulas de
correr, taças
-nhos,peria'qumons,regal trumentos de calcular, chicotes para comportas, velas para filtros, aparelhos trilhos para portas de
vasos, vasilhames
robe de chambre. roupão, sobretudos. automóveis, cronômetros, aparelhos ca transistores, aparelhos de transmissão e travessas tu:ibulos
vet -umas
suspensórios, saldas de, banho, sandálias. libradores, .aparelhos cinematográficos,
:recepção .de sons:e ,tripés
.
Classe _50
• sueteres,•shorts,Isungas,latolas ou ilacks, aparelhos de .contrôle dessons, aparelhos
.Para ,distingir: Impressos para uso em
tuler. toucas, 'turbantes, ternos, uni. de comunicação interna, discos gravaTermo n.° 671.809, de 16-11-1964
.cheques, duplicatas, envelopes, faturas,
formes e vestidos
dos; diais duchas, despertadores, ence- Rádio — Fiscal — Empresa Fiscaliza- nótas :promissórias, papel de corresponradeiras, expremedores elétricos, estu- dora de Publicidade Radidônica Ltda. dência e recibos, impressos em cartazes,
Têrmo n.9 671.807, de 16-11-1964
São_Paulo
fas, exterilizadores, esquadros de aço,
b--: -Adia Indústria e Comereio,de
placas, tabuletas e veículos, bilhetes
esquadros -de agrimensor- extintores de
'Roupas 'Ltda .
impressos
PRORROGAÇÃO
incêndios, aparelhos para expremer fru'
.
São Paulo
Classe
.21
RA.,~21.18CAL RXPIRRA ,IIPICCALIZADORA
tas e legumes, escalas indicadoras' de
Para distinguir: Veículos .e suas partes
maré, eletrômetros de quadrantes exaus.D* PULIcIDsDs liADIOPORICA "LTDA.
integrantes: 'Aros para bibicletas—auto':, RAPSODIÁ .INDUSTRIA -COUR.
tares, estojos para -filtros com-torneiras,
móveis, auto-caminhões, aviões, amorfaróis, faroletes, fogões, fornos e foga, , CIO - DE ;ROUPAS 'LTDA. •-•
tecedores, alavancas de driblo. braços,
•
-reinos elétricos. -fios para eletricidades,
Nome Comercial
breques, braços _para veiCulos, : bicicle- .
'fios terra, ferros 'elétricos de engomar e
tas, carrinhos . de .mão e carretas, cand'passar, ferros comuns -a carvão, ferros —Termo n.° 671.181, de 16-11-1964
Nome Comercial
ohonetes„ carros ambulantes, caminhões
Editôra
4
Ltda
.
'elétricos para 'soldar, ..evedores, fusícarros, tratores, carros-berços, carrosGlianabara
veis, filmes es alados, fôrmas elétricas,
Térmo n.9 671:808, de 16-11-1964
tanques, carros-irrigadores, carros, carNipon
.Denld _Eletrônica -Brasileira -filtros e óleos para .motores, aparelhoa
roças. carocerias, chassis, chapas cirde
frequência
modulada,
fonógrafos,
fiLimitada
culares para veiculos, echos de veiculas
tas -métricas, localizadores para camacarrinhos 'para máquinas de escrever
São Paulo
•ras fotográfica:, felacieiras, garrafa» tércorrediços: para velenlos, direção, deslimicas, geradores automáticos, geradores
gadeiras..estribos. escadas rolantes, eleestáticcs e eletrônicos de alta frequênvadores para passageiros e -para carga,
cia que funcionam com válvulas para
engates para carros, eixos de direção,
aquecimento, por . dielétrico e indução,
Ca.sse .32
freios, fronteiras para veiculos, gaidão
fitas magnéticas, aparelhos para gás,en- Jornais, revistas, publicações impressas locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
garra.çado e aparelhos de inversão, : tee álbuns
motocicletas, motocargas, moto furgões,
liógrafos, hidrômetros, holofotes para
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Têrmos
ns.
671.811
a
671.815,
de
automóveis, interruptores, isoladores:impara-lamas, 'para-brisas, pedais, pantões,
16-11-1964
pressores, aparelhos de intercomunicarodas para bicic.ketas, raios para bicicleEME
—
Equipamentos
Metálicos
e
ção, indicadores. de -níveis anans permatas, reboques, radiadoies para velculós.
Inciustriats "Ltda.
nentes para rudios, aparelhos de ;gás
rodas -.para veículos. selins, tricicles, tiGuanabara
_neon. .gravadores de fitas, gravadores
rantes .para veículos vagões. velocipede discos, .isolantes elétricos, isoladores
des, 'varetas de :controle do afogador e
.de corrente, intermediários para filmes,
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
lampadas, .1nnetas, liquidificadores, lu_
carros, toletes para carros
pas, laraperies, lustres lentes • aparelhos
Classe 7
.
luminosos,
aPar
alhos
de
luz
,
fluorescenClasse 8
•
Máquinas e utensilios para serem usa'Tara distinguir artigos e aparelhos elé- tes, limpadores de para-brisas, lanternas
dos exclusivamente na agricultura e
tricos e eletrônicas em geral, artigos do- portáteis e lanternas de mão, luzes trahorticultura a saber: arados, abridores
mésticos, aparelros e artigos para insta. zeiras para veicules, microscópios, mode sulcos, adubadeiras, ancinhos melacões ' elétricas e hidráulicas; =aparelhos crõmetros, manômetros. Mostradores.
canimos e emplilhadores ocmbinados,
,eletromeánicos para -automatização In-, .de rádios, microfones, ruedidores de
arrancadores mecánimos para agricul=dustrial; Instalações elétricas e artigos roscas, medidores -de intervalos, miras
tura, batedeiras para cereais, bombas
elétricos e eletrônicos para automóveis; de qualquer graduação, aparelhos de
para adubar, ceifadeiras, , carpideiras.
aparelhos e acessórios de rádios; apa- medição, massaricos, níveis . de .ferro,
ceifados
para arroz, charruas .para agrirelhos e instrumentos e aparelhos para níveis de água para caldeiras, aparecultura, cultivadores, debulhadores
fins úteis; instrumentos cientiScos; acen- lhos de ondulação permanente, .Objetiva
destocadores. desentegradores, magaClasse 11
dedores; acendedores •elétricos, acumu- para ampliadores, rnisturadores para baFerragens, ferramentas de tôda espécie, dores para a agricultura, escarrifIcadoladores elétricos, apitos, -aspiradores de nheiros painéis ale carros, paraaraios, cutelaria
em -geral e outros artigos -de res, enehovadeiras.. facas para máquipó, aqaccedores, abat-jours, alto-falan- plugs, parõmetros, panelas elétricas, pa- metal. -a saber:
Alicates, alavancas, ar- nas agrícolas, ,ferradeiras, gadanhas,
tes, antenas, acumuladores, amplificado nelas de pressão 'pistolas de pintura,
mações xfe metal, abridores de latas, garras para arado, grades de discos
resa anemômetros, atnperômetros, assa- pick-ups, pilhas sacas . elétricas, -Prumos,
ou dentes, maquinas batedeiras para
deiras elétricas, adaptadores de micros. pantógrafos, pantômetros. 'pirómetros arame liso 'ou farpado.. -assadeiras, açu- agricultura, máquinas inseticidas, mácópias, agulhas para fonógrafos, aque- periscópios, poienciõmetros, quadros de careiros; • brocas, bigornas. baixelas, quinas vaporizadoras, máquinas de
cedores de ambiente, aparelhos de coa- comando, instrumentos para medida e bandejas, bacias, baldes, bombonieres; mungir, máquinas niveladoras ' de terra.
trôle e medida, aparelhos de expurgo •contr.& para limam-cos. relógios de bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- máquinas perfuradoras para a agriculpedreiroa, correntes, cabides,
utilizado na limpeza e desinfecção de água,, revélver para pinturas, projetores lheres para
tura. máquinas , de plantar, motodiarsentinas, mictórios e outros locais, apa- cinematográficos, pince-nez, aparelhos chaves: . cremones, chaves de parafusos. tuas, mquinas regadeiras, máquinas de
conexões
para
encanamento,
colunas,
-relhos de libações 'para banheiros, apa- de refrigeração, refrigeradores, réguas caixas ..de metal para portões, canos de roçar, de semear, para sulfatar, de
relhos de ar • refrigerado, aparelhos de de aço, rádios, refletores, .reatores 'ra- metal, chaves de fenda, chaves inglesa, torquir. de triturar, ,de 'esfarelar terra,
ar condicionado, aparelhos de alta teu- iais, receptores regadores automáticos cabeções, canecas, copos, cachepots, para irrigação, .para matar formigas e
-são, aparelhos automáticos para des- relógios, "relógics de ponto e de vigia,
centros le 'mesa, coqueteleiras, caixas outros insetos para burrifar e aulveri'carga de água, aparelhos de alarme', redutores,- resistémcias elétricas, registros para acondicionamento de alimentos, a..,.tr desinfetantes para adubar para
aparelhos de atjuecimento central, apa- para água, registros para canais ,e;com- calderões, caçarolas, chaleiras', rcafetel- agitar é espalhar palha, , para colher
argueaçáo de volumes, balanças, bate- portas, receptores de sons, reatores; rea- rasa, conchas, coadores:, distititivbs,
.alg.odka ,para vcolhar creais, máquinas
deiras, batedeiras para refrescos, bate- tores .. para luz :fluoiescentes„reosItatos, bradrças; enxadas, enxadões. !!es,feras. amassadoras . Para fins" agrícolas, de
deiras para líquidos e massa, bules elé- registros para vapor, registro para engates esguichos, enfeites ,para lar'relos cortar , árvores, para espalhar, .para catricos, bobinas para rádios e televisões. b10, para, banheiros, para aparelhas be- =st -.hos , esferas pata' krr~; Vsí:+utaia pinar, '• máquinl combinadas para se- .
businas, baterias; baterias elétricas, ba- bedouros, para lavatórios es para pias. deiras; formões, foices'. ferro /Sara' coitéi mãe e 'Cultivaf, . de clésbanar, para enrômetros, bússolas bobina. balcões f ri- secadores para . cabelos. • quebra- uzes, ar pint. ferrolhos. facts, 'facões fedha- 'sildr ` iãgilinai e 'moinhos" para" Irrageds; magitinaa ' toseadotas,' 'orrildado.
,gorífitos, aparelhos para, bordar, apa- sqryetwas. sincronizadores,. sextantes. durag, -ferro comi/Mia tarvão;
relhos para , bauho de ar quente, chu- seleciona Mesa. sifões.- sereias de -. a arme fuhisa ,;fôrmas • ptarritadcices, fteadi para rei inédahicos, Valbdorei mecânicos. ro.
veiros . elétricos. .coqbeteleiras. churras- aparelhos para , sOldar, soquetes, sinalei- estradas de ferro, frigideiras; ganchas. í los compressores para a agricultura,

4uarlia4eira.34

-

gt

ditara

'MARIO OFICIAL (Seção ill)

1210 Quarta-feira 24

Termo st,° 671.820, de 16-11-1964
sacradeiras, semeadeiras, secadelras,
semeadores de terra, tosadores de gra- Tratorvias — Tratores e Ferrovias Ltda.
ata, tratores agrícolas, válvulas para
Não Paulo
máquinas agrícolas
Clame 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce. aço para tipos, aço humildo aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refilado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de INDUSTRIA BRASILEIRA
manganês. bronze em pó. bronze em
barra, eur tio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento meCasse 7
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou Peças, acessórios e equipamentos para
tratores e ferrovias
parcialmente trabalhado, ferro em bago
bruto ou parcialmente trabalhado. ferro
Termo n.° 671.821, de 16-11-1964
ene barra, ferro manganês, ferro velho,
José da Luz Coelho
game em bruto ou ptercialmente tralmt.
Piaui
atado, gusa temperado, gusa maleável,
Plainas de metal, lata em falha, latilo
em bilha, latão em chapas, latão em
verlalhks, liga. metálica, linzalias
nua mo'
magaisio, manganês, metais aio trabadose da Ias Coelha
lhados ou parcialmente trabalhado, metais em mama, metais estampados,
Ellaplielo Maude&Moas.
o Mai
metais para solda, abatei, ouro, zinco
corrugado e zinco' liso em %lhas
Termo a.° 671.816. de 16-11-1964
Classe 41
Avelar 8 Cia.
Café torrado e moído
São Paulo
Termo is.0 671.822, de 16-11-19Q4
Pedro Bezerra Melo

Termo a.' 671.821. de 16-11-1961
Zn:regadora de Doou Sol Noacente
Limitada
Guanabara

TRATOR VIAS

Piauí.

PRORROGAÇÃO

CALÇADO PEIXE
I1DUST1ild

DRASIZEIRIL

Classe 36
Calçados para homens, senhoros e
crianças •
Termo n.° 671.817, de 16-11-1964
Camer — Mercantil de Café Ltda.
São Paulo

mauProte~Iro Bizarra ala,
1._
Sio Motel do rapalo nadal
Classe 41
tufe torrado e moído
Termo n.° 671.823, de 16-11-1964
Indústria de Calçados Franca Ltda.
São Paulo

GAMER-MERCANTIL
DE CAFÉ LTDA
Aome Comercial
Termo n .o 671.818, de 16-114964
Gemer- — Mercantil de Café Ltda.
Sio Paulo

CAMER
Indástria Brasileira

Classe 36
Calçados
Termo 11.9 671.824, de 16 - 11'1964
Mario Schechtman
Guanabara

Classe 41
Café
Térmo
671.819, de 16-11-1964
Tratorvias — Tratores e Ferrovias
Limitada
São Paulo

Nome comercial

Nome Comercial
Termo n.° 671.829, de 16-11-1961
Eletrônica Klystron Ltda.
Guanabara

Classe 41
Amendoim coberto com açúcar, balas,
bananada, banana glacê, biscoitos, bo•
achas, bolos, cocadas frutas cristalizadas, goiabadas, mariolas, marmelada,
mãe benta. pastilha de hortelã, pimenta
pé de moleque, rapadura e suspiros
Termo n.° 671.826, de 16-11-1964
Bijú Cabeleireiros Ltda.
Guanabara

Classe 33
Titnic

•
Classe 33
Oficina dereparos e vendas. de aparelhos eletrodomésticos e eletregkicos e
instalações
Têrmo n.° 671.830. de 1611-1964
03waldt, Duarte da Fonseca.
• Guanabara

qoe

Classe 50
Caixa coletora especial para correspon.
dência com mola "Fix-O-Mat", caixaForte "Fortex" com espelho "Sol-DFix" e fechadura "Tri-Pad"
Termo n. 9 671.831, de 16-11-1964
ilsIDDSMA BRAELEIRA Materiais de Ganustrução Santa Rosa
Limitada
Classe 48
Rio
de Janeirc
Para distinguir: .Perfumes, essências, ex.
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosaa,, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. banCasse 16
dolina, batom cosméticos, fixadores
Materiais deconstrução
de penteados, petróleos, óleos para os
Térmo Il.° 671.832, de 16-1-1964
cabelos, creme evanescente, cremes gor•Modas Brasília Ltda.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarlos, desodoRio de Janeiro
rantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparadas para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Classe 36
pasta ou liquido; sais perfumados para
Artigos de vestuáriv
banhos, pentes, vaporizadores de- pertcTèrmo n.° 671.833, de 16-11-1964
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
A Casa Icarai Ltda .
e cílios, rum de louro. saquinho perfuRio de Janeiro
mado, preparado, em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos- e preparados para. dsecolorir unhas. cibos e pintas ou sinais adi Mais. óleos para a oele
Classe . 12

13 I 1

g4,c424wa

Edificio
Ponce de León

E FERROVIAS LTDA.

Urre at° 6,1.828, de 1641-1964
Metrémica Klyotron Ltda.
Guanabara

Klystr-orLida

Têrmo n .° 671.827, de 16-11-1964
Condomínio do Edifício Ponce de Leoa
Gua,i:0,arn

TRATORVIAS-TRATORES

Março de 19

3:
Titulo

Botões, alfinetes comuns, fechos corrediços e demais miudesas de armarinho
Termo a.° 671.834, de 17-11-1964
Fbrica de "Artefatos de Cimento
Caju-ii. Ltda.
Paraná

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE

cnalarro C.AJURO LTDA.
Nome Comercial

[VARIO OFICIAL ..(Seção III)
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Terme m° 871 .835, de 17-11-1964
Comércio e Representações de Auto
Peças "Namki" Ltda.
Paraná

Tèrnio n. o 671 842, de 17-11-1964
Açougue Nova Londrina Ltda.
Paraná

'COM. :E REPRESENTAÇÕES

ÁÇOUGUE

Termo n.° 671 .848, de 17-1-1964
"N tica Visão Ltda .
Paraná
•

ÓTICA VISO

DE AUTO PEÇAS NAMK1

NOVA LONDRINA
LT DA

Nome Comercia/

Classe .41
Titulo de Estabelecimento

••

ou.

"sèrmo n. 9 671 .836, de 17-111964
Relojoaria „Rubiltda
Paraná

:MERCEARIA.

COMERCIAL

poRTUGAL

11111BI 'LTDA.
'Nome -Comercial
'Termo n. 9 . 671:837, de 17'11,1964
i Distribuidora Zaid ..Ltda
Paraná

Termo n. o 671 .849, de 17-11-1964
Mercearia Portugal Lida,
.
Paraná
.

Termo n. o 671 .843, de 17-11,1964
Comer( tal . ?cite:Mimo Ltda .
Paraná'

RELOJOARIA
•

ÍON

Classe ' 8
Titulo .de Estabelecimento

.AN.TONINHO

Classes: -41, 42, 43 e -14
Titulo de :Estabelecimento

Classes: ti, '8, _12 .e .23
„Titulo ;de .Estabelecimentc.
T.ernio n. o 671 .845, de 17-11-1964
' Móveis "Anchie ta" "Ltda
'Paraná

DISTRIBUIDORA

Termo n.° 671 .850, de 17-11-1964
Hotel Nova Londrino Ltda.
Paraná

-HOTEL

ZAID LTDA
/ ND .BRAS.

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

Classe 40
Móveis em ,geral de metal, vidro, de
aço. madeira. este fados 'ou -não, inclusive „nióveis ara escritórios: Armários.
armários -para banheiro e para roupas
usadas. almo cadaa. -acolchoados para

Termo n. o 671.851, de 17-11-1964

'Nome Comercial
Termo n. o -671:838, de 17-11-1964
Lacerda e Campos
Paraná
"FERRO "VELHO .

móveis, bancos, balcdes, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,

INDUSTRIAL

4et

'Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Xerino n..9 .67 L.839. de 17-11-1964
João Olvi Siquerolli
-Paraná

cadeiras, caminhos para chã e çafé
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar 'e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e prata.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinba, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixa
de rádios, colchões, colchões de mo1as
dispensas. _divisões:, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani-

ND //VER IA

LUXOLÁR
Classes; 40 e .33
Titulo de Estabelecimento
Termo mo 671-840, _de 1711-1964
Shigeru • Miyabayaski
Paraná
Classes: 41 . .42. 43,e 44
Tituio de 'Estabelecimento
Termo n'.° 671 :841, . de T7;11:1964
,Takáo Yan ião
Paraná

BAR. CONFEITARIA
• .

nhas, estantes, guarda=roupas, mesas.
mesinhas, -mesinhaa para rádio , e televisão, mesiahas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
.vitrines
Nisto /piranga :Ltda.
Paraná

iROSTO.IPIRANGA

RREDILETA"

Nome Comercial
Térmo n.° 671 .855, de 17-11-1961
Imobil gaia Riolar Ltda.
'Paraná

;,I1VLOBILIARIA
RIOLAR LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 671 .856, de 17-11-1964
Restaurante Eu'caliptos Ltda .
-Paraná

RESTAURANTE

EUCALIPTOS LTDA.
Nome .Comercial
Têm° o:° 67l .857, .de 17-11-1964
Casa Liris Ltda .
Paraná

CASA URIS VIMA

Térrno n .° 671.858. de 17-11-1964
Loja de Calçados Príncipe Ltda.
.Paraná

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

LOJA DE CALÇADOS

Termo n.° 671 .852, de 17-111964
Rádio Nossa Senhora de Fátima
Limitada

PRiNCIPE LTDA.
Nome Comercial

:RADIO NOSSA
SENHOR—A" FÁTIMA

Term n.o • 671 .859, -de 17-11-1964
lievistadora Tredial - Ltda .
Paraná

REVESIIDDRA
Classes: 32, 8 e 33
Tituo de Estabelecimento
Têm° n. o 671 .853, de 17-11-196
Agência de Assessoramento Técnico
Lida, 4AAT"
Paraná

Termo nP -671 A147, ,de .17-11-1964
Armazém -São 'Luiz Ltda .
Paraná

Assessoramenta
Técnico :Lida

•

CLisses: 4l,42. 43.e 44
Titulo de 'Estabelecimento

PONDEROSA"

:Agência-de

A-R MAZE151 SÃO LUIZ
•t•
.
„
•

TEIXEIRA

:Nome Comercial
AÇOUGUE 'E "MERCE'ARTA.1ç
(-8

Classes: "21 e 47
- Titulo de Estabelecimento

nr$RVETERIA

• "A

João Maria Ferreira
Paraná

Têrnio n.° 671.346, de 17-11-1964

•

'REPRESENTAÇÕES

v.

NÓVA LONDRINA

NC H I ETA

Urino n.° 671 . 854, de 17-11-1964
Representações •Teixeira Ltda.
Paraná

"AÁT"

PREDIAL 'LTDA.
Nome Comercial
Tèrmo n.° '671:860, de 17-11-1984
" FrigoriSico tBizineli;Ltda.
'Paraná

CFRIGORIFico
1}g.OPIELJ4ILTDA,

`

Classes . 41-42; 43, 44, 45. .46, 47 e 48
'Titulo - de "Estat,elicimento

'Nome Comercial
_ •

Nome Comercial
• • r

jI
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Térata n. • 671.861, de 17-11-1964
hbrica Alvorada de Sacos de Papel
-

Limitada
Paraná

DIÁRIO OFICIAL
Termo n .9 671 .870, de . 17-11-1964
Fábrica de Brinquedos e Artefatos de
- Madeiras "Colibri" Ltda.
Paraná

n

rÁBRICA
ALVORADA

(Seção !II)
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Termo n•9 671.876, de 17-11-1961
"Pomag" Porecatu Máquinas Agrleolos
'Limitada
Paraná

Termo n.9 671.882, de 17-11-1964
Cerãmica São Miguel Ltda..
Poraná

4

`TOMAG"

l'abriCa de

Brinquedos e Artefatos

CERÂMICA

PORECATIJ MAQUINAS'
7.

¡IDE SACO DE

de Madeiras "COLIBRI"

PAPEL • .LTD.A.

Ltda.

Nome Comercial

Nome Comercial

Nome Comercial

tIrmo n.9 671.862, de 17-11-1964
Podaria Sudoeste Ltda.
Paraná

Termo n.o 671371, de 17-11-1964
Comércio e Representações Centauro
Limitada
Paraná

Termo n.° 671.877, de 17-11-1964
Auto Pôsto Mandirituba Ltda,
Paraná

AUTO POSTO

PADARIA SUDOESTE
CCSIERCIO E FCEPREBENTAÇOES
CENTAURO LTDA.,

LTDA.
Nome Comercial
Timo n.o 671.863, de 17-11-1964
Lamicopa Ltda.
Paraná

LAMICOPA LTDA.

Nome Comercial
Termo n.° 671.872, de 17-11-1964
Incotrel — Indústria e Comércio Trevo
Limitada
Paraná

Nome Comercial

INCONTREL -

Mi•

Terme. n.° 671.864, de li".11-1964
Proparaá Ltda. Comércio e
Representaçees
Paraná
(14
PROPARA NA.4
111111,,

•
Nome Comercial

VIDRARIA
"SANTANA LTDÀ;

LTDA

Termo n.° 671.868, de 17-11-1964
Sociedade Mercantil Aliança Ltda.
Paraná

kaasses: 15, 47 e 21
Titulo de Estabelecimento
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 671.878, de 17-11-N4
Minoru Miyasvaki
Paraná •

CEREALISTA
PAULISTA

JURIDICA

..iasses: 33 e 41
Titulo de Estabelecimento
Termo 0.0 671 .879. de 17-11-1964
Comercial Nialane Ltda.
Paraná

Nome Comercial

Nome Comercial

COMERCIAL

Termo n.o 671.873. de 17-1.1-1964
Brasouto Peças Ltda.
Paraná

NIALANE

4

LTDA.
Termo n.° 671.874. de 17-11-1964
Contabildade e Representações
"Maper Ltda.
• Paraná

SOCIEDADE

CONTABILIDADE E

MERCANTIL

REPRESENTAÇÕES

Termo n.° 671.884, de 17-11-1964
Frigorifico de Frutas São George Ltda.
Paraná

FRIGORIFICO DE FRUTAS.
SÃO JORGE LTDA. .
I

BRASAUTO PEÇAS

Nome Comercial
Nome Comerciai

MANDIRITUBA

Classe 16
Azulejos, água de cal para construção,
areia, asfalto para revestimentos, argilas, caixas de cimento, combinações da
blocos de pedra para calçamentos, cornija de concreto, cimento, chapas ds
betuma para cobertura de casas e usos
análogos, cal para decoração, calhas,
cantoneiras, canos, dormentes, estaqueamentos, estacas, gesso para decoração,
gesso impermeabilizante para construções, ladrilhos, macadan para granito
alcatrdado de barro, mármore imitação,
material para telhado, manilhas, pilastras de concreto, portas, pedregulhos,
portões, ripas, rodapés soleiras para
concreto, soleiras para porta-sacadas,
tijolos, tubos de concreto, tacos para
assalros, telhas, tubos condutores
Termo n.0 671.883, de 17-11-196-4Jurídica — Geroldo A. Hauer
Cia.
Limitada
Guaanbara

— INDÚSTRIA E
COMÉRCIO TREVO

Târmo n.o 671.867, de 17-114964
Vidraria Santana Ltda.
Paraná

"SÃO MIGUEL"

AGRICOLAS

Classe 33
Titulo ed Estabeecimento
Termo n.° 671.880. de 17-11-1964
Cerealista St.lista Ltda.
Paraná

CEREALISTA

Nome' Comercial
Termo n.o 671.885, de 17-11-1964'
Mecánica Farroupilha — Diesel Lsda.
Paraná

/CSCUICÂ YLIIROUP IML&

SULISTA

..DrEàEL LTDA.

Nome Comercial

Nome Comercial

Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n. 9 671.881, de 17-11-1964
Madeireira Sant'Ana Ltda.
Paraná

Termo n•° 671.869, de 17-11-1964
Hospital Marechal Rondon Ltda.
Paraná

Termo n.' 671.875, de 17-11-1964
Serraria Indio Ltda.
Paraná

MADEIREIRA

•ALIANÇA LTDA.

HOSPITAL MARECHAL
RONDON LTDA
Nome. Comercial

"MAPER"

LTDA.

SERRARIA DO INDIO

• SANT'ANA

CONT . 1e

RPAy1
CONSTRIIÇOES

TERRAPLANAGEM
• PAVIMENTAÇõES LTDA..

LTDA
Nome Comercial -^

Nome Comercial
Termo n.° 671.886, de 17-11-1964
Conterpavi — Construções Terraplan*
gem Pavimentação Ltda.
Paraná

Classe 4
Titulo cie Estabelecimento

Mime Comercia

Quarta-feira 24
Termo n.° 671.889, de 17-11-1964
José Kengubbes
Paraná

Termo n.o 671.893, de 17-111964
Gabar Representações Ltda.
Paraná

Termo n.o 671.899, de 17-111964
Kaiser do Brasil Comercial Ltla.
Paraná

CABOR

XAISER DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES

, COMERCIAL

LTDA.

Termo n.° 671.900, de 17-11-1964
Filhos
A Chamon

IGUAÇÚ LTDA.

Tartno na 671.890, de 17-11-1964
Vitório Seguro
Paraná

BOM-JESUS
— Ind. Bras.
Classe 16
Azulejos, água de cal para construção,
areia, ' asfalto para revestimentos, argilas, caixas de cimento, combinações de
blocos de pedra para calçamentos, cornija de concreto, cimento, chapas de
betuma para cobertura de casas e usos

análogos, cal para decoração, calhas,
cantoneiras, canoa, dormentes, estaqueamentos, estacas, gesso para decoração.
gesso impermeabilizante para construções, ladrilhos, macadan para granito
alcatroado de barro, mármore imitação,
material para telhado, manilhas, pilastras de concreto, portas, pedregulhos,
portões, ripas, rodapés soleiras para
concreto, soleiras para porta-sacadas,
tijolos, tubos de concreto, tacos para
aasalros, telhas, tubos condutores
Tétano n.° 671.891, de 17-111964
Waltlemar Pietszekoysici
Paraná

Paraná

Termo n,° 671.594, de 17-11-1964
Distribuidora Iguaçú Ltda.
Paraná

DISTRIBUIDORA

•

Classe 36
Titulo de Esabelecimento

(3asaaas: 8, 14, 15. 16, 25, 26, 29, 39
48 e 49
Titulo de Estaeblecianento
Termo a.° 671.892 de 17-11-1964
&oaladade Técnica Administradora
Ltda. "STAL"
Paraná

SOOIEDADE TtCNICA

ATLAS LTDA.
Nome Comercial
Têrmo n.• 671..896, de 17-11-1964
"Agro Inseticidas Umuarama Ltda."

Termo n•° 671.901, de ;17-111964
Riomafra Super Mercado Ltda.
Santa Catarina

RIOMAFRA SUPER

Classes: 41, 42. 43 e 44
Titalo de Esabelecimento
Termo na 671 .902, de 17-11-196-4Oficina Mecânica Real Ltda.
São Paulo

OFICINA

Paraná

MECANICA itEAL
AGRO INSETICIDAS
UMUARAMA LTDA.
Nome Comercial

• Classes: 33 e 21
Titulo de Esabelecimento
Termo n.o 671.903, de 17-111964—
Irmãos Gequelin Ltda.
Paraná

•

Termo n.o 671.897, de 17-111964
Adiene Boutique Ltda.
Pa -aná

ADIEM ROUTIQUE

•uI

xirianhao

Nome Comercial

Termo n.° 671.898, de 17-11-1964
Montinartre Publicidade Ltda.
Par aná

MONTMARTRE
PUBLICIDADE

ADMINISTRADORA LTDA.
113TAL"

LTDA.
Nome Comeraial

Ind. Bras.

MERCADO LTDA.

PERSIANAS

Nome Comercial

Termo n.° 671.904, de 17-11-1961
Diogo de Souza Leal
Paraná

PATRÔA

Nome Comercial
• Termo n.o 671.395, de 17-11-1954
Persianas Atlas Ltda.
Paraná

dutos de base as çáltico, produtos p.
tornar impermeabilizantes as argama
ias de cimento e cal, hidráulica, pedi.
gulho, produtos betuminosos, imperme
bilizantes líquidos ou sob outras fora •
para revestimentos e outros como n •
construções, persianas, placas para p
vimentaçáo, aças ornamentais de cs
mento ou gesso ara tetos e pared
papel para forrar casas, massas an
rcidos para uso nas construções, pa
quetas, portas, portões, pisos, soleira
para portas, tijolos tubos de toncret
telhas, tacos, tubos de ventilação, ta
ques de cimento, vigas, vigamentos

LATTII'S

' S M(

LOJA VALDI

LTDA

Nome Comercial

Nome Comercial
Classe 47
Carváa mineral, de turfa o uvegetal.
Ceras para iluminaçao, combustíveis,
fluidos de iluminação, gasolina, gordua de petróleo. graxas, lenha, lubrificantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
lubrificantes, parafinas, petróleo refinado, querozene e turfa

' Março de 1965 1213

DIÁRIO OFICIAL (Seção li')

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargo.,
açúcar. alimentos para animais, amid,
anteadios, ameixas amendoim, araruta
arroz, atum, avela, avelãs, azeite, aze:
tonas, banha, bacalhau, batatas, bala:
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grâo, camarão. canal •
em pau e em pó, cacau, carnes, cha
caramelos, chocolates, confeitos, crave.
alimenticlos, croquetes, compotas, can
gica coalhadas castanha, cebola, cood:
mentos para alimentos, colorantet
chouriços, dendê, doces, doces de fru
tas, espinafre, essências alimentares, eis,
padas, ervilhas, enatavas. extrato de to.
mate, arinhas alimenticias. favas, fé
cuias. flocos, farelo, fermentos, fellâc.
figos. frios, frutas secas, naturais e cris
talizadas: glicose, goma de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bico. gelatina
goiabada. geléias, [larva doce, hersn.
mate, hortaliças, lagostas, línguas: leite
condensado, leite em pó, legumes cri
consarva, lentilhas, linguiça, louro, mas
ias alimenticias mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão. mas
ia de tomate, mel e melado. mate, mas
sias para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no
zes; óleos comestivels, ostras, ovas
pães, paios pralinés. pimenta, pós par,
pudins. pickles. .peixes, 'presuntos, pa
te. petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins
queijos rações balanceadas para alei
mais, requeijões, sal. sagu, sardinhas
sandurches, salsichas salames, sopas en
latadas, sorvetes. SUCOS de tomates e dr
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
rim. tremoços. tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões.
•

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru
ções e detorações: Argamassas. argila
areia. azulejos, gatentes. balaustres. blo
cos de cimento. bloros para aa vimenta.
çâo. calhas. cimento, cal, cré chapas
isolantes. caibros caixilhos; coaanas;
chapas para coberturas. caixas dágna.
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para aparos. edificações premoldadas. estuque. emuisoo de
base asfáltico. estacas. esquadrias. esto.:
'araraa . .r.aetáliaas pala ..onstruçõea :samelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lagrotas. material iso
[ante contra frio e calor, manilhas, mas
sas para revestimentos de paredes, u12
deitas para construções. mosa:cos, pao

vinagre

Teima n.o 671.905, de 17-111964
CerAmica Ouro Verde Ltda.
•
Paraná

OURO VERDE
– Ind. Bras.
Classe 16
Telhas e tijolos

•
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r
To 'n.° 671.907, de 17-11,1964 '
Café _Alvorada S .A.
Paraná

sêrie,Café Morad.a na-história

Classe 32
:Título
••Têrmo ms 671 :908, de i-7-11 -1964
Café Alvorada 'S .A .
Paraná

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
:Tema - m° '671:915. di. 17-11-1964
Comércio e Represenações Lemos Ltda .
Guanabasa

-sas para mingaus, molhos. cnoluicos.
mstarda, mortadela, nós -moscada, tio .
zes: 'óleos comestíveis, ostras, - ovas,
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
, pudins, pickles, peixes, presuntos, pa•
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para aniina:s, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sarduiches, salsichas, salames, sopas en-lato:Ias,. sorvetes; sucos de -tomates e de
Classe 48 Sabonetes, talco, perfumaria- de tóda frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços,- tortas, tortas para alisorte
mento de animais e aves, torrões,
toucinho .e vinagre
Termo n.° 671..916, de 17-11-1964
Cpuércio e Representações Lemos Lida.
Termo n.s 671.919S de 17-11-196r
Guanabara
s
Carloi, Gomes Machado

F?EFORMAQ

l:Tasse 32 •

Titulo
Térmo ais 671.909, de 17-11-1964
Café Alvorada S . A .
Paraná

Classe 32
'Titulo •
st ermo mo 67.1.910, sde 17; 111964 Café Alvorada S.A .
•
Paraná
.

Classe 48 .
Perfumaria' de tôda sorte
.Tèrmo n.° 671.917, de 17-11-1964
.Autri Nisto Almirante Ltda .
Paulo

ALMIRANTE]
1NDUSTRfA BRASILEIRA

sérieCafé Alvorada na literatúlTa

Classe 32
Titulo .
Termo .n.° 671.911. de 17-11,1964
Café _Alvorada ,S .A.
Paraná

série Café-Alvorada rias ciências' •
'Clásse

•

Título

Termo . mo 671 .712, de 17,11.1964
Café Alvorada .S .A. .
Paraná

.série. Cafd .Alvoradano espaço

Clasee 47
Para distinguir: Substâncias e -produtos
destinados a lubrificação, a sombustão
a iluminação e :ao aquecimento: álcoolmotor, graxas, gasolina, querosene,
óleos refinados, manu faturas de petróleos para lubrificação de máquinas e de
motores, e gases liquifeitos destinados
ao aquecimento
Termo .n.° 671.918, de 17-11-1964
'Bar e - Restaurante Disse "Ltda .
São Paulo

DIRCE
INDU3P1IA 'egit0A-51.1.EIRA

Classa 41
Aicashofras. aletria, alho. aspargos
açácar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei.
tonas banha, bacalhau, batatas, balas

Classe 32

biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.

Título
Termo rns 671:91,3, de 17-11-1964
Café Alvorada S.A.
Paraná

café em pó e' em grão. camarão, canela
em pau e em pó. cacau, • carne, chá
caramelos: chocolates. confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite. cremes
alimenticios croquetes, compotas. can•
gica, -coalhada. castanha, cebola. condi
mentos -para alimentos, tolorantes
chouriços, dendê.. doces. doces de 'frutas; espinafre, -essências alimentares. erapadas, ervilhas, senrovas, extrato de -tomate. farinhas stlirnenticias, favas, -fk
cuias, flocos; farelo. - fermentos, 'feijão.
fir,os, -frios, frutas •sêcas -naturais e cria'
talizadas; •gricoses goma- de mascar. gor.
duras, grânulos, grão de bico, -gelatina
goiabada. geléias, -herva doce. herva
mete, hortaliças, lagostas. lingims. leite
sontiensado, leite em -pó. legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, Iouro, mas

3érle Café Alvorada nas invenções
Classe 32
Titulo
Têrmo ns 671.914, de 17411-964
• . Café Alvorada S,A
, Paraná

série Café Alwrada no folclore
,Classe 32
Título

1965

pes, fantasias, fardas para militares, o>
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
ros, jogos de !ingeria, jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantlhaa, pa.
tetos. palas, penhoar, pulover, pelcrinas
peugas, ponches, polainas, pijamas, -In I
nhos, perneiras,, quisnonos, maios
robe .de .chambre. roupão, 'sobretudos
susteres, -.shorts,:sungas, atolas sai sincks
talar, toucas, turbantes, ternos, tini
'formes e vestidos
Tèrmo .n.° 671.924, de 17-11-1964
Simplal -- Sociedade Industrial de
Metais e Plásticos Ltda.
Guanabara

São Paulo

série Café A1voradano cinema

série Café Alvorada na música

.Matg, de

Classe 17
Tituo de Estabelecimento
Termo n, 9 671.920, de 17-11-1964
Marwig Sociedade de Representações
Limitado
-São Paulo

. Sociedade Industrial
(S1MPLAL
,1
,
de Metais° Plásticos Ltda. ,. • l'
'Nome Comercial
Têrraos -ris. 671.925 e671.926, :dl
17-11-1964
Simpkal — Sociedade Industrial de
Metais e Plásticos Lida
Guaanbara

MARWIG SOCIEDADE CE
REPRESEM-g:O- ES LTDA,

Nome Comercial
Termo n.0 671.921, de 17-11-1964
Marwig Sociedade de Representações
Limitada
Classe 5
, São Paulo
Aço 'em bruto, _aço- preparado, aço
doce, aço para aipos. :aço fundido.parcialmente trabalhado. e aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze ..em -pó, bronze em'
INDUI1RIA
barra, em fio, chumbo :em bruto ,.ou
parcialmente preparado.. cimento meClasse ' 50
,
Impressos em geral da respierente, pa- tálico, cobalto, bruto ou .parcialmente
péis de cartas, envelopes, cartões. pas- parcialmente _trabalhado. Jarro em Junto, .'.
sagens. bilhetes, recibos, notas, :fatu- trabalhado, couraças, estanho buuto _ou
em barra, ferro manganês. ferro velho,
-ras, duplicatas, -cheques, notas .de
gusa ..ern bruto ou parcialmente trába• despachos
lhado. gusa temperado, guta maleável.
Termo n.° 671.922, de 17-11-1964 • lâminas -de metal, lata em Milha. latão
Meyer Chemical C,ompany do Brasil em Rilha, latão em .chapas, *latão era
Sociedade Anónima
veigalhões, ligas metálicas, Emalhas.
magnésio. manganês, -metais não traba, Vio 'Paulo •
lhados --ou _parcialmente trabalhados. 'metais em -massa, instais estampados,
-metais -para ' solda, níquel, zinco
Classe 28
Para distinguir: 'Artefatos de :material •
'plástico • de -nylon: Recipientes -tabri- '
Indústria Brasileira
irados de material -plástico, revestimentos ..confeccionados -de -substâncias ,animais e -vegetais: Argolas, :camareiros,
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado co- armações para óculos, bules. bandejas, •
bases para tele sones, baldes; bacias, boi- •
mo analgésico e anti-térmico
sas, caixas, carteiras • chapas, cabos j,.
Termo mo 671.923, de 17-11-1964
para ferramentas e utensílios. cruzetas. 11

MAR WIG

-0)

Promover° t Promoção de Vendas
Limitada
São Paulo

PROMOVEROL

caixas para _acondi cionamento de a
mentos, caixas de material plástico -)ara

baterias, coadores, coos, canecas. co•s.
Meras, conchas, nestas para pão, .cestis'
nhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, . castiçais ,para velas,'
caixas para guarda de objetos. zrtu.

chos,. _coadores L•para chá. descanso :vala
INDUSTRIA BRASILEIRA.
pratos, , copos te cai:nabos de -plá•,:-.),:o!
para sorvetes, ,:aixinhas de oiástico,
Classe 36
Para :distinguir: Artigos de vestuários pára sorvetes, '7colherinhas,
e toupas feitas em -geral: 'És-gasalhos. garfinhos de plástico-para sonetes
aventais, alparcatas, anáguas, blusas. minhas de plástico para sorvetes _dis:os,
botas. -botinas, blusões, boinas, baba- embreagens de material plástico .!nrbadouros." bonés, capacetes, cartolas, cara- lagens :de manteria!' :plástico :para
puças, casação. coletes, capas, chales., tes estojos para objetos. espumas ,de ,
cachecols, calçados. chapéus. cintos.' nylon, :esteiras, • =enfeites para 'automó- '
cintas, combinações, carplahos. calças vais, massas anti-ruidos, eszoaclores Àdci
de senhoras e de crianças. calções, 'cal. isolantes, / filmes, fios' de . ce.ulose. fechos
ças, camisas, camisolas, cainisetas. para t-bolsas, garras, -guarnQõt,s guarnisas alimentícias, - mariscos. - manteiga cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros., ções para chu,:, etas e mamadeiras. guarmargarina. -Marmelada: rmacarrão, mas:" suspensórios, saldas de banho, sandálias.' nições para •)ortaálocos.... gUarnições
•idestornate,kmel.e 'melado, mate, mas; mias, casacos, -chinelos, -dominós, Sichsr- para liquidificaciores e -Rara batedeira:.
. •

•

,
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Março de 19a 121i

nos de metais preciosos, semi-preciosos
Prêmio n.° 671.934 de 1741-1964
çbee premoldadas. estuque, cauilsao
e suas imitações, alianças, adia, arti8.A. B6a Invernada — Soabol
base asfáltico. estacas, esquadrias. estru
gos de fantasia de metais preciosos,
São Paulo
taras metálicas para construções. Mine
balagandans de metais preciosos, ou
ias de metal, ladrilhos, lambr.s. luvas
semi-preciosos, isadejsis de metais pre.
de função lages. lageotas. material isociosos, berloques de metal preciosos,
lantes contra frio e calor, manilhas. masbrincos de metal precioso, ou sem!:
sal para revestimentos de oaredes. madeiras para construções mosaicos proprecioso, bules de metais preciosos, Andaetx.ia Brasileira
dutos de base asiáltico. produtos para
carteiras de metais preciosas, colares
tornar imperrneabilizantes as argamasde metais preciosas ou semi-preciosos.
Nome Comercial
contas de metais preciosos, copos oe
sai de cimento e cal.' hidráulica pedraTêrmo n.o 671.935, de 17-11-1964
metais preciosos, dedais de metais prequão, produtos betuminosos, impermeaciosos, diamantes lapidados, fio de ouro, Industrial de artes Gutierrez Ltdo. bilizantes, líquidos ou sob outras tormas
fio de prata, fivelas de metais precioSão Paulo
construçõas, persianas. placas para payimentaçao, peças ornamentais de cimensos, galreteirea e metais preciosos, jóias,
jóias falsas, lantejolas de metais preto ou gesso para tectos e paredes, papel
ciosos medalhas de metais preciosos
para forrar casas, massas anu-sumias
semi-preciosos e suas imitasõe' palitos
para uso nas construções. czarquetes.
portal, portões, pisos, soleiras para porde ouro, pedras preciosas pare j6ia, petas, tijolos, tubos de concreto, telhas tadras semi-preciosas para jóias, pérolas
coe tubos de ventilaçao. tanques de ae imitações de pérola', pratos de mecaentc‘ vigas, vigamentos. vitrtis .
tais preciosos, strsiços de oba e dc café
de metais preciosas, serviços de teor
de metal precioso, serviços de refrescos
Termo n.o 671.939, de 17-11-1964
de metal precioso, serviço, de salada
Venha Promoções Ltda.
0P1's
de frutas de metal precioso, serviços de
São Pauis.,
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turiTimo n.9 671.927, de 17-11-1964
RAINHA DAS SERIAS
bulos de metal, turmalinas lapidadas e
!asse
Roberto Salomão Couri
vasos de metais preciosos
Aça em bruto, aço preparado, ao
Guanabara
aço para tipos, aço fundido, aço
Termos ris. 671.932e 671.933, de doce,
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
17-11-1964
Classe 32
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de Progeamasradidfõnicos de televisas.
S.A. Ha Invernada — Soaboi
nses, com recreio aquático
manganês, bronze em p6, bronze em teatrais, eirée
São Paulo
e concursos
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento meTermo a.° 671.8-10, de 17-11-1964
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
(Prorrogação)
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
MA I NU:RN A DÁ.
em barra, ferro manganês, ferro velho, Lonificis¥ Industrial Brasileiro Ltda.
Indústria Breusileira
São Paulo
Classe 36
gusa em bruto ou parciahunte trabaConfecções para homens, senhoras e
lhado, gusa temperado, gusa .nusleável,
crianças
!aramas de metal, lata era Rilha, late
Classe 19
em Milha, latão em chapas, latão em
Tertno ia° 671.928, de 17-11-1964
Aves e ovos em geral, inclusive o bicho vergalhões, ligas metálicas, limalha',
PRORROGAÇÃO
Pedro Fernando Rossi
da seda, animais vivos,, bovinos, cavaar, magnésio, manganês, metais não trabaGuanabara
lhados
ou
parcialmente
trabalhados,
mecaprinos, galinaceos, ovinos e suinos
tais em massa, metais estampados,
Classe 41 •
metais para solda, niquel, zinco
Industria Brasileira
Alcachofras, aletria, alho, aspargo..
açúcar, alimentos paar animais, amido,
Tèrmo n.° 671.936, de 17-11-1964
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta. Industrial de Caártes Gutierrez Lide.
Classe 23
arroz, atum, avela. avelãs, azeite, azei• São Paulo
Tecidos Cul geral, tecidos para confectonas, banha, bacalhau, batatas. balas
ções em geral, para tapeçarias e pare
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
artigos de cama e mesa: Algodão, alcafé em p6 e em grão, camarão. canela
I N DUSTRI AL DE CÓRTES
paca, cânhamo, cetim, caroá, casimiras,
em pau e em p6, cacau, carnes, chá
Classe 33
LTDA.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
fazendas e tecidos de lã' em peças, juta,
Sinal de propaganda
CUTIERREZ
jersey, linho, nylon, pacopaco, percallcereais, cominho, creme de leite, cremes
termos ns. 671.929 e 671.930, de alimenticios croquetes, compotas, entina, amai, rayon, seda natural, tecidos
17.11-1964
Nome. Comercial
sica. coalhada, castanha, cebola. condi.
plasticos, tecklos impermeáveis, e teciB. Peixoto — Fornecimentos 'S.A.
csentos para alimentos, colorantes
dos 'de pano couro, veludos
Termo n .° 671.937, de 17-11-1964
Guanabara
chouriços, dendê, doces, doces de fru,
Termo n.? 671.941, de 17-11-1964
tas, espinafre, essências alimentares, em- Instituição de Assistência Educacional
padas, ervilhas, enluvas, extrato de to•
(Prorrogação)
São Paulo
mate, farinhas alimentícias, favas, féTecidos
Kail S.A.
Num,
culas, flocos, farelo, fermentos,
figos frios, frutas sacas naturais e cris"ROVERT
gaio Paulo
talizadas; gricose, goma de mascar, gorduras. grãnulos, gráo de bico, gelatina,
MNADOR
goiabada, gaiatas, herva does, herva
Classe 1
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
Tintas e vernizes
PRORROGAÇÃO
condensado, leite em p6, legumes em
Classe 23
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Termo n.9 671.938, de 17-11-N4
'E'K A L
r
Teoidos em geral
sns altrnenticias, mariscos, manteiga, Aldun S.A. Administração e Comercio
Classe 36
margarina, marmelada, macarrão.. masSão Paulo
. Vestuário •
se de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos.
TerMo n.° 671.931. de 17-11-1964
mostarda. mortadela, nós moscada, noArmando Marques
?,1 ri cr v
zes; óleos comestíveis, ossras, ovas,
Casse 23
São Paulo
pies. plana prlinés, pimenaa pós para
Pare distinguir: Tecidos em geral, teClasse
16
pudins, pickles. peixes. presuntos, patês. petit-pois, astilhas, pizzas, azulina Pari Stliging-uir: Materiais para couatra- ciclos para confecções em geral, para
1ARQ U ES
queijos, rações balanceadas para ani- ções e &cremações: Argamassas, argila, tapeçarias e para artigos de cama e
mais, requeijões, sal. saga, sardinhas, areia. azulejos. batentes. balaustrea. blo- meu: Algodão. alpaca. cânhamo cetim,
Indústria
s e tecidos de
sanduíches, salsichas. salames. sopas en. cos de cimento, blocos para sias:insulta- caroã, casemiras, fazenda
iatadas. sorvetes, sucos de tomates e ee cao, calhas. claiento. cal. cre. chapas lã em peças, juta, jersey. linho nyloes
Classe 13
frutas: torradas, tapioca. tâmaras, talha. isolantes, caibros. caixilhos, colunas, paco-paco, percaline. rami, rayon. sede
chapas para coberturas caixas d'água, natural, tecidos plásticos tecidos inade metais, precasaas. sena
tremoços, tortas. tortas.' 'ora
caixas para coberturas caixas d'água. oemieabilizantes e tecidos de pano couro
preciosos 'e sus imitações. adereços de
mento de animais e aves tarrões,
e vestidos
caixas de descafga pra ratos, edificatoucinho e vinagre
pedras preciosas e suas imitações, adisr.
lie /cuias e legumes, guarnições de maWel plástico para ctensllios e objetos
guarniçaas para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lanaheiras, niantegueires, malas,
orin6is, pendedores de roupas, puxadoNø para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetora para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niqueis, posta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringam, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vaginame, para acondicionamento, vasos, 'cisaras, colas a frio e colas 'sio incicidaa
em outras classes, para borracha, para
costumes, para msrcineiros, para sapateiros, para vidros,, pasta adesiva para
correias pasta e pedras paia afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e gsarWs-0es de material plástico para indásusa geral de plásticos

JUTIIRREZ
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TEXLIE1

Salão Nadem
de Alimentação

Indústria

Brasileira
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JIÁRIOÕFiCFAI. (Seão

• Tiamo ar.° 671.912, 'de .17-11-19é4'
Diablex .S.A. Indústria 4 ,Coméreio
São REM!

iam& :casmurras, fazendas -e tecidos
qem -peças, luta, jersey, linhos nYlott,'
paco-paco, percaltne, rami, rayon, seda'
natural, tecidos plásticos, tecidos :im-D.UPLEX
pernseabilizantes e tecidos de pano couro'.
e vestidos
Indústria Brasil eiral
f
Termo 11.9 -671.946, de 17-11-1964
(Prorrogação)
Lanithrio Industrial Brasileiro Limitada:
Classe '37
-SãO Paulo
atoapas brancas, ;para .cama e rama
Acolchoados para camas. .colchas, cobertores, esfregões, fronhas guarrianapos, jogos bordatins. jogas nle. taalhaa
lençóis, mantas para z.mas, panas para
"PRORROGAÇÃO
.casinha e pilaos de :pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toa-,
lha& para jantar, toalhas para _chá e
café. toalhas -para .banquetes, -guaraições para cama e mesa, -toalhinhas
(=bre pão)

t!

Termo I 671.943, de 17-11-1964
( Prorrog ação)
Societá per Azioni Chianti Ruffino
Itália

•

..sitarço -de

de -.madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, ,mesas.
tnesinhas, -mesinhas .para rádio e televicão, -mesinhas para -televisão, molduras
para -quadros, porta-retratos, ;poltronas.
pciltronas-camas, prateleiras, porta-cha-t
pénis, sofás, -sofás-camas, travesseiros
vitrines

.1

.Deseiiesia Y.piranga, Comerão.
.Indústria S.A.
.São Paulo

•-

111t011R064.4.0

Terno a, .671:948, .de 17-111964
(-Prorrogação). .
Indústria de 'Meias "Malaque' 1.iA..
-São "Paulo

-IRCIER0040
.47

.rn

.K .1 X
--•A
etri e lreeileira

•

Classe ia
• Meias

Termo n.° 67.1 .949, de .17414964
(Prorrogação)
Jácomo Quarto
São Paulo

. 0.
PR o RR.0 c.4

Prato .W :3571 :952, ..de 4741~
•• (Prorrogação)

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas; -Musas,
botas, botinas. -blusões, boinas, baba-.
doutos. bonés, capacetes, cartolas, caraP.voRuoGA5;í0
puças, casação, coletes, capas, chatas.
cachecols, calçados, . chapéus, cintos,
cintas, combinações, caminhos, calças
de-senhoras e de crianças, calções. .calças, camisa., camisolas. camisetas,
TIRA PROSA
-atracas, • ceroula:, colarinhos, cueiros,
INDUSTR 1 A 'DM& ZUM*
saias, -casacos, chilreios, dominós, achar• rfr
Classe 42
vo$ anis. Sitiar. traiady. conhaque, cer- -per. -fantasias., farda. para militares..covejas fernet, genebra, gim kumel. lico- legiats. fraldas, -galochas, gravatas. gorros. logos de Afinaria. jaquetas, laqt.es;
Classe 11
res nectar. punch, pimpermint,
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver, favas, ligas, lenços, mantõs. meias, Adegas, canivetes, facas, facões, foices,
5uradores, machados, navalhas e
muth, vinhos espumantes, vinhos cru- rnaiõs, mantas. mandrião. manilhas. :paletós. palas. penhoar. _pulover, pelerinas.
punhaes
anelos. whisky
-IN imas, -ponches.. polainas, pijamas. -pu.
—Termo isf 671.944, de 17-11-1964
•aba", perrreiras, qultnonos, regalos,
Termo n.o 671 ..950 de 17-11-1964
(Prorrogação)
robe de chambre. roupão,' sobretudos,
(Prorrogação) •
'kiacomo Quarto
sta teres, shorts. sungas. stolas ou slacks.
Alliprandini, Franchini 8 Zindel
tufar, toucas, turbantes, ternos, uniSão :Paulo
formes èe .vestidos
São Paulo
•
: Termo aa° 671.947, de 17-41-1964
.PROgROGACAC
( Pror roo ação)
Colchão de Molas Brasil Ltda.
"P.BORROGAÇA0
São Paulo
G A E T A

Classe. 42
Para distinguir: Aguasslente, ante, loa+
ritivos; bagaceira, batidas, branda, bit.
ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
,extrato de malte fermentado. !amei; OU
nebra, igengibirra; gin, gingar; Idrschs
kummel; licores; marasquinhos; nectarl
piperment, ponches; rum, sucos de fruø
tas com alcool; vinhos, vodka; ' •
•
whisky
Termo n.° 671.953, de 17-11-1964
(Prorrogação)
Companhia Brasileira de Conereta
Centrifugado "Humor"
São Paulo

PRORROGAÇÃO
COMPANHIA ...13RASILEIXA
_LH COIRO C ENTALI...
FUGA IO "HOME"

•

. 'Nome Comercial
Termo ni 671.954, de 17-11-1961
(Prorrogação)
'Perfumaria San-Dar -S.A.
São Paulo
rxonoGniko

Indústria --Bragileira
_ "PRORROGAÇÃO
Classe 36
Caçados e chuteiras

Classe 11 .
Cuidaria e ferramentas çorrantes: Facas, canivetes, facões, talheres, foices,
alfanges, podões. formões serras serrotes, machadinhas, lâminas, navalhas, alicates cortantes, -talhadeiras tesouras,
corta arames e abridores de latas
Termo n. o 671.945, de 17-11-1964
(Prorrogação)
S.A. Cotonificio Adelirra
São Pa_ulo

PRoaRoskci,o

Ac
•

•

*

•

ihrcaLr's-r RI" ES R AS E rR

•

Cla.èe
Para distinguir: Tecidos em gerai, te4;1(1os para confecções :em geral, -para
• tapeçarias e para artigds de 'Clama -e
mesa : AlgodãO,.alpaca, canhamo; cetim;
/

BRASIL
•
4J-Móveis ger ' _de metal, vidro, de
Iço. madeira, .estofados ou não. inclusive móveis ara escritórios:. Armários,
armários 'para banheiro e para roupas
atadas, almp5adas, acolchoados para
111.5,52iS, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, caminhos para chã e café
canitmtos -para dormitórios. conjuntos
para .aala -de jantar sala de visitas.
:onjuntos para -terraços, jardim e praia
ror/juntos de armarioç -e gabinetes para
-arpa tosinha, camas. cabides. cadeiras
'giratórias, cadeiras de balanço. caixa
t-è rádios, colchões, colchões de Tolas
diapensas, divisões, divann , discoteca g,

Termo n.0 671.951, de 17-11-1964
(Prorrogação)
Termotécnka São :Paulo S . A.
São Paulo
'Classe 18
Pó de arroz

,PRORRatiAÇÃO
ITV":"f
1/10 0,710 .1.4'

Termo n.° 671.955, de 17-11-1W4
Auto Põtto Avenida latria.
"
São .Paulo

LS L.3

4.n••1111.er'
04JS ,2141

seA$,Li ã

i• Classe 11 • .
Artefatos de metais: Taruges, buchas,
vergalhões, pinos, arruelas, rebites, engrenagens, pregos, parafusos, ganClios,
roldanas, trincos, 'dobradiças, fechaduras, craves, cremones, arruelas, argolas
•
C aldrava.

C.lasse 47
Para .distinguir: Alcool para motores oe
_explosão. carvão mineral, vegetal e de
, turfa., bornbustive1s. :gás, gasolina, graxa. graxas ara lubrificação. Vilaáficanblços combusiiveis, óleci. ara', freios,
6IeoS ‘ lubdficantes; 'óleos ara iluminaçAo "e para geração de' fórça,ft etróleo.
queroser

..rUarta-feira•24

,ARIO

OFICIAL (Sedir

)

;
•

Tsirmo n.o 671.956, de 17-11-1964
r.sn dos Salgados Ltda.
Suanabara

Termo n-0 671.962, de 17-11-1964
Mannesrnann Aktiengesellschaft

rço ee 1955 121

no

Termo n.9 671 .972, de
-1964
Carlos de Souza 1V.allen
Guanabara

PRORROGACÃO
Lião dos Salgados Ltda,
Nome Comercial
Trinos as. 671.958 a 671.961, de
17-11-1964
Leão dos Salgados Ltda.
Guanabara .

Tubo Mannesmann
Indústria Brasileira

Classe 18
Carretas de peças de fogo
Termos na. 671.963 a 671.969, de
17-11-1964
A Sugestão Utilidades S.A,
Guanabara

Leão dos Salgados
PRORROGACAO
Classes: 11, 12, 43 e 46
Insignia
' Classe 50
Para distinguir. impressos: Papéis de
carta, papéis de oficio. cartões comer
ciais e de visitas, impressos, envelopes
de qualquer tipo, recibos, faturas, du
plicatas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias, debêntures, apólices,
ações, folhinhas, passagens áéreas. ferroviárias. rodoviárias. marítimas, bem
como bilhetes de sorteio, bilhetes de loteria, cupons e impressos em geral
Classe 16
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil,
água lavadeira, água sanitária, cêra pa.
ra soalhos. detergentes, ' esponjas de aço,
fósforos, lixivia. lixas lã de aço, poma
das para calçados, palha de aço. pre.
parados para polir e limpar madeiras
vidros. metais e objétos, panos para polir e para limpeza panos de esmeril e
material abrasivo empregado na limpeza de metais e objétos, sabões em geral, sabões em pó, em liquido. em (I&
cos, saponáceos, velas e velas a base
de csterina
Classe 41
nicacncirras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais. amido
aniênditas ameixas amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelb, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela
em pau e em p6, cacau, carnes, chã.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho crem ede leite, cremes
alimenticios croquetes. compotas. cangica coalhadas castanha, cebola, condi.'
mentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fru.
tal, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas. enxovas. extrato de to
mate, ',atinhas alimenticias. favas. fé.
cuias flocos, tareio, fermentos. irrigo
figos, frios, trutas secas, naturais e cria.
talizadas; glicose, goma de mascar. gor
duras, grânulos. grào de bico. gelatina
goiabada geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite.
condensado. leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, loura massas alimentícias mariscos, .. manteiga
margarina, marmelada. macarrão. mas.
sa de tomate, mel e melado, mate mas
ias para mingaus, molhas. moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada. no.
pudins, pickles peixes, presuntos. oa
tis petit-pois. pastilhas, pizzas, oudins;
guanos. raçOes balanceadas' para ani.
mais, requeilões. sal, sagu, sardinhas
sanduíches. salsichas salames, sopé* en
Latadas. sorvetes. sucos de tomates e de
frutas: torradas. ' tapioca, tâmaras talha
da. tremoços. tortas, tortas para ali
mento de 'animais e aves. torrões.

Termos ns. 671.978 a 671.980, de
17-11-1969
RIACA L— Representações Industriai.
e Alimenticias Cariocas Ltda.
Guanabara

Termo n.° 671.973, de 17-11-1961
• Editóra Abril Ltda,

g

São Paulo

Andústrin Brasileira
Classe- õ
Artigos da classe
Classe 15
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
Classe 3()
Artigos da classe
Classe 35 .
Artigo; cia classe

Santa 21,e€
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns unpres.
sos, cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros. publicações impressas,. revista. Propaganda em. rádio
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cmemaaográficas
e revistas impressas

Classe 37
Rcupas brancas, para cama e mesa:
t,colchoadàs para camas. zolchas, co*.
tenores esfregões fronhas, guardana.
pos, l000s bordal is j )1,os de toalhas,
camas,
pai.
cosinha e panos 11,. toi".as de
rosto e banho, toalhas de mJsz, toalhas- para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalh;nhas
•
(cobre pão)
Cla.sse 48
Artigos da classe
Termo n.9 671.970. de 17-11-1964
Frigorifico Artnour do Brasil S.A.
São Paul,-

4.9

-41

Artigos c'a classt
Termo a.° 671.971, de 17-11-1964
Carlos de -Souza Millen
Guanz bara

indústria Brasileira
Classe A4
Sataão

Classe 46
Sabão

Termo n.o 671.979, de 17-11-1964
Editora Abril Ltda.
São Paulo

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos. aspiradores de pó, benjamins, bobinas e:étricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros da. água, fogareiros elétricos, rogões, fôrnos, galvanômetros,
hidrômetros, indicadores automáticos de
nível de água, instrumentos medidores
de energia elétrica. instrumentos telefónicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidificadores. manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, récaptores de rádio, refrigeradores, relata,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvclas para aparelhos de
telaviião, ventiladores e voltimetios

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos paar animais. turni.to,
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz atum. aveia, avelãs, azeite. azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
classe 32
café era pó e em grão. camarão, canela,
Uma revista impressa
em pau e em pó. cacau, carnes. chá,
Termo n. o 671.975, de 17-11-1964
caramelos, chocolates, confeitos. cravo,
Paulo Roberto de Medeiros e
ateais, cominho, creme de leite.,cremea
Albuquerque
alimenticios croquetes. compotas, canGuaanbara
g:ca coalhada, castanha, cebola, condialentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de iraras, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, féculas, flocos, farelo. fermentos, feijão,
figos frios, tratas sêcas naturais e cria-'
ses alimenticias, mariscos, manteiga,
Classe 42
tai , zadas: gricose, goma de mascar. gorCerveja
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
Termo a9 671.976, de 17-11-1964
Clube de Diretores Lojistas de Belo conserva. lentilhas, linguiça. louro. masmargarina, marmelada, macarrão, masHorizonte
duras. grânulos. grão de bico, gelatina,
Minas Gerais
goiabada, geléias, herva doce. herva
ia de tomate, mel e melado, mate. mas. .,
4. -- t 9.28 para mingaus, molhos, moluscos.
L nostarda, mortadela, nós moscada. nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
.
oães. plaos. prlinés. pimenta, pós para
- Classe 33
otalins, pickles. peixes, presuntos, paTitulo de Estabelecimento
'Cs. p etit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
Termo n.° 671.977. de 17-11-1964
queijos, rações balanceadas para aniEmpresa de Pesca Oceania Ltda.
mas. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Paraná
anduiches, salsichas, salames. sepas enatadas. sorvetes. sucos de tomates e da
ratas; torradas, tapioca. tâmaras. talha.
artoratoaack
r ,m tremoços. tortas, tortas para ali,EMPAE.Z.c. ze
CX.+, • A OCEANIA
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre .
Classe 12
»i
Aguardente. aniz, aperitivos, bagaceira,
Classes: 4. 33 e it
batidas, brandv, bitter, cachaça, cervaTitul
,

M ISS Comercian

-

—.IA Ri°

1215 iikuarta4.ira 2#
las, cidra, ,conhaque; extrato de melte
fermentado; femet, genebra „gesagibirra,
. 1114 gingar; kirsch, kummel; licores.
maarsquinlios: mictar; pipermitn, ponaliei; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vsocilta e whIskv •

o

•
'Termo n. -671.986, de 17-11-1964
Comércio Exportação
COMCX S.A.
e 'Importação
Guanabara

IVItets Peixoto-

Classe 50
Exositor anorâmico em a zrilico, com
indicação dos endereços das anunciantes nos mapas (Estados, Municípios, Regiões Administrativas, Cidades, Bairros,
Logradouros) e linhas de õnibus com
os respectivos intinerários
Termo n.° 671.987, de 17-11-1-964
Gilberto Araujo de Mora
Guanabara

Classe 6
_Artigos da classe
Classe 8
.Artigos .da classe
Termo -ir.° 671.983, de 17-11-1964
13sdros V. -'1(1likian
_São Paulo

1 tar.nos;42D

ET
Classe 50
Tara distinguir: Papéis de cartas, envelopes, cartões comerciais e de visitas,
faturas. duplicatas, recibos, letras de
câmbio notas roraissórias placas, letreiros. luminosos, memorandos
Térnio n.° 671.988, de 17-11-1964
Importadora Jaboutigue Modas Ltda.
Guanabara

-

.

0 .

Enciclopédia
Brisiliána
._
,

—

lAbi
.DUP+b PATR
.

~mau. Pasansona.

Classe 36
Calçados em .gerai
Termo n..° 671.984, de 17-11-1964
Hermes Macselo S.A.. Importação e
Comércio
Paraná

•

.

Termo n ° •671.995, a:le 17-11-1964
muladores, antenas, acumuladores :MCIcos, bobinas, chaves elétricas, chaves
EditOra Matos .Peixoto S . A.
Guanabara
automáticas, comutadores, chaves para
antenas e fios 'terra, chaves de alavancas, chaves de tomadas, chassis, chico.
tes para automóveis. abat-jours, casti•
çais, chaves de comando, cabos e coa
dutores elétricos, caixas de ligação e
distribuição de fios elétricos, condutoS-srt
.
res tubos e fios elétricos, contadores de r
rotação, condensadores; circuitos de ilu.
minação, aparelhos de luz de emergência, interruptores, isoladores de correnClasses: 32 e -33
tes, isolantes elétricos, holofotes para
Livros em' brochura e encardenadoe,
automóveis, faroletes: faróis, Susiveis,
fohetos, jornais, serviço de propafios terra, geradores automáticos, geganda e publicidade
radores estáticos, que funcionam com
Traio
n.
671.997, de 17-11-1964
válvulas, para aquecimento, por dieléEditora Matos Peixoto S . A.
trico e indução, imâns dinamos, lâmpaGuanabara
das, lanternas, lustres, lampeões, lanter;
nas .e luzes aparelhos de luz fluoreacente, aparelhos luminosos, aarelhos de gáz
neon, ara-raios, pilhas, pilhas secas e
elétricas, painéis de carros, filtros para
motores, .filtros de óleos, limpadores . de
para-brisas, luzes trazeiras para vetculos, quadros de comando, plugs, refle.
tores, relays, reatores, redutores, resisClasse 32
.
tências elétricas reatores para luz fluoLivros em brochura 'e -sacai...a...4
rescente, reostatos, reguladores automá.
folhetos .e jornais
ticos. réguas de aço, reguladores e- volTermos
as.
672.000 e 672 .001, de
tagem. rádios, soquetes, sereias de ala17-11..1964
ras, aparelhos para soldar, sinaleiros,
João Ferreira Couto '
teodolitos, transformadores tubos coa- ,
Guanabara
duits, tomadas, trenas, terminais para
.
baterias, válvulas, voltímetros, velas pa•
.
ra filtros
Termo n.° 671 . 990, de 17-11-1964
•
(Prorrogação)
Classe -42
Nisto de Serviço Apa Lida.
Aguardentes; vinhos de mesa eapuomica
São Paulo
tes e licorosos. etc.
Classe 43
'POSTO DE SERVICO
Refrigerantes, refrescos, . g uaranaá, et
A PA .LTDA"
Termo n.° 672.002, de 17-11-1964
Koninklijke Fabrieken Talens ta
Nome Comercial
Zoon 'N V .
Termo _n. 671.991, -de 17-11-1964
Holanda .
Geraldo Thomé de Saboya e Silva
•
,
Guanabara

Editora

Tirmos as. 671.981 e '671.982 , sle
17-11-1964
Carpigiani Bruto S.p.A,
Itália

,fflarço oe 191161

(Zaçào inj

PRORROGAÇÃO
°

~mia .trasueLtra
Classe -31
-Lonas --de freios, gacheta, -anéis de vedação, bujões, -carburador. -bujões de
cabeçote, bujões de -cárter, bujões de
diferencial, -canaletas, correias -de 'transmissão, mangueiras, tampões, tubulações
para -vedação, vedadores, arruelas, :buchas; canaletas, correias de filtro. soedeles de porta-malas e das _partes :dos
automóveis, correias de ventilador, feltro dos vidros e das portas, das rodas
lonas os patins, dos freios, mangueiras,
mangueiras dos !Talos, do .eixo trazeiro,
do -cárter, do radiador -e do filtro d ar

0

Termo .n. 671.985, de 17211-1964
Afinco Assistência Financeira -e
'Comercial — Sociedade -Civil
_Guanabara

AH C
Clame ;50
Para distinguir: Impressos "para assam:
Cheques, duplicatas, -.envelopes, 'faturas.
nótas promissórias, papel -de correspon,
dência e recibos, impressos eaa cartazes,
tabulatas e -veículos, Mamei
.1m4sraâoo•

out
indústria Brasileira

o.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de ...atuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, a'percatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba,
douros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, 'casacão, coletes, capas, chales,
cintas, :combinações. corpinhos, calças
de -senhoras e -de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, cercadas, colarinhos, cueiros.,
ries, fantasias. fardas para militares. .colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingeCe, jaquetas, /aquês,
luvas, ligas, lenços, mantém. meias,
Classe 32
maDós, mantas, ',mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, palatinas, Dicionários, jornais, livros, programas
radiofónicos e de televisão, revisas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, puseções de jornais ou revistas
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre,' soupão, sobretudos,
Termo n. 671.993, de 17-11-1964
suspensdrios,,saidas xl-,-: banho. sandálias.
Editara Matos Peixoto S.A.
&meteres, shorts, sungas, stolas ou siacks,
Guanabara
tuler, loucas. turbantes, ternos, uni'formes e - vestidos
u ventud
tude
Parj a J uven
ulassitos~Ne
P
Termo n. 671.989, de 17-11-1964
(Prorrogação)
Matos Peixoto;
Instaladora Meacaten Hidro-Elétriaa
"Colux" Ltda.
Classe 32
.1ko_Paolo
Livros em brochura -e encardenados,
folhetos e Jornais
narra on. 671.994, de .17-11-1964
Edit6ra Matos :Peixoto S.A.
Guanabara

NO 'MUNDO
DOS
INVENTOS

o

9

e

pRowtookçlo

••nn•n•

nn••

0

'CD- LU X"'
BRASILEIRA

*Iggr~saw- -~o~rwa-•

'Cisme 41

Tara eristonguiri Acessórios, artigos - e
materiais elétricos, instalações elétricas
para veículos -e ¡artigos elétricos para
wMrdoe, kéneeãoe de ma *Mio, *ar

Litt-atos Peixotri
Classe 32
Limos am brochura e encardenadoa,
folheta& e jornais

SILKA

Classe 1
Tintas e material .corante- pa.za •tiNi..
niento e estampagem de tecidos
Termo -n. * 672 .003, de 17-1 11 96-4
Henkel - & Cie. G .in :b '. H.
-Alemanha .
.
.
.
4,/
A

0

:S T . L•.13 .'I L'A:NI
_

CaSlie

1

.

Agente - de limpesa ,para .fins industriai
Termos na, 672.004 e 672 005, de
17-11-64
.
Italplast — Indústria de Artefatos
Plásticos LtUa.
São Paulo

E 11:11,A
unüsTRIA BRASILEIRA
Classe '19
fogos, brinquedos,. artigos desportivo*
-passatempos, a saber: álbuns ara ler
cortar e -armar 'aviões, automóveis,
aros, argolas, bercInhos, bonecas, bonecos, .baráthos de cartas, bolas , per*
vfo, carrinhos, carrocinhas; caminhões,
todos os esportes, 'brinquedos em 'torna
de animais, balões de brinquedo. _bilhares. "brinquedos mecânicos, brinquedo'
em 'forma, de instrumentos 'musicais,
brinouedos em , forme 'de armar, 'bebo

p
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..ntairta-feira

Ternio !Lã 672.0L3, de 17-11-64
912(A08 (34 borracha .com ou sem amo- em outras classes, pura borracha, para'
vestes de jogar, chocalhos. caaaelegiras cortumes, para marcinciros, para sapa- Alessandra Comércio e Representações

Num esporte. cartões para 16to, casi- teiros, para vidros, pasta adesiva para
Ltda.
Guanabara
nhas de brinquedo, casinhas de armar, correias, pasta e pedras para afiar
dedeira' de brinquedo, carteiras e se- rebolos, adesivos para tacos, adesivos
velopes com fõlheui para recortar e para ladrilros e adesivos para azulejos
armar, calçados para bonecas, 'cordas anéis. carretéis par tecelagem e guarengenhos de guerra de brinquedo, Ur.' nições de material plástico para indústria geral de p4sticos
rinhos de engomar, ferramentas para
faiança s, figuras de aves e animais,
Termo n.° 672.005, de 17-11-64
'Indústria Brasileira
figuras para jógo de xadrez, fogões-e
Orbis Publicações S. A,
fogaozinros 'de brinquedos, jogos ' de
Guanabara
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
Classe 4
ganchos para 'pesca, guisas para criam
Substáncias de origem animal, vegetal
ças, halteres. anzóis. Iscas artificiais
ou mineral, em bruto ou parcialmente
para pesca, jogos de damas, jogai de
preparadas, no incluídas em outras
dominó, jogos de raquete, linhas para
classes
pelica, luvas para box, para esgrima,
para pular, clavinas para tiro ae alvo,
Termo n.x 672.014, de 17-11-64
copos de dados, caixinhas de música,
Alessandra Comércio e Representações
dado& gardoe. • discas, dominó& espiaLtda.
ganam de brpinquedo. espingardas de
Guanabara
vento, eataguinhas para jogar, enigmas,
para jogador de soco, máscaras cama(Puí lic aç des 1/451A
vnleacns, mesas de bilhar, de campista,
f,R4,
de roleta, de xadrez, mobilias de brin• 'Alessandra Comércio
ti aedo, miniaturas de utensilios doznésClasses: 32 e 33
ticos, patins, patinetes, piões. petecas,.
e Reoresentacões Ltda.
Insignia de comércio
plaquetas :para ginástica, peças de
logos de damas, dominó e xadrez, pelo'
Tner-mo n.° 672 .007, de 17-11-64
caia de brinquedo, pistolas de atirar
Nome comercial
Sphinx Roupas Ltda.
tas, pianos e outros instrumentos eausiTermo
mi.
á 672.017, de 17-11-64
Guanabaita
!lesas, papagaios de papel, panelinhas,
Hiran Indústria f' Comercio de Móveis
quebra-cabeças em toma de armar,
Ltda.
raquetes, redes de pesca, redes para
logos, rodas de roletas, revólver da
brinquedo. soldadinhos de chumbo. taMelros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
Classe 36
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasinférreas para briaquedot, varas pára Artigos fie vestuário, de tôda
clusive de esporte, e para crianças
Indústria Brasileira
(fraldas, cueiros, etc.)
Clame 1-8
Para distinguir: Artefatos de material
Ténue n.° 672.009, de 17-11-64
plástico e de miem Recipientes fabriF. N. Pinheiro
cados de material plástico, ~estimeis
Classe 40
Rio de 1ail#40"
toe emafeccionados cie substancies aniMóveis em geral, de metal. vraro, de
mala e vegetais: Argolas, açucareiro&
aço, madeira, estofados ou não. incluarmações para óculos. bules, bandejas,
sive móveis para escritórios: Asznários,
bases pare tekkules, baldes, bacias, bol.
armários para banheiro e para reupas
caixas, carteiras chapas, cabos
usadas, eknofadaa, acolchoados para
para ferramentas e utenaillos, cruzetas,
Cidse 12
móveis, bancos, balcões, banquetas,
caixas para acondicionamento de aliArtigos da classe
bandejas domiciliares, berços, biombos,
—
—
mentos, caixas de material plástico para
cadeiras. carrinhos para chá e café,
TArrno n.g 672.010, de 17-11-64
baterias. coadores, coca, canecas, eoconjuntos para dormitórios, conjuntos
F. S. Pinheiro
lheres, conchas, cestas para Øo, Ceia'
para sala de jantar e sela de visitas
Rio cl e Janeiro
UhaS capas para álbans e para hvfoe
conjuntos para terraços, jardim e praia.
cálices, cestos, castiçais para velas
conjuntos de armários e gabinetes para
caixas para guarda de objetos crtu•
copa e cosidaa, camas; cabides, cadeiras
C.1103, coadores para chá, descanso paro
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
Pratos, copos e copinhos de plástarc
de rádios colchões, colchões de eao'as,
para sorvetes, cohei nhas de plástico
Classe 42
dispensas, divisões, clivam, discotecas
para sorvetes, colberinhas, pasinhas
Artigos da classe
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanigarfinhos de plástico para soryttea, fornhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
Tkrirno n.q 672.011, de 17-11-64
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embaYork Vidros Ltda.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão,
mezinhas para televisão, molduras
lagens de material plástico para sorveGuanabara
tes estojos para objetos. ~danai de
para quadros, porta-retratos, poltronas,
nylon, esteirar, enfeites para automópoltronas-camas, prateleiras, porta-cha•
veis, massas aati-naidos. et:coadores de
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
pratos, funis, formas para doces. latas
vitrines
isolantes, filmes, fios de .ce.lerlowe. fechos
Tiomo n.I1 672.018, de 17-11-é4
para bolsas, facas, guarnições. anataiD. O. Ramos Tintas Comércio e
Cões para chapeias e .niamacieiras. guarClasse 33
•
Representações
nições para porta-blocos, uaraiçipts
Titulo
Guanabara
para liquidiiicadores e para batedeiras
.de frutas e legumes, guarnições de ira na 672.012, de 17-11A
feriai plástico para ctensilios e objetos
York Vidros „Ltda.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Gu;anabara
para cortinas, jarros, [animados. plásticas, lancheiras. mantegueiras. malas,
orinóia, pendedores de roupas. Pul a doroa para móveis, pires, pratos 'palitei.
Indústria Bratilehn
raii,,pás de corinhe pedras pomes, artiuca, , protetoes para documentos, puClasse 1
sadores de • água para uso doméstico
Tintas em pó, liquidas, sólidas ou pasuns, ,travessas. tipos Ir material plástiso, sacos, saquinhos vasilha'.
tosas para madeiras, ferro, paredes,
Classe 14
Comarelo e beneficiamento de *Miro& em eonotruções, ,isouros, Sacidos, Meai, oenier para acondicionamento, vasos,
tamis, tolas a 'frio e • rolem adio faseleklat
gond mas:atoe • esoldsweg
: lutou, barco& e vaisaioa

Orlis

0-eett Vaimetew

Moenda de Ouro

York Vidros Ltda.

març,o de 1965 1211.,
Termo n.ã 672.019, de 17-11-64

D. O. Ramos Tintas Comércio
Representações
'Guanabara

Classes: 1, 12, 14, 22, 23, 24, 36 e 34
Titulo .
' Termo n.z 672. 020, de 17-11-64
Antonio .Machado Nascimento, Ortbo
guntino Dias e Annibal Lemos filho
Guanabat

Revista de Ledisfacão
Clamar 32
Revista
Termo n.z • 672.021, de _17-11-64
Antonio Machado Nascimento. Ortho
gantino Dias e Annil.kal Lemos filho
Guanabara

Coletânea de Leis FisCali
••n•

Classe 32
Livros, publicações imPressas e revistas
Termo n.° 672.022, de 17-11-64
Manoel Mendes Veloso
Maranháo
•

CAJÁS,
itertoel Mendes Velosto
Caiar"
, - Marna/Ida

1

- Classe 41
Café torrado e inoikIo
termo n.° 672.023, de 17-11-64
\ Gomes Ferreira, Jansen,
Cia,
Maranhão
808 ANO

Gomis Yerreira,Junace Cia.
L*go do Junco- Méranhão
Casse 41
Café torrado e moído
Térmo n.° 672.024, de 17-11-64
Pereira & Vale
Piau1
FEVALE

'Pereira & Vele
$.2erancisco do Pieui
Piau
Classe 4v
Café torrado e inoido
Tkrno n.° 672 .026, de 17-11-64
• An'eonio Nunes Bote"Pará

a alo

JOS. DEtesila131
Acitonlo Lona isatelaw
Moral:4 - Ur:

Casse 41
- Cadd torrado e moldo

DIÁRIO OFICIAL
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Termo n.9 672.025, de 17.1144
A. A. Moraes 8 Cia.
, Pará

(Seção

Março de 1965

III)

Treno a.° 672.031. de 17-11-64
Marialva Guimarães de Mello
Guanabara

Teimo u.°' 672,036, de 171.1454
Qba Societé Anonyme
Suiça

Tèrmo n.° 672.041, de 17-11-64
Asdena — Associação Park o Dem.
volvimento Nacional
Guanabara

Classe 4S

Classe 2
Prgierados empregados na medicina
veterinária
Temia n.° 672.037, de 17-11-64
Companhia de Canetas Compactar
Rio de Janeiro

Nome civil
Tèrmo n.' 672 . 042, de 17-11-64
Dibrástec — Distribuidora Brasileira
Técnica
Guanabara

RI04:400 ANOS

bIBRASTEC -Distribuidora',

INDUSTRIA BRASILEIRA,

sRrasileira Técnica,

PRIMOR

Moraes &
Icoaracy - Pará

a. A •

Classe 41
Café torrado e moido
?Termo n.° 672.027. de 17.11-64
Lacerda 8 Cia. Ltda.
Pará
r~d
SANTA UMMO.
tioords é Cl.. Ltda.
.
ta Isabel do Pai4 - Para

•
Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 672.028, de 17-11.64
Aguardente Porteira Velha Limitada
Minas Gerais

DOBRADINHA
INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Aguardente de cana
Tèrmo n.* 672.029, de 17.11-64
Marialva Guimarães de Mello
Guanabara
*mio

•

sabonetes e talco perfumados

Termo a.° 672.032, de 17-11-64
Geraldo Schule. Indústria e Comércio
- de Peças Ltda.
Guanabara

GERALDO

COULZE

indústria e Comércio
de Pecas Ltda.

Classe 17
Canetas
Termo
-672.038. de 17-11-64
Lecy Costa de Barros Silva
Rio de Janeiro

.
Casse 21
Título
Trmo a.° 672.033, de 17-11-64
Primus Ltda. — Representaç es Técnicas Industriais
Guanabara

•

Indústria Brasileira
Classe 5
Parafusos, porcas, arruelas, rebites, estojos, contrapinos

'tremo ti.* 672.039, de 17-11-64
Cannes Organiiação Ltda.
Ro de Jainero
•

'ARS

•

ttj%

jJ

Nome comercial
nino a.• b72.035, de 17-11414
Biviator S. A.
&iça

BIVIA
Motores

Classe 6
elétrico' pequenos .

Classe 8
Acessórios de aparelhos elétricos

ete

geral, aparelhos de uso comum

Teimo n.° 672.044, de 17-11-64
Conserto de Automóveis Cajueiros
Ltda.
Guanabara

Cajueiros
Indústria Brasileira

CANO

oassaszArlí

Classe 33

Ye.

Representações e imóveis
Termo n.° 672.040. de 17-11-64

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de clanbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicle-

tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, car"munas •earaeasneur
roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, cabos de veiculo*
corrediços, para veículos. direção desligadeiras, estribos, escadas rolanes, elevadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos. molas
motocicletas, inotocaigas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
manivelas, navios. ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais paktões
~anu ...sum.
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do a'agador e
Classe 16
Material para revestimento interno e acelerador, trõleis, troleibus, varaes da
,
externo carros e toletes para carros

Lutene de Faria
" Rio de janeiro

,¥#11

#,V
ae4)t

•
Classe 48
Saboneks e talco perfumados.,

Sr&

Nome canercial
--/ermo n.° 672.034, de 17.11.64
Indústrias Barilocke S. A.
Rio de Janeiro •

Classe 48
Sabonetes e talco perfumados
Têm() n. 9 672.030, de 17-1144
Marialva Guimarbes de Mello
Guanabara

DO
INDOSTRIA •BRASILEIRA

•

.

Nome civil
remia n.9 672.043, de 17-11-64
Conservadora Hidro-Elétrica do Lar
Ltda.
•

'

~arta-tetra 2°1-'

-

: I
•

• ." •

(beça.° ill)

Teimo a. 682.052, de 18-11-1964
Santa Luzia S. A., Armazénsc Gerais
Paraná

Termo n° 672.058, de 1841-1964
Jamel
Paraná

Termo n" 672.065, de 18-11-1964
• Edésio BalarotU
Cia. Limitura
Paraná

BARÃO AUTOMÓVEIS
LTDA.

FARMÁCIA
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•ffi

Teírno a." 672 -045, de 1741-61
Ferrancns IVairina
3.abia

rerragens

"Martna Ltd2.
Nome comercial
Térnio ri.' 672.046; de 17-11-64
Ferragens Marina Ltda.
-

Casa Marina
C
. ..laase

SANTA LUZIA S.A.
ARMAZÉNS GERAIS.
-AMEM

•

Nome Comercial
Nome Comercial
Termo no 672.054, de 18-11?1964
Ricardo Que asada
Cia. Limitada
Pa -aná

g;'----

11

nulo
T &roo n.° £72.047, de 17-11-64
Venza — Produtos Quitnicos e Farinecêuticos
Guanabara

'1\\ BB ()CHT1112:
PARANÁ

CATANDUVAS:

Termo n' 672.059. de 18-11-1984
Garibaldi Limitada
Paraná

.

lasses: 3 — 48
distinguir: Exploração do ionit
cio de: Produtos farmacêuticos, Perfu
marias, artigos de toucador
Para

GARIBALDI I
LTDA.
[

Termo n9 672.066, de 18-11-1964
João Antonio Culpy
Paraná

Nome Comercial

BANHA CULn

Termo no 672.060, de 18-11-1964
Comercial Casas Silva Limitada
Paraná

Ind. Eras.

TENHA'
Classe 3
Substâncias e preparações quimica., a
serem usadas na medicina e na farmácia
Termo no 672.048, de 18-11-1964
Hotel Vila Nova. Limitada
Paraná

HOTEL VILA NOVA
...LTDA.

Térmo ri° 672.049, de 18-11-1964
. Empório Iva!, Limitada
Paraná

EMPORIO
AVÁI, LTDA. .
Têrmo n° 672.050, de 18-111984
Autonnar Limitada — Peças e
.
Accessórios
Pararrá

AUTOMAR LTDA.
Nome Comercial
Termo a° 682.051, de 18-11-1964
ludústria de Produtos Alimentcios
"Uma" Limitada
Paraná

INDÚSTRIA. DE PRODUTOS

ALBIENTÍcios nufao.
LTDA.
••;

'
•

••

Nora

I'

Corneraial

Térnio no 672.055, de 18-11-1964
R:cardo Quessada ei Cia. Limitada
Paraná

SILVA LTDA.

lasse
Para distinguir: Banhá, linguiça, detive
dos de bovinos e sumos
Termo n o 672.067, de 18-11-1964
Posto Tupi Limitada
Paraná

Nome Comercial
Termo n° 672.061, de 18-'.11964.
Shozo Kudo
Paraná

ARAPONGAS

Classe 38
Para distinguir: Cadernos para fins escolares e didáticos .
Termo n° 672.056, de 18-11-1964
Irmãos IVIorbtanucci
Paraná

Bras.
eaSse 43

a.

CONTINE:N14AL

1

I

LA VOURA
Classes: 2 — 7 —.45
Para distinguir: Exploração de comércio de Desin fetantes, adubos, remédios
veterinários. ' Máquinas agrícolas. Sementes, mudas. etc.

FABRICA DE
DOCES CIANORTE

Para distinguir: Aguas artesianas, águas
de mesa, bebidas espumantes sem álcoClasse 41
ol, gasosas, ,gingerale, guaraná, refrescos, sifões, soda-limonada e xaropes, re- Para distinguir: Exploração •b- Lõmércio de: Doces, balas, confeital, cholo.
frigerantes em geral
lates, massas alimentícias em geral
'rirmo n° 672..057, de 18-111964
Termo n° 672.064, de 18-111964
Akita Katayarna
Saboaria Curitiba Limitada
Paraná
'
Paraná
•

CASA.

POSTO T.UPI
LIMITADA

U.ASA DA

Termo n° 672.062, de 18-1i-1964
Irmãos Rosseto Limitada
Paraná

IV.AI

Nome Comercial

I

Classe 38
Para distinguir: Cadernos 'escolares e
para Uns didaticos •

— Ind. Eras

Nome Comercial

•n

LumERCIAL CASA'

SABOARIA
ÇURITIB4.-

•••

Para distinguir: Insto de lavagem, 1*
brificação e venda de combustivels
lubrificações
Termo no 672.068. de 18-11-1964
Construtora Arte Técnica Limitada
Paraná

CONSTRUTORA

ARTE TÉCNICA
LTDA.
Nome Comercial
Têrmo n° 672.069. de 18-11.1964
Construtora Serra do Mar Limitada
• '
Paraná

CONSTRUTORA
SERRA DO MAR
,, LTDA

Classes: II — 12 — 15 — 16 — 29 1••
44 —45-46
41— 41 — .43
Para distinguir: Exploração do comerClasse
48
.47 e474
<
cio de: Engenháin Civil, Indústria de
Para distinguir: Exploraçãoçalo comér- materlaig izara Constrtições e O qlbe
, ,Paraná
elo de: Sabão comum, e detergente
Titulo
convier

1222 Quarta-feira 24
Termo db 672.070, de 18-11-1961
I lajime Sumida
•
Paraná

Termo n° 672.071, de 18-11-1964
A Vend.i:iora v incorpz.,..drio.a de
Aoa lamentos Lunitada
Paraná

'CEREALISTA
IRMÃOS SUMIDÂ
- Classe 41

A V ENDEDORA E
INCORPORADORA
DE AP ARTAMEN-

Para distinguir: Exploração do comer
c-io de: Cereais e substâncias . alimentidas em geral

TOS SANTOS LTDA.

Termo n , •672.071, de 18-11-1964.
Walter Machado Garcia
Paraná

Nome Comercial

ELÉTRICA -

n? 672.078. de 18-11-1964
Comércio e Indústria Cafepar Limitada
Paraná
Têrino

INDUSTRIA

Termo ii, 672.072, d 18-11:1064
João Rigon
Paraná

FÁBRICA DE
MOLAS "DUREY"
Classe 21
Para distinguir: Exploração e comércio de: Molas, aspirais e folhas de mo1s para caminhões e auton›,veis
• Termo no 672.073, de 18-11-1964
Irmãos Limitada
• Zanlorenzi
Paraná

CAFEPAR LTDA
Nome Comercial Termo n' -672.079. de 18-11-1964
Fazenda Progresso Limitada
Paraná

FA.7.ENDA
P ROGRESSO

LTDA.

Nome Comercial
Termo no 672.080, de 18-11-1964
Industrias Saboaria Brasileira
Limitada
Paraná

f).13 ,4

o

'MARECHAL

c•
Oyakuo,...
• IMILOIDIZI • 111•0:0

PARANÁ

•

4.!

Classe 42
Para distinguir: Aguardente dk, cana,
pura ou composta
Termo tio 672.075, de 18-11-1964
Irmãos Limitada
7-mlorenzi
Paraná
Classe 42
.
Para distinguir: Aguardente de cana:
pura ou composta
•
termo n° 672.076, de 18-11-1964
Serviçal Limitada Toalheiro e
Lavanderias
Paraná

iNOÓSTR....-13RASILEAS ,

Cla..c 4b

Para distinguir: Sabão comum
Termo no 672.081. de 18-11-1964
Cerâmica Aurora Limitada
Paraná
•

C.A,L,
Ind. 'Br.
Classe 15
Para distingst., Artefatos de porcelana

faiança, barro e terracota louças vidra,.
cie. para uso caseiro, adorno., fias ar..
tisticos e &staimiações sanitárias: artefatos
ficamo NAC10NAL.DE LK/ANDERIAS
de errardes para uso caseiro. adoraoa e
fins e artisticOrt, alguidares. almofarizes,
Classe 33
Pa distinguir: Exploração de s'eàaços assadeiras. barris, bules.' bid&s. bacia.,
bebedouro., biscoiteiras, .bosabonieres.
de toalheiro e lavanderia em geral

'rskirvirçAi.

huradores, carimbo de torno, carneiros
pias, panos, porta 'lotas, potes, portatoalhas, porta-papeis nigienicos sopeiras, saladeiras. saleiros, ierviços para
retrescos, serviços para trios, chá e
jantar, travessas lamas, taças, , bielas,
vasilhames vasos sanitários xícaras
Termo n° 672.082, de 18-11-1964
Pereira Pj Cia. Limitada
Paraná

Termo 11 0 672.087, de 13-11-1964
Cãmerclo Agro-Pecuário de Cidade
Gaucha Limitada
Paraná

COMERCIAL
AGRO-PECUÁRIA
DE CIDADE
,GAUCHA
"CAPIL".
Nome Comercial
Termo n° 672.088, de 1811-1964
Fornecedora de Peças Clevelandia .
Limitada
•
Paraná

FORNECEDORA

Classe 41
Para distinguir: Banha, linguiça, derivados de bovinos e sumos
;
Termo n° 672.083, de 18-11-1961
Alenita dos Santos Tulio
Paraná

ANITA

DE PEÇAS
LEVELANDIA
LTDA
Nome Comercial
Termo n° 672.089, de 18-11-1964
Fecularia Rio do Sul Limitada
Paraná

ind. Bras
Classe 41
Para distinguir: Banha, linguiça. derivados de bovinos e sumos
Termo n9 672.084, de 18-11-1964
Escapamentos Sacy Limitada
Parana

FECULARIÁ
RIO DO SUL

ESCAPAMENTOS
SACY

PERIWAGUARDE,,,aliC

3.1.

cubas, computeiras comedores para.aves,
caçarolas, canecas, centro ete mesa, descansa-talheres, escarroieiras. tomas, filtros, graus,- globos j arras, jardineiras,
licoreiros, te, teiras, . lavatórios, • Diante'guelras, moringas. ar)iheras, nichos,
rei, pratos, pilões. praus para ornatos,

lua. Ilras

Clasie 33'
' Para distinguir: Explo.ação do comércio de:, Serviços elétricos para veículos
motorizados em geral

.

andejas, anheiras, .copos, consolo., cal.
deiróes, cântaros, cadinhos. cofres,

COMÉRCIO E

PARANÁ

•• n•. ( .0.1

Março do 1965

OFiC!A!. (Ser;iii

LTDA.

Classe 33
Para distinguir: Exploração do comércio de: Oficina mecânica de automóveis
em geral
Termo n, 672.d85, de 18-11-1964
Casa do Lavrador Limitada
Paraná

Nome Comercial
Termo no 672.090, de 18-11-1964
Blocos Paraná Limitada
Paraná
'BLOCOS

CASA DO

PARANÁ

LTDA.

LAVRADOR
Classe 19
Para distinguir: Exploração do comercio de produtos agro-pecuário e similares
Têrmo no 672.086. de 1,8-11-1964
Representações Alvorada Limitada
Paraná .

REPRESENTAÇÕES

Nome Comercial
Termo ri , 672.091 de 1811-1964
Pecularla Paraná Limitada
Varai

FECULAR1A
PARANÁ LTDA,

• ' ALVORADA LTDA
Nome Comercial

.

Nome Comercial

Urnas n° 672.092.. de 18-11-1964 . •' • ••Tésrao a° 572..096. de 18-11-1964
Industri:rs Gráficas Libra Liznitaas
• Wallbach Cia.
Estado dá Guanabara
•
.-Paraná

Brag

formes e vestidos

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e . roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas. blusões. boinas, baas
douras. bonks. capacetes. cartolas, carapuças, casação, coletes. capas, chies.
cachecols, calçados. chapéus. cintos,
cintas. combinações, =pinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpeta fantasias, fardas para militares, co.
legisle, fraldas, galochas, gravatas. gorros logos de lingerie, laquetas. laquês,
maiôs. mantas. raandriAo. mantlhas. patemam açorem atoanai amas •senni
porta-copos, porta-saqueis, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites, manhas, recipientes, suportes assoastes' para
guardanapos, saleiros tubos, tiçelas.
tubos para ampolas, tubos para serialetós. palas, peta/soem pa/over, pelerinas.
penas. ponches, pilainas. „pijamas. pu.
abas. perneiras. quimonos. regalos.
robe sie cbainbffle, roupão, sobretudos.
suspensórios. saídas de banho, sandálias,

suciares, aborta mangais atolas.ou Macas,
talar. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n° 672.093, de 18-11-1964
José Kengubbes
Paraná

Ind. 'Eras) . •
Classe 47
Para distinguir: Substãncias e produtos

destinadds a lubrificação, a combustão.
a iluminação e ao aquecimento a saber;
álcoois:notar, Toamo, gazolina, queroze.
ne, petróleo, óleos refinados, manufaturados de petróleo, óleo para lubrificação de máquinas e motores e gases liquafeitos destinados ao aquecimento
Têtsaa n° 672.094. de 18-11-1964
Cooperativa dos Ferroviários Limitada
Paaaná

Termo n° 672.100, de 18-111964
Cia. 'Brasileira de Chocolate
•
-São Paulo
Classes: 32 — 38
Sinal de Propaganda
• Tirmo 10 672.097, de 18-11-1964
Jean, Naté, Inc.
Estados Unidos da América

Para distinguir: Café em grão, torrada
e miado, massas alarenticias
Têrrno n° 672.095 de 18-11-1964
Katçutoçri liasegawa
Paraná

PIPOCA• SOL
fnd:
Classe 41
Para aliatascanir: 'Pipaccas

PRORMLAÇÃO

VITORrA
Indústria, Braatlaira .
. Classe Li

Têm) p,,o 672.104, de 18-11 1964

Eugenio Freyenfeld.
São Paulo

CONOONITAt
Brasileira'

Classe 41
Alcachofras, aletria. aliso, 113paiga*
açúcar, alimentos paar animais. amido
amancloas, ameixas, amendoim. araruta
Arroz- atum, aveia, avelas, azeite. aza•
tonas, banha. bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão. canela
(sadios. rações 'balanceadas para atilem pau e em pó. cacau, carnes, chá
sararnelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite. cremei
...iimenticios croquetes, compotas. can.
pica, coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para . alimentos. colorantes

edog-,7f2ÇC

Classe 23
Para distinguir: Tecalas em geral
Classe 41

Fundição Vitoria Limitada
São Paulo

Para ~guiri Conexões de 'erro
fundido

PRORROGAÇÃO

*Cndústria

Teimo n° 672.103, de 18-11-1964

PRORROGAÇÃO

HENDiRÀ
Indústria Brasileira
Classe 18

Pare distinguir: Agua de colónia
"Iu•ato no 672.105, de 18-11-1964
Walter Bertuccl,
Minas Gerais

4
Clasa 48 /
Para alistinguir: Peiftanes, essências, ex.
tratos, água de colõnia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
.
PRORROGAOQ
ág ua de rosas, água de alfazema. água
PILMESCOL
para barba, loções e tónicos para os chouriços, dendê, doces, doces de fru
cabelos e para a pele. brilhantina. ban- tas, espinafre, essências alimentares, em- - Indústria Brantlaira
dolina. "batons", cosméticos, fixadores. packis, ervilhas. enxovais, extrato de to
de penteados, petri'àeos. óleos para os mate, farinhas alimenticias, favas, lê
Classe 1
cabelos, creme evanescente, cremes gor- cuias, flocos, farelo, fermentos. felpas
durosos e pomadas para timpela da Figos, frios, frutas secas naturais e cris- Para distinguir: Cola para filmes doe.
peie e "maquillage" depilatórios, deso- talizadas: gricose, goma de-mascar. gor matográficos. cola ara filmes fotográ
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz duras, grânulos, grão de bico, gelatina
ficos e cola ara crluloide em geral
e talco perfumado ou rrão, lápis para goiabada, geléias. herva doce. !serva
Termo n° 672.106, de 18-11-1964
pestana e sobrancelhas, preparados para mate, hortaliças, lagostas, litigues, leite
embelezar cílios e olhos. carmim para condensado, leite em pó, legumes em Indústria Metalúrgica de Valvulas "P"
rostv e -para os lábios. sabão e creme conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
S. A.
São Paulo
-para barbear. sabia liquido perfumado ris alimentícias, mariscos, mantsaga,
ou não. sabonetes. dentifrícios em pb, margarina. marmelada. maearrao. mas-pasta ou líquido; sais perfumados para sa de tomate, mel e melado, mate, masl'RORROGAÇÃO
banhos, pentes, vaporizadores de pedia sas para mingaus, molhos, moluscos,
me; escilvas para dentes, cabeies, unhas. mosrarda, mortadela, nós moscada, no-IfittSTRIA
METAI1JRG1CA.
e cílios; dum de louro. saquinho perfu- zes: óleos comestíveis, ostras, ovas;
VAU/IMAS oPfi S/A.
liquip6.
pasta,
preparados
em
mado,
paca piaos, prlinas pimenta, pós para
do e tijolos para o tratamento das unhas pudins. pickles, peixes, presuntos, padissolventes e vernizes, removedores da tês. petit-pois. ',Milhas, pizzas, pudins;:
Nome Comercial
cutícula; glicerina perfumada para os queijos., rações balanceadas para anicabelos e preparados para descolorir mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
Têrrao n° 672.107, de 18-31-1 964
unhas, cilhas e pintas ou sinais artifi- sanduíches, salsichas, salames, sopas en. Metalúrgica Cordeiro, Indústria e
ciais. óleos para a pele
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
Comércio Limitada
tratas; torradas, tapioca, tâmaras, talha_
Tèrmo n° 6'72.098, de 18-11-1964
rim. tremoçoa, tortas, tortas para aliSão Paulo
Société Anonyme Gastai°
mento de animais e aves, torrees,
toucinho e vinagre
França
PRORROGAÇÃO
Termo n° 672.101, de 18-11-196-1
CORDEIRO
Editorial Mangione S. A.

MAUÁ
tnd. Bras.

lusas, ligas, lemps mameis. meias
mantas, uuncinão, mantilhas palatais. palita, penbnat, palover, rleitnas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, • punhos, perneiras, quimanos. regalos,

robe de chambre, roupão, sobretudos
sissoettaórios• saldas de banho, sandálias,.
mictares, mamas, sungas, stolas ou slacks,
atlas, toucas. turbantes. ternos, uni-

CASA LONDRES

LAGARTO

Mar;;0 de *1955 1223

CFEAL (c 111)
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Termo na 672.099, de 18-11-1964
Soeiété Anonyme Castillo
França

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
a -roupas feitas am geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusóes, boinas, babadouros, boués, capacetes. cartolas, carapaças, casacâo, coletes, capas, chales;
cachecoLs, calçados, chapéus, tintos,
cintas, combinações, corphibos, calças

Indústria Bv.asileira

São_ Paulo
PRORROGAÇÃO
.

Ernio

.A MELODIA
Clames: 8 — 39 — 38
Titulo
Termo n° 672.102, de 18-11-1964
Saturnia S. A. — Acumuladores
Elétricos
São Paulo

PRORROGAQI0
F,13
L O O B' 1
..
33raisi1óirf . 1
. . Inéalistria
; .. t , l l
. .
. 1
' 'c
Ai .
e I
Classe 8; ,

serlhoraa e de crianças. : calções, calças. camisas. carda:Ana. camisetnal
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
1
pcs, fantasia-a fardas pira miatarea, coPra' diatkagla _Acumuladdass'. elétrico
ros, logos ide liagerée. iaçuetas.
„
'a haaarias elétalaae i i t ., ,
baliras
galocha',
~tas,
gorlegiais,
.. S
: I.
..
4 ‘g
- ;
a .5- • . . :4
‘n

a t

Classe 8
Para distinguir: Fogareiros
Termo n° 672.108, de 18-11-1961
Importação e Comércio Oxford
Limitada
São Paulo
PRUktROGAÇÃO

_.LUXFORDE
IntbSetria Brbsileira
Classe I
Absorventes, acetona, ácidos. acetato*,
agentes qtdmiços para o tratamento e
larada de „fibras, lacaios, couros, e . celulose; água raz. álcool, albumina, asas
lama alumen, alvaiade, alvelantes Iada/galais, alumiai° em pó amarias",

1

•.,x10 OFICIAL (Seção II!)

224 Quarta-feira 24

'enti-incrustantes, anti-oxidantes, ataiates, antl-corrosivos, anti-detonan, azotatos, água acidulada para
tr
tniladores, água oxigenada para
industriais, amónia; banhos para
alvanização, benzina, benzol, betumes,
!carbonatos de sódio, de potássio; cal
Virgem, .carvões, carbonatos, catalizadotes, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creoPatos; descorantes, desincrustantes, diseolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fttadores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura,
gliceriha; hidra tos, hidrosulfitos;
.impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
Ciassas para pintura, magnésio, merOrlo; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
Pintura, óleo de linhaça; produtos qui/alcem para impressão, potassa ' indus44al, papéis emulsionáveis para a foOgratia, papéis de turnesol, papéis hellográficos e heliocopistas, películas
sensivels, papéis para 4otografia e aná!Ma de laboratório, pigmentos, potassa,
068 metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para 'niquelar, pratear e cromar, produtos pari, diluir tintas prossia.
to; reativos, removedores, reveladores;
iabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
OU pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose,. barcos' e velculos, talco industrial, thiner,

ge

nos. caixas de :arilo, caixas para pa-

pelaria. LartiLs de visitas, cartões cornem:ai:, ca:tões indices, confeti, cartolina, 'cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas, Rilhas índices
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de pari tcsnsparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel

Termo n' 672.109, de 18-11-1964
i''' n ho Progresso S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
FELICIDADES
Indastria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Farinha de trigo
Termo no 672.110, de 18-11-1964
Arthuro Ginelli
São Paulo

PRORRoGAÇAO"

• -ITALO—BRASILSIhr,
Classes: 8 — 33
Titulo

Termo no 672.111, de 18-11-1964
Fábrica de Botões "Record" 1".im4ada
São Paulo

PRORROGAÇ—A0
ÇOR DER
'T --iiSstria Brasileira
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) . álbuns
para retratos e autógrafos, balões (excair para brinquedos) blocos para
conespondência blocos para cálculos
blocas para anocacões. bobinas brochoT 5 t:ão impressas, cadernos de escrever. capa para documentos. carteiras,
caixts de papelão, cadernetas, ceder-

março de 1965

Termo no 672.116, de 18-11-1964 , 5 chapa, ferro redondo, ferro fundido, LerConfeitaria e Restaurante Fasano S. A - ro maleável, ferro manganês, fitas de
aço para embalagens, gusa em bruto OU
São Paul,,,
parcialmente trabalrados, gusa temperada, gusa maleável, lâminas de metal;
latão em fõlhas, em chapas e em ver..
galhões, ligas para soldar, ligas metáli.
f
4/0BROGAÇÃO
cas, limalhas, magnésio, manganês, me.
• CONFEITARIA E RESMtais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados metais em massa; metais esRANTE FASANO S/A,
tampados, metais para solda, níquel, '59mio, ouro, paládio, papel de estanho,
platina, poeira de zinco, prata, sucata,
Nome Comercial
soldas tungstênio, zinco corrugado . e
zinco liso eia folhas
Tèrmo n9 672.117, de 18-11-1964
Libele Magazine Limitada
• Term o n° 672.119, de 18-11-1964
São Paulo
Laboratório Estrela Limitada

LIBELE

InclUstria Brasileira
PROU0400

-.asse 36
Para distinguir: Artigos de vestuário&
MOSTEIRO
e roupas teitas em geral: Agasalhos.
LAIKIWORIO asrest4 11D4.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Sio !Uno
.Industria Brasileira
botas, botinas, blusões, boing, baba
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, 'capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Classe 3
cintas, combinações. carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal- Para distinguir: Um preparado fume.cêutico
Termo n° 672.112, de 18-11-1964
ças, camisas, camisolas, eemisetas,
Garage Santa Luiza Limitada
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Termo n° 672.120, de 18-11-1961
saias, casacos. chinelos, dominós, echarSão Paulo
José Félix Maria Bianco
pes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorParaná
ros, logos de lingerie, Jaquetas, laguês,
PRORROGAÇÃO
luvas, ligas, le•iços, mantõs, meias,
dANTA LUIZA
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, pa3'n &int ria Praei.Leira
letós. palas,. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quinfonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
.lasse 47
Para distinguir: óleos e lubrificantes suspensórios, saídas de banho, sandálias,'
sueteres, ãhorts. sungas. stolas ou slacks,
Termo n° 672.113, de 18-11-1964
tuler, toucas, • turbantes, ternos, uniArinca — Artigos Para Indústria de
formes e vestidos
Calçados Limitada
Termo n° 672.118, de 18-11-1964
•
São Paulo
Aços Villares S. A:
'PRORROGAÇÃO
Classe 16
São Paulo
Para distinguir: Tacos e -plsos
ARINOA

In g Qtria Brasileira

PRORROGAÇÃO

Classe 28
Para dutinguir: Colas para ..,..aceiros
Termo n9 672.114, de 18-11-1964
S. A. Fiação Para Malharia Indiana
São Paulo

Termo n, 672.121, de 18-11-1964
Reynaldo Mazzeo.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

• PRORROGAÇÃO
S/A&FIAÇ -ÃO PARA

MAMARIA INIIANA

S

I 2O5TPIA BRÁSILErei,

Classe 5
Para distinguir: Aço em bruto, aço preparado, aço doce, aço para tipos e para
Termo io 672.115, de 18-11-1964
molas, aso instrumental e rápido, aço
Farmacia "Drogatiipon" Limitada
fundido, aço arcialmente trabalhado, aço
São Paulo
polido, aço refinado, barras de soldar,
bronze em bruto ou pracialmente trabalhado, bronze, bronze em pó, bronze
G
O
'PRORROAÇÃ
em barra e em fio, chapas de metal.
DROO ANIP O ti
chumbo em bruto ou parcialmente ira'
Da
balhado. 4 cobre em bruto ou parcialmenIfi gas tria Bras
te trabalhado, couraças, discos, eletrodos, estanho eia bruto ou parcialmente
saasst
• trabalhado, ferro em bruto ou parcial'
Par,. ..„...nguir: Produtos farniaceuticos mente trabalhado, serro em barra e em
Nome Comercial

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ ip,00
•

Classe 11
Para distinguir: Latas para acondiskr
nnamento de alimentos, latas para ott.
tros acondicionamentos, fechaduras, dobradiças, rincos, ferrolhos, cadeados. arruelas, porta chaves, pratos de folha,
canecas, alguidares. çunis, parafusos,
porcas, rebites, pregos e taxas

