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SEÇÃO III
.

ANO XXIII --.

TERMO N9 113.701
Depositada em 2 de outubro de 1969.
Requerente: Trivellato S. A. Engenharia, Indústria e Oomércio São
Paulo.
Pontos caracteristicos de: "Aperfeiçoamentos em aparelhos para sacaMento de pneus pesados e outrose. —
privilégio de Invenção.
10 "Aperfeiçoamentos em aparelhos para secamente de pneus pesados e °urros", caracterizados por ser
o elemento principal, ou seja, o corpo, possuidor na parte interior, dum
alojamento de parafuso vertical.
Total de 10 pontos
TERMO N9 113.77e
Em 6 de outubro de 1959
Requerente: Fram Corporation —
:estados Unidos da América.
Titulo: Silenciador e filtro c,ombi.
nados para a admissão de ar de um
earburador de motor. — Privilégio de
de Invenção.
1° — 'Um silenciador e filtro combinados para a admissão de ar de um
carburador. de motor caracterizado por
compreenderem um elemento do filtro
no formato de anel que tem mais de
12 polegadas de diâmetro exterior, o
dito elemento sendo formado de fibras
grossas e finas misturadas, ligadas
umes com as outras e moldadas num
anel semi-rigido de filtro tendo Pa re
-desquãoradilmentspado
tele° ao fundo, uma base anular de
suporte para o dito .elemento, tendo
uma abertura central de descarga de
ar, uma coberta anular para o dito
elemento, tendo uma borda se esten_
detido descendentemente de diameiro maior do que o elemento do filtro,
de modo a fornecer uma passagem de
ar entree a borda e a periferia exterior do elemento e dispositivos para
fixar a coberta na base com o elemento do filtro ajustado entre os
mesmos para a correnteza do ar radial e interiormente através dg dito
elemento.
Total de 6 pontos. •

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 985

o comando
REVISTA DA PROPRIEDADE rizado pelo fato de terno
de
oscila o marteleto,
aberta.
INDUSTRIAL
ra fechamento dos contatos,
choques, construldo'em forma de uma
unidade completa, capaz de ser des..
lizacla zebre o eixo de cauda Já exestente de uma cabeça de pára-choque;
dita unidade incorporando um cinte-.
dro cheio de fluide hidráulico e um
pistão móvel no interior do referido
cilindro em resposta a impactos aple
cedes a cabeça de pára-choque, dito
pistão estando operativamente associado com uma peça disposta entre a
cabeça- de pára-choque e o elemento
amortecedor' mecânico; o mencionado
cilindro sendo forma,clo de modo a
absorver impctos e choques de recuo
e a prover unia vedação hidráulica
entre o pistão e o cilindro para restringir o movimento dopára.choque.
Total de 6 pontos.
A requerente reivindica de acerdo
com a Convenção Internacioinal e o
Art. 21 do Decreto_leen9 7.903, de 77
de agosto de 1945, a prioridade do
corra.epondeente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra, cm 6 de outubro de 1958, sob o número 31.852.
e
TERMO Ni 113.840
Em 8 de outubro de 1959
Requerente: Fábrica Italiana Magneti Mareai S. p. A. — Itália.
Título: Gerador de impulsos para
e ignição de alta freqüência. — Privilégio de Invenção.
19 — Gerador de impulsos para a
Ignição ' de alta freqüência, destinado
a motores de combustão interna e,
em particular, a veículos motorizados,
compreendendo, em substância, um
rotor, um distribuidor de corrente, um
dispositivo para • o avanço automático
e um eventual corretor de depressão,
caracterizado pelo fato de compreen_
der, ainda, um descarregador para o
funcionamento da instalação com uma
ignição de seta freqüencia.
Total de 11 pontoe,

ção da. dite plataforma, caracterizado, cada conjunto •por incluir- inicialmente uma alavanca em L invertido,
que suporta emantem aplicada internamente unia pequena roldana contra
o cabo de elevação da plataforma,
alavanca esta . articulada por um extremo, 'entre as travessas superiores
da mesma, e pela outra, a um braço
de extensão regulável, o qual por sua
vez é articulado a um nova alavanca
em L, com ponto de gir0 entre as
mesmas travess as já citadas da plataforma; e cujo outro extremo é solidário a nevo e curto braço vertical, com
uma pequena caneca cilíndrica pendente.
Total 4. 4 pontos.
mamo Ne 113arre .
Em 9 de outubro de 195e
Requerente:• Franz Plasser e Jeeef
Theurer --e Vínea — Austria.
Titulo: Máquina para socar vias
permanentes. — Privilégio de Invenção.
19 — Máquina para socar vias permanentes com ferramentas de socar
que ficam dispostas, preferivelmente
afundando no leito do cascalho com as
suas extremidades inferiores, em ambos os lados dos lados longitudnas
de um dormente a ser socado por baxo, e com uma ferramento de socar
adcional disposta em seguida de pelo
menos uma destas ferramentas ou lateralmente para com as mesmas, oaracterisada . pelo fato que esta ferramenta de socar adicional fica disposta numa trave oscilável, de maneira
que elapode ser asseentada pelo oscilar da trave no leito do cascalho, podendo respectivamente ser afundada
no mesmo.
•
Total 8 pontos. •
Prioridade: Au.stria, 15 de outubro
de 1950, sob o n9 'L218-58.

••n•••,•n•••

TERMO N9 113.836

•

TERMO N° 113.894
Em 8 de outubro de 1959

Em 6 de outubro de 1959'
Requerente: Swindon Tool campa. Requerente: Abraham Wroclawskt
ny Limited — Inglaterra.
— São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamenetos em ou Titulo: Freio automático para pia.
relativos a pára-chames para veículos taformas de elevação de cargas. —
ferrervelrlos. — privilégio de Invenprivilégio de Invenção.
.
çfto.
19 e- Freio automático para plata1° — Uni pára-choque para veículos formas de elevação de cargas, podenferroviários, caracterizado pelo fato de do ser acionado também manualmencompreender um elemento amortece- te, compreendendo doia conjuntos
dor mecânico combinado com um me- Iguais, e aplicados simetricamente em
cenismo hidráulico abelSrvedor .de relação á roldana superior de eleva.

T1211M0 N° 113.877
Dm 9 de outubro de 19,5e
Requerente: Fábrica Italiana IVIagfleti Marelli S. p. A. — Itália.
Título: Corretor de avanço._— Privilegio de Invenção.
19 — Corretor de avanço, para a variação do ângulo de avanço doa aparelhos de ignição e, em particular, do
corretor de depressão para veículos
motorizados, no qual a variação do
ângulo de a venço se verifica mediante
o deslocamento do 12,artelete, earaebe-

que
11
obtido por melo de um exantrleo,
modo a . que o eixo em
do Wel
para cada
e
poeta
girar em berne de um segundo eixo
firo que fica por dentro do orifício do

martelete ou da eventual bússola de
guia no interior do mesmo forçada.
„Total de 4 pontoe.
' Prioridade:. Itália, em 24 d4 outubro
de 1958, sob o n9 15.951.
TERMO N° 116.011
Em

28 de agesto de 1969

Requerente: Milton Schultz LobatO
— Paraná.
Título: Um nivel aperfeiçoado.
Privilégio de Invenção.
lá — Um nível aperfeiçoamento,
caracterizado por um tambor com sua
banda dividi a em quadrantes com
subdivisão par meio de escala ou gra,
duaçáo com diviebee em graus ou dee
címais ou centesimais, ou een um lem
do com divisão em graus e no outro
decimal ou centeslmal, ou ainda em
um quadrante can unia e no outro a
outra divisão, tendo este tambor um
contra-peso embutido num ponto dia.
metralnaente oposto a uma linha divisória dos quadrantes; tamber
alojado na cavidade central de uma
régua ou barra, vedada por unia lamina transparente com traço central
transversal, sendo o tamber móvel
vremente em terno de um eixo oen.
trai girando nas
paredes enceta& .lae
tereis de dit cavidade.
. Total de 2 Pontoe.
TERMO N9 116.z1e
Era 11 de janeiro de 1980
Requerente: Richier S. A. — Frau-

ça.

Titulo: Ibelo compressor com eL
líndro motor e vibrante. — Privilégio _. -- --de Invenção.
.e 1° — ente() compressor de cilindro
motor e vibrante, caracterizado pelo
fato de que os manente dos pinos. 23
do cilindro 18, bem como o mancai do
pinlieto motor 28, são, um e outro,
montados rigidamente num quadro 25
sensivelmente retangular e montado
horizontalmente no chassi 32 por
ração de seus lados adiante e atrás,
por meio de amortecedores elásticos
31.
Total de 3 pontos.
A requerente reivindica de acento
com a Convenção Inbermteloinal e O
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 7:
de esesto de 1945, a prioridade dO
corrw
pondeente pedido depositado ne.
Repartição de Patentes na França, em
21 de janeiro de 1969, sob o mime'rad ma
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DIÁR10 OFICIAL (Seção III)

— As .Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
jornais, diáriaMente, até às
DIRETOR - GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
'ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
•
11,30 horas. .
ceiam oo ~VIÇO os pust.tc7,o6Ss
CHIPIL DA stçÃo os asosolo
— As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
tes 'à matéria retribuida, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deSEÇÃO III
verão ser formuladas por es•seio de ~deidade do expndtainte de Oapartamerde
crito, à Seção de Redação, das
Nacional d• Propriedade Induatriel de, Nirnietirie
9 às 17,30 horas, no máximo
do Indo:inerte • Cernirei°
até 72 horas após a salda dá
Impresso
nau
oficinas
do Departamento' de Imprense Nacional
Argãos oficiais.
— Os originais deverão ser
7 ASSINATURAS •
dactilografades e autenticados,
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
.
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre Semestre • • Cr; 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano . . . .
Cr$
900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer épo. •ca,
, por seis meses ou um ano. Ano •
Cr; 1.300,00 Ano
'
Cr$ 1.000,00
As- assinaturas vencidas
•
poderão ser • suspensas sem parte superior do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findwrá.
dade de suas assinaturas, na A fim de- evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

As Repartições Pública
cfngir-se-ão às assinaturoe
anuais renovadas até 29 kji3
fevereiro de cada ano 'e iálj
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a ré.
masa de valores acompanhoi
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solictlamo4
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vala
postal, emitidos a favor de
Tesoureirq. do Departamento
de imprensa Nacional.
Os suplementos da edi•
ções dos órgãos oficiais só as
fornecerão .aos assinantes que
Os solicitarem no ata da ou&
natura.
O funcionário público federal, para fazer jus ao deeconto indicado, deverá provar
esta condição na ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr4 1,00, por , ano

rias por átomo grama de oxigênio no
óxido, sendo-a proporção de cromo,
pelo menos, .4 moi por cento baseado
sôbre as partículas de óxido de metal,
dispersadas, tendo a mister°, de metais um ponto de fusão acima de
700°C, estando a dispersão substan.
Malmente isenta de fibraneento ,das
partículas de óxido refratário, sendo
o conteúdo de oxigênio da composição, em excesso de oxigênio em altas partículas de enchimento, de Ó a
2%, por peso, sendo o tamanho dos
grãos metálicos menor do titia 10 microns, sendo dita composição caracterizada por der urna resistência à de_
formação (ou limite deescoamento) a
0,2% de desvio afastamento e unia
temperatura de 75% do ponto de fusão

do metal, em grátis alxolutos, de r pelo
menos 1,5 vêzes a do meta/ não modificado por partículas de óxido refratário, e por tem uma resisteêncla
oxidação aperfeiçoada em compareça()
com dito metal não modificado {
Total de 12 pontos.

EXPEDIEN

TE-

•

Em 5 de fevereiro de 1961

cialmente, em seu conjunto, de dois
corpos únicos de metal fundido, 'não
possuindo molas, roscas ou equivalentes,. providos de bases para fixaçao
nas partes das janelas, tortas ou onde se aplicar e orelhas destinadas et
colocação de cadeeedos, e de um pistão de engate, 1.1311C4 peça móvel, funcionando sob a ação de uma mola,
dotada tal peça de um pino para &tia
movimentação.
Total de 2 pontos.

Requerente: Distribuidora Lalekla
Ltda. — Sãe Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em saboneteera para. sabões líquidos. — Privilégio de Invenção.
"Aperfeiçoameentos em saboneteira para sabões líquidos", caracterizado por ter um recipiente retangular, ligeiramente abaulado, com
--cantes lateral externos chanfradas,
tendei era sua face frontal um viser
transparente, e em sua parte superior _amue tampa circular abaulada,
TERMO N° 120.12e
°ora ¡dois furos, provida de um pino
lateral, o qual aperta a tampa contra
Em 13 de junho de 1900
o recipiente ae) encostar-se a uma borda interna, Inclinada, do mesmo,
Requerente: E, I. Du Pont de Ne.
Total de 5 pontos,
moura And Company -- P.,tados Uni_
dos da América,
Título: Composiçies metálliferaa.'
R.M0 N9 117.850
perfeiçoadas e processo de
10De ositada em 16 de março de 1960 sua preparação. — privilégio de In—
odeio de Utilidade) .'
eenção,
Requerente: Ordene — Indústria, lá — Uma composição metalifere.,
Comércio e Planejamentos S. A. — dúctil, sólida, compreendendo uma
Sai Paulo.
dispersão de um enchedor de óxido
Pontos característicos •de: &Deriva. refratário, em partieulas, num comdisposição de fechamento de pulveri- ponente metálico, caracterizada pelo
xador,„ para agricultura".. •
fáto de que dito componente metáli— "Nôva-cileposição de fechamen- co consiste, essencialmente, de uma
eetta --de. -pulverizador para agricultura", mistura de um metal (a) tendo une
earazterizado por - Sér 'cOnstituido_ por óxido com unia energisf livre de forum boca/ fixado no corpo de pulveri- mação, a 279C, de até 75 quilocalorlas
eador. cora ampla abertura supe- por átomo grama de oxigênio no Óxirior: nette bocal, que é o elemento de do, e metal cromo, estando dito óxiCentralização da tampa, tem um seg- do refratário, eranular, em fórma de
mento de rasca, exr relevo, estampa- partículas, .substancialmente discredo no próprio corpo, para dentro. tas, tendo uma dimensão média de 5
a 500 milimicros, e unia área super*Nal de 3 pontos.
ficial. em metros quadrados por gra:;•;_
ma, de a partir de 121D a 100/S, onde
D é a densidade das_ partículas em
,e. ~MO N9 118.314
gramas por Mililitro, sendo que ditas_
iii 31 de março de 1960
partículas compreendem uni óxido de
aito4lo de . utilidade para: NOvo metal refratário que é insolúvel na
ereetura de metal, que termicamen.
ased.14? de ouchador".
Reqiierenté: Pund'ção metalarte Li- te estável até, pelo menos, 500°C, e
que tem uni ponto de fusão acima de
mitada — Curitiba, Parana.
19 -e Nóvo modelo de puohador, ca- 100000 e uma energia Urre de formaeitedie1Cado par Jer sonstituido,-essen_ ção, -a 1000°C acima , de 90 quilocalo-
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DIVULGAÇÃO N.* 858
PREÇOS CR$ 80,00
A VENDA:

Seção de Vendas:
Rodriou,es Alva. 1
Agencia I: — Ministério
da Fazenda
Atende-sé a pedidos pelo
Serviço de Reembólso

4v.

ti

Postal

•

decorrido.

TERMO N9 122.395
Em 2 de setembro de 1960
Requerente: Prepotake StrofirnI,
národni podnik • — Tchecoeslovaqula.
Titulo: Aparelho para o pré-aqueciMento de matéria pnm impalpável
para fabricação de cimento. — Prive. légio de Invençao.
19 — Um aparelho para o pre-aquee
cimento de matéria prima de cimento nuamente dividida ou impalpável
an contato com os gases descarregados pelo forno de cimento rotativo se
caracteriaando por compreender urna
cuba perpendicular se estendendo die ante de e transversalmente ao forno,
dividida em uma série de secções dia.postas umas acima de outras na dita
cuba, ume-série. de depósitos para separar as particulas de material de
material tratado e dos gases aquecidos, os. ditos depósitos sendo alterna.
tivamente dispostos Eôbre _ a superfície externa da dita cuba, urna série
de núcleos de vértice dispostos tuna
acima de outros no espaço Interno da
dita cuba para uma direção continua.
mente mutável dos gases aquecidos,
dispositivos para conduzir a matéria
prima da secção meie superior da cuba
em sucessão através os ditos .depósre _
tos e secções separaderas para o interior do forno rotativo, dispositleos
para conduzir os gases aquecidos para
e da dita cuba na ordem Inversa àquela do deslocamento do material finamente dividido, os ditos dispositivos
sendo ,ligados aom o espaço interno
do eixo emi dtreçãr 'angencial para .
levar os ga,es à girarem ao longo da
sunerficie •Interne da dite cuba.
• Total de 8 pontos,,
• Prioridade: Nebecceranvequin. em 3
de setembro de laND, sob o ne,5.054.
-
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MARCAS DEPOSITADAS .
Publicação feita de ao5rdo com o art. na do Código da Propriedade Industrial. -Da data da publicação começará a
urrar e Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante fase prazo'podertio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da propriedade Industrial agi:ales que se Julgarem prejudicados conaa conotara.° do registro requerido
vestimentos de paredes, madeiras para em outras classes, para borracha para
construções, mosaicos, produtos de base cortumes, para marcineiros, para s
asfaltico, produtos para tornar imper. toiros, para vidros, pasta adesiva para
meabilizantes as argamassas de cimento correias, pasta e pedras para aliar
e cal hidráulica, pedregulho, produtos rebolos, adesivos para. tacos, adesivas
betuminosos para uso nas construções, para ladrilros e adesivos para azufejoa,
produtos betuminosos impermeabilizara anéis, carretéis par tecelagem e guartes, líquidos ou sob outras forma., para nições de material plástico para IndúsTêrmo n.• 657.776, de 24-8-64
revestimentos outros usos nas construtria geral de plásticos
Classe
Chouriço,' mortadela, paict, presunto, Estacionamento e Mecânica 825 Ltda. ções, placas, plásticos para pisos, paVamo n.9 657.783, de 24-8-64
São Paulo
'
redes e tetos, persianas, placas para
salame, salsichão, carne sêca, presuntada
pavimentação, peças ornamentais de Autogel — Indústria e Comércio Ltda.
e toucinho
cimento ou gessso para tetos e paredes
• São Paulo
b25
Têrmo a.* 657.771, de 24-8-1964
papel para forrar casas, parqueies, porInd. Brasileira'
Indústria Taxai ApIcatex" Ltda.
tas, portões, pisos, soleiras para portas,
AUTOM.
tijolos, tijolos refratários tubos de conSão Paulo
Classe 50
Ind.
Brasileira'
creto,
telhas,
telhas
plásticas,
tacos,
tuImpressos
a
bos de ventilação, tanques de cimento,
Classe 6
vigas, vigamentos vitais e venezianas
ALPACATEI
Têm() n.' 657.779, de 24-8-64
Para distinguir: Engrenagem do eixo
Ind. Brasileirrt
Indústria de Refrigeração Amaral Ltda.
Térmo n.9 657.782, de 24-8-64
comando de válvulas e engrenagem de
São Paulo
K. G. S. Indústria de Plásticos Ltda.
•
cámbios
Classe 23
C
vara distinguir: facidos em geral,
São Paulo
TèrrnOi
'na
657.784,
de
24-8-64
Idos para confecções em geral, parAntonio Matilde da Silva
*URAL.
tpeçarias e para artigos\ de amua e
K.Ç.S,
ind. Brasileira •
São Pf11110
Lesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetim.
Ind. Brasileira
aroã, casemiras, fazendas e tecidos de
Classe 50
em peças. juta, lerseyalinha nylon• Para distinguir: Bilhetes de loteria, carClasse 2b
•
aco-paco, percaline, rand, arayon, seda teies impressos, cheques, clichês, cardistinguir: Artefatos de material
natural
tões termoslásticos de identidade, eti- Para
plástico e de nylon: Recipientes fabriI ND . - BRASILEIRA
quetas impressas, faturas, folhinhas im- cados
de material plástico, revestimenVim° a.' 657.772, de 24-8-64
pressas,
notas
promissórias,
passagens
tos confeccionados de substâncias aniNavemar Comercial Ltda.
Classe 40
aéreas, maritimaa e terrestres, recibos e mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
Móveis em geral de metal, vidro; de
• São 'Paulo
rótulos
armações para óculos, bules, bandejas. aço, madeira, estofados ou não, inclubases para teleSones, baldes, bacias, bol- sive móveis ara escritórios: Armários,
657.780,
de
24-8-64
Téroso
n.•
1RE NCOPLA
gnil" Ltda. sas, caixas, carteiras' chapas, cabos armários pare banheiro e para roupas
Distribuidora
de
Bebidas
"Wi
ind. Brasileira
para ferramentas e utensilios, cruzetas, usadas, almo fadas, acolchoados para
São Paulo
caixas para acondicionamento de ali- móveis, bancos," , balcões, banquetas,
mentos, caixas de material plástico para bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Classe 11 a
baterias, coadores, coos, canecas, co- cadeiras,
Tambores
para chã e café
ilhas capas para álbuns e para livros conjuntoscarrrInhos
para dormitórios, conjuntos
Térmo ni 657.773, de 24-8-64
cálices, cestos, castiçais para velas, para sala de jantar e sala de visitas,
Mercearia Frei Caneca Ltda.Classe 42
caixas para guarda de objetos, crtupara terraços, jardim e praia,
Para distinguir: Aguardentes, aparar- chos, coadores para chã, descanso para conjuntos
,São Paulo
conjuntos
de armários e gabinetes para
vos. anis, bitter, branda, conhaque, cer- pratos, copos e copinhag de plástoco
vejas fernet, genebra, gin, kumel, lico- para sorvetes, caixinhas de plásaco copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
res, nadar, punch, pimpermint, rhum, para sorvetes, colherinhas, pasinhas, giratórias, cadeiras de balanço, caixa
InREâtili9atra
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver- garfinhos de plástico para sorveen for. de rádios, colchões colchões de molas
muth, vinhos espumantes, vinhos qui- minhas de plástico para sorvetes, discos dispensas, divisões, divans, discotecas,
madeira, espreguiçadeiras, escavaral.
Classe 50
nados, whisky
embreagens de material plástico emba- de
estantes, guarda-roupas, mesas.
Impressos
lagens de material plástico para sorve- nhas,
mesinhas, mesinha.; para rádio e televiTermo n.9 657181, de 24-8-64
tes
estojos
para
objetos,
espumas
de
Tétano n.• 657.774, de 24-8-64
Indústria e Comércio de Materiais Para nylon, esteiras, enfeites pára automó- são. mesinha para televisão, molduras
Limitada'
quadros,- porta-retratos, poltronas,
Construções Rifiacri Ltda.
veis, massas anti-ruidos, escoadores
de para
Mecánica Industrial Prenscopia
poltronas-camas,
prateleiras, porta-chaSão Paulo
pratos, funis, acamas para doces, fitas
travesseiros
Silo Paulo
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos péus. sofás. sofás-camas,
vitrine,
para bolsas, facas, guarÉições, guarniRINAGR4.
ções para chupetas e mamadeiras, guarTermo a.9 657.785. de 24-8-64
•
nysm
Ind. Brasileira
nições para porta-blocos, guarnições Padaria e Confeitaria Nossa_ Senhora
Ind. iárasileira
para liquidificadores e para batedeiras
Classe 16
da Graça Ltda.
Para distinguir materiais para constru- de frutas e legumes, guarnições de naSão Paulo
Casse 6
ções e decorações e adornos de prédios: terial plástico para ctensillos e objetos
Prensas
Argamassa, argila, areia, azulejos, ba- guarnições para bolsas, garfos, galerias,
tentes, balaustres, blocos de cimento, para cortinas, jarros, laminados, plás- [-NOSSA SENHORA DA GRAÇA
• Tèrrnos 'na. 657.777 e 657.778, de
blocos para pavimentação e calhas ci- ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
24-8-64
WO. mimem
Servia — Serviços Industriais Ltd.i:' mento, concreto, cal cré, chapas isolan- orinóis, pendedores de roupas puxado. •
São Paulo
tes, caibros, caixilhos, colunas, chapas res para móveis, pires, pratos, paliteipara coberturas chapas plásticas para ros, pás- de cosinha, pedras pomes, artiClasse 41
SERVIN
coberturas e divisões, caixas .dagua gos, • protetoes para documentos. pu- Alcachofras, aletria, alho, asaaraaa
ind. Brasileira
caixas de descarga para lixos, edifica- xadores de água para uso doméstico açúcar, alimentos paar animais, amai,.
ções premoldadas. estuque, emulsão de porta-copos, porta-niquelo, porta-notas, amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
base asfáltico, esquadrias, forros, forros porta-documentos, placas, iehltes. Todi- arroz. atum, aveia, avelãs, azeite azeiClasse 50 •
frisos, gesso estacas, grades. nhas, _recipientes. suportes suatartes para tonas, banha, bacalhau, batatas balas.
Impressos em geral: papel para corres- plásticos,
faias
estruturas
para cons. guardanapos, saleiros tubos. tigelas, biscoitos, bombons. bolachas baunilha,
podnência, cheques, notas promissórias truções, 1 :elasmetálicas
de metal ladrilhos, tubos para ampolas, tubos para serin- café em pó e em grão, camarão. canela.
duplicatas, cartões comerciais e de af- lambris, luvas de junções, Iara lageo- gas, travessas, tipos de na/criai plásem Pau e em pó, cacau. carnes cri.
alais, Impressos de contabilidade e esfrio e ca- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
crituração em geral, envelopes e outros tas, material isolante contra
lor massas antaruídos para uso nas mes pava acondicionamen ia vasos, xl- cereais, cominho, creme de leite, cremes
artigos da classe
construções, manilhas, massas para re- caras, colas a frio e colas Lião incicidas alinaenticios croquetes, compotas. can*
Têrmo na 657.770, de 24-8-1964
Frigorifico Líder S.A.
São Paulo

thal:Igsileira

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em:
cheques, duplicatas, envelopes, faturas,
notas promissórias, papel de correspon-i
dência e recibos, impressos em cartazes,
placas, tabuletas e veículos, bilhetes
impressos

• "BRASLAR"
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gica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fruta s . es p ina fre , essências alimentares, em•padas,- ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, farinhas aliánnticias, favas, fé
culá. flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gor

duras-, grânulos, grão de bico, gelatina.
• goiabada, geléias, herva doce. hena
mate, 'hortaliças, lagostas, línguas, leite

Janeiro de 1960

usadas, almofadas, acolchoados para
Têrmo n.• 657.791, de. 24-844
móveis, bancos, balcões, banquetas, Sobral — Solventes do Brasil Ltda.
bandejas, domiciliares, berços. biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,

conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala d evlsitas,
conjuntos para terraços jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosisha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colShões de molas
dispensas, divisões. ivans, discotecas,
de madeira, espreguiçaejras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para 'televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas. prateleiras, porta-cha
péus, -sofás, sofás-camas,. travesseiros e
vitrines
Têmio n, 9 657.787. de 24-8-64

Ind. rsrasileira
Classe
Artigos da classe

Termo n. 9 657.792, de 24-8-64
Norka Textil Ltda..
São Paulo

medidores, painéis cfe carros; quadrok
distribuidores de eletricidade, radiadores
• toca-discos, velocímetros e .taximetroí
Têmio a.' 657.796, de 24-844
Indústria de Auto-Peças Hellenica Ltda.
• São, Paulo

•condensado, leite em pó,legumes em
conserva, lentilhas, linguiça', louro, mas.
VOE KA
ias alimentícias, mariscos, manteiga
. Ind. .rasileIra
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, 'masClasse 23
sas para mingaus. molhos, moluscós,
Artigos da classe
mostarda, mortadela, nós moscada, aozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
Térmo n. 9 657.793, de 24-8-61
pães. piaos, prlinés, pimenta, pós para
Estofamentos Castelo Ltda.
udins pickles, peixes, presuntos, pa.
" Guanabara
tés petit - pois, pstilhas, pizzas, pudins: Organização A. M. F. de Comércio e
queijos, rações balanceadas para aniRepresentações Ltdp
mais, .requeilões,- sal, sagu, sardinhas
São Paulo
aanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e ,fe
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha_
Classe 40
e .11. tremoços, tortas, tortas para ali
Móveis de metal, vidro, cadeiras, Mesas,
mento de animais e aves, torrões.
e colchões toucinho e vinagre
Termo n. 9 657.794, de 24-841
Tênino n. 9 657.786, de '24-8-64
Indústria de Auto-Peças Helienica Ltda.
Metaldroica Metalfer Alumínio e Ferro
IND. BRASILEIRA
São Paulo
Ltda.
São Paulc

r

A. M.

1

•

HELLENI CA

"METALFER"
IND. BRASILEIRA
Casse. 5

Classe 36

Para distinguir calçados
Termo n. 9 . 657.789, de 24-8-64
Compasso Engenharia e • Construções

Ltda .
São Paulc

n••

I

OMTASSO
' ço em bruto, • aço preparado, aço
. nc . • 3rasileira
doce, aço para tipos, aço fundida aço
parcialmente 'trabalhado, aço pálio, aço
Classe _16
refinado, bronze, bronze em bruto ou Para distinguir: Materiais • de :Jnstruparcialmente trabalhado, bronze de ções e decorações: Argamassas. argila.
manganês. bronze em pó, bronze em areia, azulejos. gatentes. balaustres, blobarra,. em , fio, chumbo em bruto ou cos de cimento, bloros para pavimentaparcialmente preparado, cimento me- ção. calhas, cimento, cal, cré. chapas
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente isolantes caibros. caixilhos; ctilunas;
trabalhado, couraças, estanho bruto ou chapas para coberturas, caixas clágua.
parcialmente trabalhado, ferro em bruto caixas para coberturas, caixas dágua,
•bruto ou parcialmente trabalhado, ferro caixas de descarga para etixos, edifica-

em barra. ferro manganês, ferro velho,
, gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa maleável,
%minas de metal, lata em. fó i ba, latão
em bilha, latão em chapas, latáo
verga/haes, liga metálica, limalha&

magnésio, manganês, metais' não traba-,
lhados . ou parcialmente trabalhado, me• tida em massa; metais estampados,

metais -para solda, nignel, ouro, zinco
• corrugado e zinco liso em %lhas
rérmo n. 557.788, de 24-8-64
• Benbo Móveis Indústria • t Comércio
Ltda, ,

9

São Paúlf

BI-MBO
;N p.
BRASILEIRA

. Classe SO
Moveis era geral de metal, vidro. de
aço, madeira, estofados ou não, inclu
abs. móveis para escritórios: -Armários
armário* para banheiro e pare roupas

Ores premoldadas, estuque, emuisoo 'de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru turas metálicas para construções, lame
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, Mises, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeitas para construções, mosaicos, produtos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas -de cimento e cal. hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
constreções, persianas, placas para pas
vimentaçáo, eças ornamentais de dr

mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parguetos, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques_ de &tient°, vigas, vigamentos e
,
Térrao n. 9 657.790, de 24-8-64
Ciloplast Indústria de Artefatos de
Madeira Ltda. •'
São Paulo

- •
Classe 26
Estojos de madeira-

-Classe

Acumuladores, buzinas, baterias elt
casa chaves de alavancas, faróis,
elétricos, lanternas, limpadores de ptkroft
brisas, luzes traseiras para • veiculoS,

-INDOSTRIA DE. AUTO—PEÇAS
•
HELLEN' CA LTDA ,
Nane

comercial

Termo n. 9 657.797, de ;4-8-64
Cia. Industrial Capp
Paraná

-CIO

LEVE

luuustria Brasil:eira
Classe 10

Chupetas

Térmos as. 657.798 a 657.800, h
24-8-64
• (Prorrogação)
Ford Motor Company Limited
Inglaterra •
•

Indústria Brasileira
- Classe 6
•

Motores elétricos, terminal, traseiro' do
motor de partida, terminal ancora de
eixo do bendiz, (Unamos elétricos, coletoses de arranco, aros, 'carburadores
correntes de distribuição, coroas, carburadores, caixas de . cambia engrenagens, embreagens juntas universais,
partidas, pistões, freios, caixa de mudança, caixa de movimento central, colarei de esferas para direção e moviatento central, engrenagem pari movia:meto central, Inhões livres dentadas
para cabos, rolamentos, carburadores,
pinhões, macacos. alavanca para suapender veículos, gatilho de partida de
funcionamento de engrenagem de velocidade do ' veiculo, erisrenagent para
eixo e manivelas, alimentados para carburadores, anéis de pistão, anéis de esfera, para rolamentos, anéis de (*leoa,
anéis, auto lubrificadores, agulhas de
regn/agem do carburador, buchas, burIambos e insufladores do ar, bombas lubrificadorea, bombas de articulaçáo de
combustível Para -motores, blocos de
motores, bielas,' balancins; cabeçotes, clliadros, comutadores, 'culatra de
do motor, caixas de lubrificação.
compressores, •condensadores, cremalheiras, cruzetas, dispsiotvo de arranque,
diaamoa, dispositivi para - lealçao elétrica para motores, engrenagens, engrenagens de cremalheiras, eixos, embolo*. Naos,. geradores,. lubrificadores
centrífugos, motores, motores de com-.
bturtflo, mancais, mancais- de roletas
sucados de rosca, alaanstos P ara moto
mecanismo impulsionador de dife--res,
rencial, pistão pinhões, redutores, sedas, dentadas, segmentos do pistão, separadores de graxa, transformadores
virabrequins, separadores, velas de
ignição,, volantes. !raios, hidráulicos e
freios de ar para velculos, carburadores, anéis de segmento, bombas liara
óleos, cruzetas, cambio.. cárter de embreagem. cárter do motor. comutadores
culatra do cilindro do matos, caixa
4e ittbrificaCss

lEte"C)
Classe 7
Maquinas e utensílios . para Serem usados exclusivamente na agricultura I
horticultura a saber: arados, abridores
de, sulcos, adubadelras, ancinhos mecánicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecanicos para agricul
tura, batedeiras para cereais, bombal
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para. arroz, charruas para ag:1cultura, cultivadores, debulhadores
destocadorei, desentegradores, esmaga
dores para a- agricultura, esearrifira,10.
res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, furadeiras.; gadanhos
•

garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para

agricultura. máquinas Inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motocharruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, - de semear, para sulfatar, de
torquir," de triturar, de esfarelar. terra,
para irrigação, para matar' formigas e
outros Insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para achwar, para
agitar e espalhar palha, -para comer
algodão, para colher -cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas,
cortar árvores, para espalhar, para
pinar. máquinas combinadas tiara seatear e cultivar, de desbanar para egtsilar, máquinas e _moinhos' pare flagelas, máquinas toscadoras, otdena
res mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras,- semeadeiras, secadelraS,
secadores de terra. tosadores de . grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 8
Para distinguir: Artigos • e aparelhos
eletrônico alto-falantes, antenas, agu-

lhas para ' fonograSos, • amplificadores,
bobinas para sadios e televisões, aparelhos para controle de sons, condensa-

'T-erça-feira
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dores, aparelhos de comunicação interna, diais, disco' gravados, aparelhos de
frequencia modulada, fonografos, gravadores de discos,. gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletronicoa de
alta frequência, que funcionam com vai. vulas, máquinas falantes, aparelhos de
intercomunicação, pick-ups, aparelhos
receptores de sons, rádios, rádios fonografos, aparelhos de televisão, siacronizadores, selecionadores, transfola
Pudores de sons, toca-discos automáticos ou • não, transmissores, transistores, válvulas para rádios e televisões
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas- partes
Integrantes : Aros para bibicletaa, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para vrtculos, bicicletas, csrrinhos de mão e carretas, cami
nhonetes„ carros aaabulantes, caminhõe:
carrod, tratores, carros-berços, carros
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, cebos de veículos
carrinhos ' para máquaams de escrever
corrediços, para veículos, direção, dell!.
gadeiras,' estribos, escada,j elevadores para . passageiros e para carga,
engatet para carros, eixos de direção,

. . Nome comercial
'Urra° n.° 657-.806, de. 24-8-64
GelOt
ec, S. A. — Comercial, Impor.
tadora e Exportadora
S5o Paulo

GELOTEC
Indiistria Brasileira
• Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, aparelhos e artigos para instalações elétricas e ridráulicas; conjuntos de peças óticas, formando diversos
aparelhos de ótica, instalações elétricas
acessórios de rádios, aparelhos e instrumentos didáticos, instrumentos de
precisão, instrumentos- e aparelhos para
fins &eis, instrumentos científicos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradorse de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, ampINcadores, anemômetros, ampere:metros, ' assadeiras elétricas, , adaptadores de microscópios, agulhas ara fonógrafos,

volumes, balanlças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para líTênue n.° 657.802. de 24-8-64
quidos e mass -i, binóculos, bules elétri(Prorrogação)
cos, bobinas para' rádios e televisões,
Olin Mathieson Chemical Corporation baterias, baterias elétricas, businas, baEstados Unidos da América
rômetros, bússolas, bobinai, balcões frigoríficos, aparelhos para banho de ar
quente, chuveiros elétricos, coqueteleimesmos

ras, churrasqueiras elétricas, cravei elétricas, chaves automáticas, chaves para
antenas e fios terra, contacto* elétricos,
candelabros, chaves de alavancas, chaCasse 3
ves de tomadas, comutadores, cafeteiras
13 :cap ar:ler:o anospasmódica
elétricas; compassos, amaras frigorifiTè
' n.° 65 7 803. de 24-8-64
cas, .caixas de descarga para vasos saChaç. Pf'zer 11 Co., Inc.
nitários, aparelhos para cortar pães, cafeteiras automáticas, câmaras fotográi1-dos da América
ficas e cinematográSicas, chassis, condensadores, castiçais, condensadores para vapor, colimadores; aparelhos cortadores de frios, cabos e condutores elétricos, . contadores de rotação, caixas
lasse . 3 .
para
revelação de 'papéis moltograficos,
Analges:co, antitérmico e antinevrálgico
câmaras ampliadoras, compressores, máquinaa cinematográficas, instrimentos
Te:ino n.° 657.804, de 24-8-64
de calcular, chicotes para . automóveis,
(Prorrogação).
Olin Mathieson Chemical Corporatioq cronômetros, carrilhões, parelhos de colar fotografias, aarelhos calibradores,
. Estac ios Unidos da América
cinematográficos, iarelhoa de contrôle
le doeraatográficos, aarelhos de coaCede de sons, Parelhos de comunicações
interna, discos gravados, diais, dumas,
diafragmas ara fotografias, despertadores, enceradeiras, expremedores elétricos, estufas, esterelizadores, esquadros
• ' Classe 3
da aço, esquadros de agrimedsor,
" Prepara-ções atiti-bae-terlanat

PENTID

automáticos cai não, tubos teso
minai,' para - baterias. voltimatrtis - vett+ •
tiladores. válvulas, válvulas d2
ção, válvulas para rádios, válvulas pl.+
ra gua, válvulas de descarga 'e wess.104
válvulas de compnrtas, velas
tros. aparelhos transmissores. apare 11104
. - de transmissão e recepção (1-2 aans,
fórnos e Sogareiros elétricos, faróis, fatripés
roletes, fios para ele trieldades, fios ter•Termo n.° 657808, de 21-&i94
ra,- aparelros fotográficos, ferroa elétri•
cos de engomar e passar, ferros co- Tamarana Comércio e , Adiu:nistraki
Limitada
muns a carvão, ferros elétricos para
soldar, fervedores, fusíveis, filmes reParaná
velado, fôrmas. elétricas, filtros de
óleos para .motores, aparelhos de frç
quência modulada, máquinas fotográficas, SInaes• rigidos, fonógrafos, fitas métricas, instrumentos fisicos, focalizadoClasse 50
res para câmaras fotográficas, geladeiras, garrafas térmicas, geraddes auto- Impressos para uso em: cheques duptig
máticos, geradores estáticos e eletrôni- catas, envelópes,. atura, notas promuy
cos de alta frequência que funcionam sórias, papel de correspondência redd
com válvulas para aquecimento por die- bos, impressos em cartazes, placas, tiN
létrico e indução, fitas magnéticas, apa- buletas e veículos, bilhetes impressos
relhos para gás engarrafado e apareTèrmo n.° 657,809, de 24-8-14j61
lhos de inversão, heliógrafos, hidrômeSociedade Técnica de Obras Ltda.
tros, holofotes para automóveis, interRio Grande do Sul
ruptores, isoladores, impressores, aparelhos de inter-comunicação, -indicadores de niveis, irmão ermanentes ara
rádios,;aarelhos de gás neon, gravadores de fitas,, gravadores dê' discos, máquinas impressoras, fotográficas, isolanClasse 50
tes elétricos, instrumentos matemáticos Cartazes impressos, literais de propi..,
e didáticos, isoladores de corrente, ins- ganda, cartões termosplásticos de ideal trumentos náuticos, instrumentos para tidade, etiquetas impressas, faturas, f
medida e. contrôle para mecânicos, in- lhinhas impressas, notas promissórias,
termediários para filmes, lâmpadas, lurecibos e rótulos
netas, .iquicliScadores, lupas, lampeões,
Tèrmo n.° 657.810, de 24-8-196/
lustres, lentes, aarelhos luminosos, apaEmreza Brasirotel Ltda. •
relhos de luz fluorescente, limpadores
de para-brisas, lanternas portateis e lanParaná
ternas de má:5, luzes trazeiras ara veículos, Microscólos, cicreimetros, manó•
metros, monóculos, mostradores, mostradores de -rádio,, microfones, medidores
de rbscaS; lentes de contacto, medidores
Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
de intervalos, aarelhos para meição, miTitulo
ras de qualquer graduação, massaricos,
normografos, níveis de ferro, níveis de
657.81/,
de 24.8-19647'
Tèrmo n. 0
água para- caldeiras, óculos, instrumenCâmara
de
Valores
Imobiliários
do
tos óticos de observação e medida, apaEstado do Paraná
relhos de .ondulacZo permanente, objetiva para ampliadores, misturadores para
•
banheiros, painéis de carros, para-raios,
plugs, panelas elétricas, panelas de
pressão, Pistolas de pintura, pickups,
•
pilhas secas elétricas, 'prumos, pantó-.
Classe 32
grafos, parômetros, pantômetros, piro-- Para distinguir: Álbuns, anunCros em,
metros, instrumentos . de precisão, peris- geral e especialmente em televisão; broa
cópios, prismas fotográficos e puxado- churas, catálogos, folhetos, impresso'
res de . ..filmes; potenciômetros, revolver em . geral, jornais; livros impressos, papara' pinturas, projetores cinematográfi- péis de música e 'outros papéis irnpres4
cos, pince-nez, aparelhos de refrigera- sos peças cinematográficas, peças tem
ção,..refrigeradores, réguai de aço, rá- trais, peças de . televisão, programas rad
dios, quadrps de comando, refletores, diofônicos; programas de cinema, prod
reatores, relays, receptores, geradores gramas de televisão, propaganda em
automáticos, relógios, relógios, de ponto geral, propaganda radiofônica, em tele.
e de vigia, redutores, resistências elé- visão, em jornais, publicações em gerai
tricas, registros para água, registros 'pae
o"
ra canaise comportas, receptores de
Urino n.9 657.812, de 24-8-1964
sons, reatOr
es para: luz fluorescente,
Câmara de Valores Imobiliários do
reostatos, registros para vapor, registros
Estado do Paraná
para bides, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias, registros de água, secadores pa- •
ra cabelos, quebra-luzes; sorveteiras,

TAMARANA'

ACCUQUARTZ

ACED1:NA

~re

657.805, de 24-8-64
toras de incêndios, aparelhos ' para' ex!rirmo
()dome, S. A: -- Comercial, Importa- premer frutas • legumes, aparelhos esdora • Exportadora
tereoscópicos, escalas- indicadoras de
São Paulo
maré, -eletrómetros de quadrantes,. espectroscópioa, exaustores, estojos para
filtros comasorneiras, aparelhos eletrôGELOTED, S/A. COMERCIAL,
nicos em geral, equipamentos eletrôni
cos, elétricos e rádios-técnicos, fogões
IMPORTADORA E EXPORTADORA

freios, fronteiras para veiculas, guidão
• locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocarg as, moto Juegões,
manivelas, navios, ôniblis, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para Weide;
tas, reboques, radiadores para Veículos.
rodas para veiculas, selins, tricicIes, tirantes para veículos vagdes,' velocipedez, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes- de
carros, toletes para carros
aquecedores de ambiente, aparelhos de
contrôle e medida, aparelhos de expurTemo n.• 657.801, de 24-8-64
go utilizados na limpeza e desinfecção
Bulova Watch Company. Inc.
de sentinas, mictórios e outros locais,
' ,Estados Unidos da - Amériaa •
aparelhos de ligações para banheiros,
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos
de ar condicionado, aparelhos de alta
tensão, aparelhos automáticos' para descargas de água, aparelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento centrai, apaClasse •8
Instrumentos Clorologiais; relóg ios, re- relhos de aproximação, aparelhos para
lógios de pulso e de bolso e partes chs bordar, aparelhos para arqueação , de

AMLAN

Janeiro-de 1!"--35. 13

S.OTEBRN,

Empreza- Brasihotel.

Mercado" de Imóveii.

sincronizadores, sextantes, selecionadores, sifões, sereias de alarme, aparelhos
para' soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não, aparelros
de televisão, telelupas, telêmetros, tomadas, telescópios, teodolitos, tecnigrafess, termômetros, tomadas de correntes,
aparelhos de telegra% sem fio, transformadores, trenas, torradores de cereais,
torneiraa de compressão, torneiras de
alta pressão, torneiras com dispositivos
para aquecimentos de 'água, telefones,
telescópios, :transraissores, toca-discos

Pregão Imobiliário-

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuário:11
albuns impressos, boletins, catálogos(
edições impressas, folhetos, Jornais, lia

vros impressos, publicações impressaso
orgãos de publicidade, programas rad
diofônicos e rádio-televisionados, peças'
teatrais e cinematográficas, programas
&afónicos e rádio-televisionados, peça,
circenses a revistas

14: Têrça-feira
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Classe 8
Para distinguir: Aparelhos receptores e
transmissores de rádio, aparelhos decep.
toras e trnsmlasores de televisão, aparalhos receptores e transmissores de cla.
municações, apetrechos para aparelhas
1
COkCÇÕES
receptores de rádio, apetrechos para
COIFERTIL
Ãíoditstria f Brasileira'
aparelhos receptores de televisão, ap.
ÇUEM"Art
WM40401122=
relhos rádio-transmissores, aparelros de
E INIOSTRIA
rádio-receptores adaptados a combina.
Classe 24
Classe 36
ção - com máquinas falantes acionadas
Mosquiteiro
elétricamente, aparelhos rádio-receptoNome Comercial
Termo n.° 657.820, de 24--8-1964
657.814, de 24 - 8- 1964
res e máquinas falantes acionadas elétr),„
remo'
Representações Brasileiras Ltda.
Mantuaiura de brxnqueclos Castor , S .A.
camente combinados, sistemas distribui.Termo
11. 9 657.827, de 24-8-1964
"Rebras"
Classe 49
'dores centralizados em rádio, -máquina
Companhia
Cervejaria
Caracú
•
Pernambuco
Paraná
falante e audio, máquinas falantes acioSão Paulo
• •
nadas eletricamente, máquinas 'falantes
acionadas • elétricamente adaptadas -et Brasi;
Representações,
combinação com aparelhos rádia-recep.
:trinquedos -Castor O
tores e acessórios . e artes cinsistIndo
Imas Ltda. "Rebras"
em
antenas, eliminadores de bateria, ba.
-Sonho de ada Criança:.
binas de reação, indutores, capacitores„
Nome Comercial •
fugas de grade, isto falantes, painéis.
otenciómetros,
boquilhas,' inversores,
de
Propagand
a
Fra.se
Termo p .9 657.821, de 24-8-1964
convortedores, interruptores de correnA. Pereira de Oliveira
te, chaves inversoras, chaves inversa
-,k,wwww
T@mo n 9 _657.815, de 24 - 8-1964
Pernambuco
ras de corrente elétrica, dispositivos da
• Mannfatura .de Brinquedos Castor S.A.
"
mudança de potencial e de modiSicaParaná
ção de corrente elétrica, estantes para
ampliadores, retificadores, vibradores,
--r
.
"-.1---1-fidústria Brasileira
Classe 43
quadros terminais, mostradores, maçaneAgua natural mmeral
tas, dispositivos de governo de volume,
BRIN'91.PED013
Classe 36
dispositivos de governo a distância, diz.
Artigos de - vestuário de,. tesda sorte.
Tèrrnos as. 657 828. a 657.831, de positivos de governo do tom, trnsforma.
Inclusive de esporte e. para
24 - 8 - 1964
dores. chaves, diafragmas, para auto
crianças,
Três Leekes ' Mecàn:ca S.A. Represen- falantes', tomadas, apanhadores elétricos,
jAlSigh
-.4
térm
taçõ;s Comércio e Indústria
o n.° 657.822, de 24-8-1964
estiletes especialmente itlaptadoi a mi.
São Poulo Farmácia Coroados tLda.
crofones, microfones, jogos de filtros,
Paraná
conjuntos relevadores, reostatoS, mecanismos de parada elétricos, unidades rá_PRORROGAcÃO
dio-ampliadoras, unidades ampliadoras
de televisão, unidades audio-ampliadoras, protetores,. tubos eletrônicás i , Indicado - es de ressonância do tipo de tuClasses: 3 e 4õ
- Classe 49
bo . de ráios catódiCos, tubos ektetores
Titulo
Sinal . de Propaganda
termiónicos, tubos ampliadores, tubos •
osciladores, tubos retificadores, tubos de.
Termo n.° 657.823, de 24-8-1964
Terno n.° 657,816,' de' 24.8-1961
deseargd lasteeados; unidades : afinado"macia Imaculada Conceição Lida .
t=muntlacie:zerzeera
Celpa . S.A . Indústria ,de Papel
ras
ÍParaná
Paraná
INDUSTR I A BRASILEIRA •
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
Farmácia Imaculada
ctasàc
borracha, artefatos de .borracha para
Óleos de qualauer especie para dunã- velculos, artefatos de borracha não ia
ÇEL
Conceicao
nação. aquecimento e lubrificação. Pe- cluidos em outras classes: Arrue/as, ar../r‘
•
tróleo refinado. . semi-reinado e ciso. golas. amortecedores, assentos para caindustria
Classes: 3 e 48
refinado. com ou sem a mistura de deiras, borrachas para aros. batentes de
Titulo
ésleos minerais.. animais ou vegetais, cofre, buchas de eslabilizadarl buchas.
para . a iluminaçãc, aquecimento lubri- buchas para jurado. batente de porta.
• • Nome Coraercial,
' Termo
657.824, de 24-8-1964
ficação 'ou - combustão.. e graxas. Pro- batente de chassis, bicos para"mamadeiPlastimex
-S.A.
Indústrias
Termo n.o 651.817, de 24-8-1964
dutos e óleos combustíveis provem- ras. braçadeiras, ',ticais bases para tePlásticas
Pronto Socôrro Infantil Jorge Medeiros
entes de petróleo'
Monas, borrachas para carrinhos induz- Guanabara
Limitada
Ciais, borracha para amortecedores,
Classe
21
Pernambuco
bainhas de borracha para rédeas cochim
Para distinguir: Veículos e suas partes de moto:. câmaras de ar. chupetas. cor:ntegrantes: Aros para bibicletas, auto- dões caassiços de borracha, cabos para
móveis, auto-caminhões, aviões. amor- ferramentas. chuveiros, calços :' de bortecedores, alavancas de câmbio, braços racha.' chapas e' centros de mesa. corbreques, braços para veículos, bicicle- das' de borracha. •capsula de ; borracha
tas, carrinhos de mão e carretas: cami- para centro de mesa. calços de —borranhonetes,. carros ambulantes, caminhões cha para máquinas.' copos dr borracha.
carros, tratores., carros-berços, carros- para freios, dedeiras. desenrupideiras.
tanques, carros-irrigadores, carros, car- discos de mesa, 'descanso para pratos,
roças. carocerlas. chassis. - chapas cir- encostos êmbolos, esguichas estrados,
culares para velculos. -ábos de veículos espontas de borracha em • qt.ebrajacto
carrinhos para máquinas de escrever para torneiras fios de borracha lisos. corrediços, para veículos, direção. desli- ffirmas de borracha. guarnições Para
gadeiras. estriboa, 'escadas rolantes,- ele- móveis, guarnições de borracha para
Classe 33
vadores para passageiros. e para carga. automóveis guarnições Para vett-ílios. •
Sacos de papel, copos, toalhas e
Sinal de Propaganda
. guardanapos
engates para' carros, eixos de direção, lancheiras. para escolares. laminas de
freios, fronteiras para veículos. gu:dão borracha para degraus listas de boira- •
Têrmo n.° 657.818, de 24-8-1964
ilrmo n. o 657.825, rle 24-8-1964
locomotivas. lanchas, .motociclos, molas cha para janelas e para portas. lençóis
)(teime, Representações e Comércio
Wilson Abrahim Schcar
motocicletas.. snotocargas, moto furgões. de borracha, eaanoptas ma,.aretas• oro
Limitada
, São Pauto
manivelas, navios. ônibus, para-choques tett-ires para para-lamas oro-Notes de
• Pernambuco _
para ;lamas, pararbriíes. pedala, pantões para - choques.. peda: dr ace:e -ador perodas para bicicletas, raios para blcicle da: de partida peras oarn,, bissmas.'
AUTO MECÂNICA MU IU
tas, rehocus, radiadores para veículos pratinhos pneumáticos pontas de . boi
Kléber; Reprp,sentações
tao Pau I o— C a pl t a I - rodas para ‘., eiculos. selins. tricicles. ti racha para bengalas e male • as roda,
Tantos nata veleulos vagões. velocipe massiens. rodizios, revestunentw de
' 4"C'emérciiièrta!
des varetas de controle do afogador P borracha, rodas de borrachs obra mó• Classe 33
acelerador, tróleis. troleibus, varaes
veis. sanfonas •!..e vácuo supostos de
Nome 'Comercial'
Título
carrns toletes para carros
motor, sapatas do p^dai de 'xeque. se.
Termo n.° 657.813, de 2444941
Confeçcções Finas Suemar Limitadta •
. •
Paraná

Têm° P.° 657.819. de 2444954
Cavalcanti Ramo.
Pernambuco .

6

Tirmo' 4.° 657.826, de 34-84964
Coniertil S.A. —. Nportaçio,
Comercio g Indústria
.
São Paulo

NOITE FELt2

doya
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•
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•
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erça-Teira 5
sembalo e isolador. suportes. semi.
pneumáticos, suportes de cambio. san.
Lonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas' de Sornam para
sults-30o aos fios telegráficos e talaras
travadores de porta. tigelas
tubos. tampas de borracha para conta
gotas, tinas de borracha para elaboraçãc
de substancias mamam
Termos na. 657.832 a 657.834, de
24-8-1964
'Aproam' — Plasticos Ltda.
São Paula'

LAIPRONOR
IODOSTRia 1141MANOU

Classe 36
Pa.a distinguir: Artigos 'de vestuários
e aotpas feitas em geral: agasalhos.
aventais. alparcatas. anáguas. blusas
botas; botinas, blusões, boinas, baba.
do:aros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças. sasação, coletes, capas. chaies.
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas. camisolas. camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
suspensórios, saídas de banho. sandálias.
saias. casacos, chinelos. dominós, achar.
pes. fantasias, fardas para manares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros logos de angarie, jaquetas, laques,
bisas. ligas, lenços. mantem. melai,
maiõs. mantas. mandrião. manilhas, paletós. palas, penhoar. pulover, pelerinas
peugas, ponches. polainas, pijamas. pu.
nhos. perneiras, qui:asnos. regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
susteres, aborta, sungas. atolas ou slacks.
- tuim, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
....-lasse 4
Substancias e produtos de origem ani,
sua. vegetal ou mineral. em bruto ou
patmaimente preparados: Abrasivos um
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto; algodão em bruto. borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu. cantora
caol ien. chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri. crina
de cavalo. crina em gerai, cortiça em
bruto. cascas vegetais.. aspai°. ervas
medicinais. • extratos. oleosos, estopas
enatam. [Olhas. fibras vegetais, flores
secas grafites, gcxnes em bruto. granito
em bruto, kieseighur. liquido: de plan.
Ias. lates est. bruto ou parciaimenta
Pre p arados.. minérios, metálicos. madeiras em bruto ou parcialmente trabail.adas em toras, serradas e aplainadas,
manganês. óleos de Cascas vegetais.
mica, mármore, em bruto, óxido de
gazes solidificadores. gelatina, giz, dlcadoz. qiumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições. pedras britadas piche em bruto, pedra •calcina.
•piantas medicinais, pedras em bruto.
qu. brach°, raízes vegetais, resinas, reiits-o naturais, residuos Mateis, silkio.
f•P`VP11. talco em bruto. Mato. tista
Setomintaso e libem°
Classe 28
•
raro. distaiguir. Artefatos de mataria,
pia rico e de aviou. Recipiente, fabri- cario, de material plástico, revextbnentos f n nfe,cciotta 4 os de substancial saimais .• vegetais: Argolas. açucaremos
trana...des para &idos, bules, bandejas
baciaa,
iems nata tala i-tinas.
ms sabias, carteiras chapas cabos
sar isimamentas e uteasilloa. cruzetas
caixas lata acondicionamento de alt.
tunas caixas de material plástico para
bate .1 caiadoras, COOS, canecas, co'
• (heras . ..ciachaa. cestas para- pão. cesti.
PZ3 para álbuns e para livros
11.1" hi•
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cálices, cestos, castiçais para velas.
Termo a.° 657.837, de 24-8-64
caixas para guarda de objetos, mau. Mono Azul S. A. ,Comercial, Induschos, coadores Para chá, descanso para
trial y Agropecuaria
pratos, copos e copinhos de • plástoso
Argentina
para sorvetes, caixinhas de plasttco
para sorvetes, colhe-tinhas, piadinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores das,
pratos, faina, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celuloae, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para- porta-blocos, guarnições
Classe 41
para liquidificadores e para batedeiras
Para distinguir: Frutas frescas
de frutas e legumes, guariaições de material plástico para ctensilios e objetos
Termo n.9 657.839, de 24-8-64
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros. laminados, ¡alu- Inderpo — Indústria de Detergentes e
Produtos Químicos Ltda
a:os, lancheiras. mantegueiras. malas,
São Paulo
orinóis, pendedores de roupas puxadores para móveis, pires. pratos paliteiros, pás de cosinha, pedras nomes, artiBETWEEN
gos, protetoes para documentos, puIndústria
Brasikeire
xadores de água para - uso doméstico
gas, travessas. tipos ie material plástico,. sacolas, sacos. saquinho vasilha
Classe 46
nus para acondicionamento vasos, idearas, colas a frio e colas não incicidas Para distinguir: Sabões e detergentes
em outras classes: para borracha, para
Termo n.° 657.840, de 24-8-64
cortumes, para marcineiras, para sapaSalma Namur
teiros, para vidros.. pasta adesiva para
São Paulo
correias, pasta r pedras para afiar
rebolos. adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos
CLINICA SANTL.MARIA
anéis, carretéis par tecelagem e guarmções de material plástico para Mas
Osasoo— Set. de Sio
tria gerai de mástico.
Paulo

Termo n.' 657.844, de 24-8-64
Specialube Lubrificantes' Especiais S A
Indústria e Comércio
-São Paulo
Classe 1
Para distinguir: Fluidos para freios
Termo a.° 657.845, de 24-8-64
Specialube Lubrificantes Especiais S. A
Indústria e Comércio
São Paulo

4~.914-al 1

Têrmo n.° 657 835, de 24-8-1964
Maschinenfabrik Ruti A. G., Volmala
C.aspar Flonegger
Çuiça

Classe 33
Titulo
Termos na. 657.841 e 657.842. de
24-8-64
Specialube Lubrificantes Especiais S. A.
Indústria e Comércio
São Paulo

SPECIALGREASE
Indústria Brasia.eira

SPECIALUBE
Indústria Brasileira.
Classe 1
Para distinguir: Fluidos para freios

Termo a.° 657.846, de 24.8-64
illpecialube Lubrificantes Especiais S. A
Indústria e Comércio
São Paulo
ZsPECIALTJBE

PICANTES ESPECIAIS
SA.INlaSTRIA
COM2RCIO
Nome comerciai
Tèrmo n.° 657.847. de 24-8-64
Petronasa Petróleos Nacionais S. A.
São Paulo

PETRONASA
Indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Fluidos para freios
Termo
657.848, de 24-8-64
5-fector Samudio
Uruguai

5 -mouanuu
Classe 16
Alvejantes, amidos, anil, água ir ! avadeira, Agua sanitária, cera para malhos.
detergentes. esponta de aoa-• fdstos03.
lixaria, lá de aso, pomadas para calçados. palha de aço. preparadm. tiara
polir e limpar madeiras vidros. metais
e objetos, panos para polir e para ilm.
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de neta • e
objetos, sabões em gerai e ‘anntIsceos
velas e velas a base de emas-ias
sabões em pó. CO flocos eap oni Ia de
limpeza

Cias^ 17
Combustiveis lubrificantes, substanciae
a produtos destinados à iluminaçao
Cisase
Teares, engomadeiras, caldeiras para ao aquecimento: Álcool motor. carvão
colas, urdideiras e máquinas texteia a gás, bidrocarboretos, gás metano, hm
tano e propano. gás engarrafado, gás
em geral
liquefeitos. gasolina graxas, lubrificanTétano n' 657.836, de 24-8-64
tes. óleos destinados à iluminaçao e ao
Têm° n.° 657.849. de 24-8-64
Maschinenfabrik Rüti A. (3.. Vomitais
aquecimento .
Inderpo — Indústria de Detergente:. e
Caapar Elonegger
Classe 1
Produtos Químicos Lula ,
Sulca
Para distinguir: Fluidos paar ,freios
São Paulo

IZUTI

Termo ma 657.843, de 24-8-64
Specialube Lubrificantes Especiais S. A.
Indústria e Comércio
Sào Paulo

6
Para distinguir: Teares, engoinadeirass
SPECIALOIL
caldeiras para colam urdideiras e máindústria
Brasileira
quinas talada em geral
Téreno zi.• 657.838, de 24-8-64
Classe 47
Petronasa Petróleo. Nacionais 3. A.
Para distinguir: Álcool para -motores de
São Paulo
explosão. carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustiveis. gás, gasolina, graPETRONASA PETRÓLEOS
xa, graxas ara lubrificação, lubrificanNACIONAIS SVA.
tes, óleos combustíveis óleos ara freios
óleos lubrificatates, óleos ara iluminação e para geração •de fama, etróleo,
•
mesmasene
iscane camercisii
Classe

DERI
Indústria Brasileira
Classe 46
Paar distinguir: Sabões e determ,ire..
Termo na 657.850, de 24-8-64
Casa Pirani S. A. — Comércio •
Importação
Saci P ••o

O QUE A PIRAI FAZ,
NINGUE31 PAZ
Classes: 6, 9, 8 11, 13,. 14, 15, 18 22,
23, 24. 27, 28, 35; 36: 37; 4Cl: 48 t 0
Expressão

16

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Têrça-feira

Termo n.° 657.851, de 248-64
inst,tuto de Angeli do Brasil Produ,ss
•
. Terapêuticos S. A.
. -São Paulo
;ROMO'CALCIO:
MÁGNESIÁRO
-

r;
- Classe 3
Para distinguir um. preparado farmaciuticos; . sedativo, neurotónico,
•
.
zante
Termo n.° 657.852, de 24-8-64 • •
Selma Namtu
São Paulo
CLINICA SOTA MARINA
ealetkn Est. deSo„
Paulo
• ,Claáse•
Título
Têrmo n. 9 657.853, de 24-8-64.
Sodapil" — Sociedade Paulista de Diversões Ltda.
São Paulo

SODAPI

7-

.Classe • 49
Para -•enstinguir: Jogos desportivos em
geral
•
Têrtnos as. 657.854 e 657,855, de
24-8-64
1VIillem — . Importadora e Exportadora
Ltda.
São. Paulo

XILLZY
•

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonógrafos, apare- lhos - de alta-fidejidade, amplificadores
, de sons, bobinas, bobins para rádios e
televisores, aparelhos para confrõle de
Non, chaves de tomadas, chaves automáticas, chaves para antenas e fios ter.
ra, comutadores, condensadores, aparelhos de comunicação interna, discos gravados,. chaves de ondas, chaves
alavancas, chaves elétricas, chaisis •pa•ra rádios, diais, aparelhos de intercomu.
nicação, aparelhos de frequência mo• dulada. fonógrafos, fios para eletricida.
• de e Sios terra, fusiveis, fitas magnéticas, geradores automáticos, geradores
estático e eletrônicos de alta frequência
que funcionam com,válvulas, intei.rupto_
'res, imeans permanentes part. rádios.
gravadores de fitas, ' gravadores de Viscos, aparelhos luminosos, lâmpadas, tio.
ladores de corrente. microfones, mostra, dores, de rádios, tnáquins falantes, piM a s skas elétricas, plugs, pick-ups, para-talos, potencieunetros, escala, de vide°, .resistências elétricas, aparelros :eceptores de sons, rádios, relays,
sores, rádio fonógrafos, reostatos,
• dios para automóveis, rádios receptores, reatores para luz fluorescente, rá:dios conjugados ou não com fongrafos,
soquetes, sincronizadores, seleciemadores,
aparelhos televisores, tomadas,..teansmis.
sores de sons, toca-discos automáticas
ou não, aparelhos /para telegrafo sem
fio, transformadores para rádios e televisões, tomadas de corrente, aparelhos

•
-- • • - •
"
transistores, aparelhos de transniissao e
recepção dt sons, válvulas para rádios
e televisores
"
Classe ó • - •
Para di.stinguir: Máquina e partes de
máquinas para .todos os fins industriais:
Má:calinas de • rosquear, ,serras mecenicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, gera.'
dores, plainas; máquinaS de furai e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, -misturador
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conser-tração de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outrqs fins industriais, elevadora, tuaquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos • para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras,- _pulverizadoras, fresas, politrizes, • tranchas,
tesouras mednicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativa, de deslocamento e a
pistão para todos os fias, atletas, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas. e transportadores automáticos de alta' . e baixa pressão,
prensas 'hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas, limadoras,:máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias: espuladeiras, torcedeiras;
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão, dínamos
e receptáculos
•
Termo n.° 657.857, de 24-8-64
Madeiras Radial Ltda.
- São Paulo

meatl precioso, serviços de salada contas de metais preclosos; , copos
de frutas de metal precioso, serviços de metais preciosos, dedais de metais
sorvete de metal precioso, sopeiras de ciosos, diamantes lapidados, No. de ou
metal precioso, taças de metais precio- fio de prata, fivelas de metais pre

de

sos, talheres e metais preciosos, turl- sos, galreteiras e metais preciosos, MIN
bulos de metal, turmalinas lapidadas e jóias falsas, lantejolas de metais .pr4
vasos 'de metais preciosos
ciosos, madeiras de metais preciosat
semi-preciosos e suas imitações palite(
Termo n.° 657.858, de 24-841
de ouro, pedras preciosos para jóia,
Gennaro Loschiavo Et Cb. Ltda. - dras semi-preciosas vara jóias, péro
e imitações de pérolas, pratos de
São Paulo'
taisp reciosos, serviços de chá e de Cdf
de metais preciosos, serviços de II
de metal precioso, serviços de refresc
de meatl precioso, serviços orle sala
de frutas de metal precioso, serviços
Schiopo
sorvete de metal precioso, sopeiras
metal precioso, taças de metais prect
sos, talheres de metais preciosos,
bulos de metal, turmalinas lapidadas •
vasos* de metais preciosos
•
Termos ns. 657.860 a 657.864, da

Indtria Dresilei-ra

Classe 13
A.dereços 'de metais, preciosos, semi,preciosos e suas Imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adõrnos' de retais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, 'alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos, ou
s:mipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de alarei preciosos,
brincos de mead precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos. diamantes lapidado-s, Sio de ouro,
fia de preta, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias.
jóias falsas, lantejolas de matai.; preciosos, rnedalras de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia, petciras semi-preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metalsp reciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal, precioso, serviços de refrescos

.

24-8-64-,

dif/USTRIA tRASILSIRA

"Solorrico"._ S. A. Indústria e ComérctI
São Paulo
•

S O' L O i? R I ' C O
Indástria- Bras11eir4,

Classe 30
Para distinguir: '-Artigos de vestuários
e roupas • feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas. :lusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés; capacetes, cartolas. carapuças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados: chapéus, cintos,
cintas, combinações, .caépinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas. —camisetas,
-uecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
aias, casacos, chinelos, dominós, ec.hartas, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, garres jogos de 'ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços. manhãs, meias.
Inaleis, mantas. mandrião, mantlhas. paClasse 4
Para distinguir: Madeiras em brUto ou letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
parcialmente 'trabalhadas, em toras, -ser- peugasi-ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quis:nonos. • regalos,
radas e aplainadas
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Termo a.' 657: 856, de 24-8-64
suspensórios: saldas de banho, sandálias,
Dufreijói9 Indústria e Coenrcio de Jóias sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks,
• •
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniLtda. ,•
São Paulo
formes e vestidos

AMIS PlIBIJOI

Janeirà de 1965'

Classe 46'

-

Abrasivos, preparados para dar ortõ}o
em-rolos; carbureto, de sulca, abrasiv6,

cera em pó, ara lustrar madeira, eefla
para polir cera para conservar e polir
móveis e assoalhos, composições ,para
limpar vidraças, preparados para co6.
servas o escorregamento das correiaS,
massa para encerar, pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
prata, pó • para limpar talreres, •prepa.rados para conservar couros
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite. azei-

tonas, banha, bacalhau,- batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas,- baunilha,
:a fé em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes. chtt,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite. cremes
edil:sentidos croquetes. compotas. canpica. coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes,
Têrmo n.° 657.859. de 24-8-64
Biart Bijouteria -Artistica Indústria e chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre; essências alimentares, emComércio Ltda.
padas. ervilhas, enxovas. extrato de to•
São Paulo
mate, farinhas alimentícias, 'favas. fécuias, flocos. farelo. fermentos, feijão, •
figos. frios, frutas • secas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce. baru •
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
condensado, leite .: etn p& legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas:
aos alimentícias, mariscos,- , manteiga,
margarina, marmelada, macarrãoïatasse de tomate, mel e melado. Mate, masINDUSTRIA BRASILEIRA
se para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela. nós moscada, nozes. , óleos comestíveis, ostras, ovas,
pões, pisos. prlinés, pimenta, pós pare
pt.dins, ptckles. peixes, , presuntos, pa- Classe 13
Acter•ws de metais, preciosos, semi- tés, petit-pois. astilhas, • pizzas, pudins;
preciosos e suas imitações, adereços de queijos, rações balanceadas para anipedras preciosas e suas imitações, ad6r- mais. requeijões, •sal. .sagu, sardinhas,
noa de metais preciosos. 'semi-preciosos sanduíches, salsichas, salames, sopas ene suas imitações, alianças, anéis, arti- latadas, sorvetes. sucos de totnates e de
gos de fantasia, de metais _ preciosos. frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
balagandans de metais preciosos, oh 3im. tremoços, tortas, tortas para ali- •
mento de animais e aves, torrões.
semipreciosos, bandejas de metais pre,
toucinho e vinagre
ciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de "rneatl precioso, ou semiClasse 45,
•
precioso, bules de metais preciosos, Para distinguir: Plantas, sementes e .
carteiras de metais preciosos, colares mudas para a agricultura, a horticultura.,
de metais preciosos ou semi-preciosos
e a floricultura. Fibras 'naturais •
•
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•
Ttrmo n.9 657.865, 'de 24-8-64
. 'Classe 4
Substâncias e produtos de origem ani- Egia S. A. Administração e Negócios
São Paulo
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados:, Abrasivos em
bruto, argila refratária, ¢sfilltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
.8 O -L
bruto, bauxita, benjoim, breu, cantora,
.
*No
Paulo—
Capita]
caolim, chifres, ceras de plantas: ceras
vegetais de carnaúba e arlcuri, crina
de. cavalo, crina em geral, cortiça em
Classe 33
bruto, cascas vegetais, espeto, ervas'
meernguir: Administração e • negómedicinais, extratos; oleosos, estopas
.
cios
enxofre, tõlhas, fibras vegetais, flores
-Termo n9 657.866, de 24-8-64'
secas, gmfites, gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plan- Companhia Importadora de Produtos
Aenericanoa "Cipra"
tas, latex em bruto ou Parcialmente
. São Paulo
•preparados, minérios, metálicos, madeiras em bruto • ou parcialmente trabalhadas em toras, Serradas e aplainadas,
manganês, óleos de cascas vegetas,
mica, mármores , em bruto, óxido de
gazes solidificadores, gelatina, giz, dkPRORROCAÇIO
rados, plumbagina em • bruto, pó de
O
MPANRIA
IMPORTAI:0RA.
t
'
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
DR PROIUTOS AMERICANOS
plantas 'medicinais, pedras em bruto,
DOIPRA"
tgLebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residuos texteig,
Nome comercial
selvas, talco em bruto, xisto, xisto
dien
betuminoso e silicato
Térrao a.' 657.867, de 24-8-64
• Classe 1
Músicas e Instrumentais Casa Manon
•
S.A.
Para distinguir: substâncias químicas,
São Paulo
usadas em geral nas indústrias, anilinas,
absorventes, alcatrão, água raz,
alumínio em pá, alvaiade, amua antidetonantes. anti-incrustantes .e desincrustantas para caldeiras, arsénico, aceto• PRORROGAÇÃOna, acetato de chumbo, acetato de
'
ASSAI
cobre, acetato de amónia, acetato de
tridactria Brasileira
potássio, acetato de zinco, ácido bórico
ácido oxálico. ácido 'nítrico, acido fênico, ácido citrico, ácido salicilico, áciClasse 9
do benzóico, natal, água oxigenada, albagina, albuminato de ferro, argirol, Abafadores de som, acordeons, altos
arseniato de ferro, arseniato de potás- arcos de violino, assovios, • bandolins
sio, arseniato de sódio. 'antimónio me- banias. baterias, birimbaus, bombordi
tálico, amoníaco liquido. arenal, aristal, nos, bombos, boquilhas, (artes, clarones
acetalilida, bálsamo de peru, bi-cloreto concertinas, contra-baixos, cornetlaes
de mercúrio, bicloreto de mercúrio. bi- cornetas, cornetins. cricas, fagotes•
fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio, flautas, flautins, guitarras harmônicas
bolus, alba, borlcina, borato de sódio, harpas. liras, órgãos, pandeiros. pia.
benzonaftol, benzoato de mercúrio, bis- nos pifanos, rabecão, iaxofonea, tamtumose, bicarbonato de potássio. breu bores tamborins tantães, timpanos, trota.
FF. . cola sintética, composições quími- bones, trompas, violas, violoncelos e
cas utilizadas pelas Indústrias, texteis e
violões
pelos cortumes. corantes, minerais para
Termo n.9 657.868, de 24-8-64
uso na indústria, creosoto. para uso naa.
Safir S. A. Indústria e Comércio
Indústriai, cafeina, cal virgem, carbo'
Sáo Paulo
nato de ferro, carbonato de magnésio,
carbonato de sódio, carvão vegetal
*oísau6etri ap 033101) '01Dtp ap 004
PRORROGAÇÃO
cloreto de 'amónia; cloreto de cal, ciocloreto de sódio, cloreto de potássio,
colargol, colodio elástico, cremos de
tártaro, cuprol, citrato de ferro, citrato
de quinino, citrato de ferro verde, carbonato de arnónio. cloreto de zinco,
carbonato de potássio, carbonato de
manganês, dermatel, desengraxantes
para niquelaçao, desoxidantes para metais. desincrustantes para máquinas. em,
redre em pó, estearato de aluminia,
/11DOSTB1a r.11táSILMINA
essências de gomenol, essência de 'eucalipto, emolientes para remoção, de
tintas aplicadas, emulsionantes para
produtos asfálticoá,,esmaltes, ater, fenoClasse' 10
forrnol, fosfato de ferro, fosfato Para distinguir artigos e petrecnos para
de tricálclo. fosfato de potássio, fosfato fins cirúrgicos e hospitalares, preservatie
de sódio, fosfato de ambulo, fluidos vos, sacos e capacetes .para gelo, bolPara freios, glicerinas, glicirofosfato de sas de água quente, soladas, irrigadores.
potássio, glizerofosfato de magnésio. seringas de borracha, tubos de borraglicerofosfato de sódio e 'cálcio, glicol. cha para irrigadores, guta perdia, luvas
glicose 9os:salinas, hidratos, hidrossul- de borracha, dedeiras para fins cirúrgifitos, hertnikor, hemoglobina em p6, cos, cintas. umbelicais, máscaras para
hipossulfitos çifr sódio. Iodo metálico, cloroforMicar, ataduras, drenos, esparaiodureto de ch.mbo, iodureto de arsê- drapos, bugias, aden6tomos, abaixa-lianico. iodureto cie prata, iodureto de en- guas, aparadores. conta gotas, goivas,
xofre. icItiol, iodureto de potássio, im- protetores para seios, tira leite, assenoermeabilizantes, lactolosfáto de cálcio, tos para enfermos, fundas, melas elásticas para cirurgia e cintas umbelicais
lacIrina, lactato de alcio, lanolina

Termo n.° 657.869, de 24-8-64,
Editóra Egéria 8. A.
-São Paulo

Janeiro de 1965 17
Termo n. 9 657.874, de 24-8-1964
Padaria g Confeitaria Fleir de Mat'echti
Limitada
Guanabara

Fiar de Marechal
• ' Classe 32
Almanaques, anuários, ãlbans impasa08, cartazes, 'catálogos. jornais nado
nela e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão. , jornais. ,prograMas radioftiai
'coa, peças teatrais e cinetnatograacas
e revistas impressas
Temia n.9 657.870, de .14-8-64
" Á ',mico" S. A. Indústria e Coniérc!3
São Paulo

Classe 41
Biscoitos, balas, bombons, chocolates,
•
farinha, de trigo e pães
•
tot•

Termo n.o 657.875, de 24-8-1964
(Prorrogação)
Ford-Werke Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO

,

dOLOFLOR
Inchletrià Brasileira
Classe 45.
Para distinguir: Plantas,
mentes
mudas para a agricultura, a horticultura
e a floricultura. Flõres naturais

•
Classe 21
Para distinguir: VeIculos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, auto..
móveis, auto-caminhões, aviões. amorm
Termo n, 9 657.871, de 24-8-64
Instituto de Cultura Anglo-Brasileira — tecedores, alavancas de cambio. braços,
breques, braços para veículos, bicicleCurso Oxford
tas, carrinhos de mão e carretas, cara!-'
•
Guanabara
ohonetes,. carros ambulantes, caminhõea
carros. tratores, cueros.berços, carrostanques, carros-irrigadcares, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares Para veiculos, abas de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para ve1culos. direção. des11.
gadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e aara terça.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidiict
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedw, pantões,
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
Classe 32
para velculos, selins, tricicles, ti• rodas
- Titulo
rantes para velculos vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
Termo a.' 657.872, de 24-864
acelerador, tróleisvaraes de
,Polysom Discos Ltda.
•
carros,
toletes
para
carros
Guanabara
Termo n.° 657.876, de 24-8-1964
(Prorrogação)
Metallaesellschaft Aktiengesellschaft
. Alemanha,
•

PRORROGAÇÃO.

Classe 8
Discos gravados
Termo n.o 657.873, de 14 - 8 - 1
P6sto Equipamentos para
•
Lubrificação- Ltda.
Rio de janeiro

ER

Classe 1
Pigmentas de tintas, tintas em past
tintas prontas para serem usadas;
retpi de Mio, carbonato de titio, hl
Classe 47
Indo de 11110 e outros sie e eornostõe
lido *Is 5osf6ricós
Graxas, oasolina e óleos luornicanies

--_
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Termo n. 9 657.877, de 24-8-1964
Paulo Roberto de Medeiros e
Albuquerque

Tarnao n. 0 657.881, de 24-8-1964
H. E. Homberger, vormals International Watch Co. (H. E. Homberger.
cl-devant International Watc.12 Co.)
Suiça

PRORROGACÃO

(3eção III)

'rirmo n.° 657;885, de 24-8-1964
Aroldo Araújo Propaganda Laia.
Guanabara

ppQPAGAN DA
Classe 33
Insígnia

A.CM4FF'14uSCN
'4040

Classes: 33, 41, 42.. 43 e 44
Titulo
Termo n .° 657.878, de 24-8-1964
Farmácia Nacional de Homeopatia
Limitada
Paraná

LICOBIL

Classe 8
Maquinismos de relógios de oolsó, maquinismos de relógios de pulso, maquinismos de cronômetros, mostradores ae
relógios de bolso, mostradores de relógios de pulso e mostradoras de
cronômetros
Termo n. 9 657.883. de 24-8-1964
Farmácia São José Ltda.
Paraná

Farmacia São José
Classes: 3, 10 e 48
Título

Termo n.° 657.884, de 24-8-1964
Classe 3
Um produto farmacêutico homeopático, • Panificadora e Mercearia Americana
Limitada
indicado no tratamento da prisão de
ventre
Santa Catarina
Termo n. 9 657.879, de 24-8-1964
Farmácia Nacional de Homeopatia
Limitada
Paraná

nuas
classe 3
Um produto farmacêutico homeopático,
indicado no tratamento das varizes
Termo n. 9 657.880, de 24-8-1964
Maria Savi Nolla
Santa Catarina

PanifiCadora e -Mercearia
AMERICANA
Classe 41
Titulo
Termo n. 9 657.886, de 24-8-1964
Benito F. Ecrenlque
Rio Grande do Sul

Bolsa de Imóveis
s da Zona Sul

Termo a .° 657.888, de 24-8-1964
I. G. Matias
Pernambuco

Janeiro de 1965
Termo n. c 657.891, cie 21 - 8 - 1964
Norte Representações Ltu.i. (NOREI
Pernambuco

/ Norte Representações
Ltda. (NORE)•
Nome Comercial
Termo ri.* 657.892, de 24-8-1964
Cociedade Mecânica e Induatrial Ltda.
"Sometal"
Pernambts -o

eSornetal»
Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Classe II
Paralusoa, pinos e grampos para mola.

Classe 36
Termo ti.° 657.893, de 24-8496e
aventais, alparcatas. anágúas. blusas,
Laboratório Mercar Ltda.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Para distinguir: Artigos de vestuários
Guanabara
tseas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara
ouças, casação, coletes. capas. chalea,
PUIR INEUR
cachecols, calçados, chapéus, cinto.
cintas, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
PRORROGAÇÃO
cuecas, ceiaaalas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chi.:elos, dominós. acharpes, fantasias. fardas para militares, coClasse 3
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de !ingeria, jaquetas, latiu& Um preparado farmacêutico indicado na
Avitaminose BI, B2, C e Anemias
lavas, ligas, lenços. manhas, meias.
hipocrômicas
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelariam,
Termo n.° 657.894. de 24-8-1964
peugas, 'ponches, polainas. pilacnas. Pu\Viçai S.A. Indústria e Comerei"
nhos, perneiras, . quimonos, regalos.
Rio Grande do Sul
rcbe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas. atolas 'ou slacks,
tuins toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n. 9 657.889, de 24-8-1964
Ancora S.A. Crédito Financiamento e
Investimentos
Guanabara

tatisistets rotulei"
Classes: 32, 33 e 50
Joruals,revistas e outras publicações imy
pressas, nome do seu estabelecimento
~em p~c~. oN1s,..1n 1011
cora exercido da função de compra,
venda, incorporação e loteamento de casas, apartamentos, terrenos, administraClasses: 33 e 50
Classe 41
ção de bens e assuntos correlato.,
Crédito, financiamento, investimentas,
Café torrado e moldo
impressos
ações, títulos e descontn
Termo ti.° 657.882, de 244-1964
Termo n. 0 657.887, de 24-8-1964
Termo n.° 657.890, de 24-8-1964
Cmpreza Rodoviária Pato Branco Ltda.
Companhia Industrial de Fibras de
Ancora S.A. Crédito Financiamento e
Paraná
Coco "Fibraco"
Investimentos
Pernambuco
Guanabara

ancora

PRORROGAÇÃO
Classe- 41
Conservas de fruta, de legumes, de
eira e seus derivados
Termo n.° 657.896, de 24-8-1964
Malharia Orebro Ltda.
São Paulo

C)rebro
Indústria

Brasileira

Classe 36
arét distinolur Arti g os de vestuários
xventais. al p arca tas anáguas bit, ea
• munas F ç1 t' p ra e - al- Agasn1hrks
botas botinas • hluaões boinas baba
dourou., bonés. ca p acetes cartolas caranucas, casacão cofmte, canas chales
-aerm.ols, calcados chapéus. c ntos
c'tntas combinações corpinhos calcas
de senhoras e de crianças calções cal:as. camisas
camisolas' camisetas
cuecas ce r oula:c
co la rin h o' e l lei ros
Is

Cassar; 33, 41, 42

Título

i•

Classes: 33 e 50
Insignia

,h,,,I, àno.n.,AÇ
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pea, !matas-as, fardas para militar( $
legials, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, • matatõs, meias
maltas, mantas, mandriá°, mantilhas, paa
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas
, peugas, pouches, polainas, pijamas, pus
• nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, aobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sustem* aborta, munas, tolas, ou siada,
tales, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.• 657.895, de 24-8-1964
Malharia Orebro Ltda.
São Paulo
•

Malharia_Orebro,
Classes: 22, 23 e 36
„•
Titulo
Têrmos as. 657.897 e 657.898, de
24-8-1964
Sociedade Paulista de Artefatos
Metalúrgicos S.A.
a
São Paulo

Se CCU6111
i

indústria Brasileira

•

Classe 11
Para distinguir ferragens e çarramentasi
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
.argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, alraofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, buías, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bra
çadeiras, bules, bisagra. buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros' , cadeados correntes cabides, c. de parafusos, conexões
para encanamentos cabras de Metal, para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, 'chaves . ,lesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa aça
queteleiras, caixas' para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeteiras conchas coadores; cuscussiros? cabides de met.
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivet• s, chaverias, crcmones, cadinros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, sonantes para (baias, coa
crases, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos .e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos: estruturas meta.
licas, escarradeiras, espreme1ores, espumadeiras. formões, foices. çarro para
cortar capim, frerolhos, facas, facõss
Fechar-luras . fruteiras, funis, fôrma., para
doces, bolos, empadas e pudins. flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou parfurantes para marceneiros, 'echos
de metal, feraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de nietal
garfos,. ganchos para quadros, grampos
nara .emerulas de cor ias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas. garrafas, ilhoses, -joalhos, jarros limas laminas licoreiros
latas. luvas. Ilaqueais leiteiras, macha•

dinhas, molas para portas, martelos
marretas,- matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, -ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, polaa-pão.
porta-jóias, paliteiros, panela, * puxadores, placas: pregadores, porta-esponjaa,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadares de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, rascas de aço inoxidável, registros de aço: inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrôlhas, ' torgaezes, trilhos tubos 'subulações, 'ampões„ travadeiras telas • de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, transidas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha; torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergai, mandril de expansão, freia de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem,. para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para Inalas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
' Classe 13
Abotoaduras para punhos, águas marinhas lapidadas, alfinetes para adorna/
vestuários, de metal 'precioso. semi.
prealcso ou suas imitaçaes, anéis 'de
adorno, balaragandans. berloques, brin.
cos. broches, colares, contas de metail
ou pedras reclosas ou semi-reciosas
suas 'imitações usadas como adornos
ou na confecção de bijouterias. 'correm
tes de uso individual ara adorno diamantes lapidados esmeraldas lapidadas
me.dalhas com saatu. pulaas -as safiras
raptadas, topavas lapidadas turmaiinas
lapidades e turquezas
Termo n.0 657.899, de 24-8-1964
Souza
Teixeira Ltdap.
Rio de janeiro .

Nisto Farol
de Araruama

(Seç. rto :Ii)

1955 19

.
L.

Termo ria 657:905,- de 24-8-1964
Rizzo S.A. Indústrias da Alimentaçac
Rio Grande do Sul
•
lutzo s
• Indústrias da Alimeutação

Nome Comerciai
—
Termo n.0 657.906, de 24-8-1964 .
Camping --- Indústria è Comércio._ de
Têrmos ris. 657.900 a 657.904, de
Barracas Ltda.
24-8-1964
• Saia Paulo
Rizzo S.A. Indústrias da Alimentação
• Rio Grande do Sul
, C A MP IX G
Classe 50
Imressos de propaganda
Ind. Brasiletr,a
Classe 31
Barracas, lonas e tendas
Temia n.° 657.907, de 24-8-1964
Produções Musicais eLria Ltda. Guanabara
INDUSTRIA BRASILEIRAClasse 16
Alvejantes amidos, anil. água •de lava
deita. ,água sanitária. cera para soalhos
detergentes esponja de aço. fósforos
!acistia, lã de aço.. pomadas para calçados, valha de aço. ['reparados aare.
polir e limpar madeiraa vidros. metais
e objetos danos para polir e para liya
peza panos de assaria e material abrasivo emprega& na linineza da •natais e
objetos, saisõeF em geral e saponaceos
velas e velas a base de 'estearias.
ra floco: esoonias dr
sabões ,em
.
de limpem

de

T rito na 657.908, de 24-8-1964
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, caOtaviano Rizza
São Paulo
murças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos. mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas. cartei-as, caixas
Naolt.A" •
chic4e3 de couro, carneiras, capas para
laspacializadta
Calcaria
—
álbuns e para livros, embalagens de gateatca amearilea
atstalurgica
couro, estojos gaarnisóes de couro para
Estado SZo Nulas
P.traoleaba
ar-,móveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas,. porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas,. pulseiras
Classe 33
de couro, rédeas, selins, sacos para viaTitulo
gem. sacolas, saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e valises
l'armo n.° 657.909, de 24-8-1961
• Classe 19
•
Alexaadr eSanto Primo Tavares júnior
Como marca genérica para distinguir e
-a Guanabara
assinalar animais vivos inclusive aves.
ovos em geral. inclusive do bicho da
- _ seda
•
Classe 4 ott)Rt t4zIo
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
\
bruto, argila refratária, asfáltico
bruto, algodão an bruto, borracha em
bruto, baimita, benjoim, breu, cânfora,
caolim, chifres, ceras de plantas; ceras
ver-letais de carnaúba .e aricuri, crina
de cavalo, crina . em geral; cortiça em
bruto, cascas vegetais, eapato, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre, fõlhas, fibras, vegetais, flores
'Classes: 21 e 33 secas, grafites, games em bruto, granito
Titulo de Est belecimento
em bruto, kieseighur, líquidos de plantas, latex em bruto ou parcialmente
Termo .n.0 657.910, de 24-8-1964
preparados, minérios, metálicos, madei- Américo Dias Alves
ras em bruto • ou parcialmente trabaGuanabara
lhadas em toras.. serradas e aplainadas,
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de'
1
gazes iolidificadores. gelatina, giz, di- •
rados, plumbagina em bruto, pó de
,PRORROGAÇÃ-0
moldagem para fundições,- pedras 'britadas, piche. etn bruto, pedra calcária,
plantas medicinais. pedras , em •briába,
quebrachq, raízes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis. silício,
seivas. talco em bruto. xfsto, ,xisto
betuminoso e silicato

Classe .33
Titulo

WZI

Janeiro

Classe 8
Discos gravados

Classe 33
Titulo de Est belecimento
Termo na d57.911, 'de 24-8-1964
Kit Indústria , e Comércio de Roupas
Limitada '
'
GuanaSara

indústria Brasileire
Classe 36
.
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas faltas em geral: Agasalhos.
avultais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, cassação, coletes, capas, cindes,
cacbecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas. ,camisetas,
cuecas, ce-oulas, colarinhav- cueiros,
saias, casa...,s, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares. coleçiais, fraldas, galochas, gravatas, gorroa, jogos le laageric. jaquetas; lagcês.
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas, penhoar, pnlover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
nhos, perneiras, gaanasios, regalos,

2O Tirça-feira 5 .
robe -de chambre, soupão, sobritudoi,
iNtspensórios, saídas de banho, sandálias,
:ateses, shorts, sungas, atolas ou slacki,
ttder," toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos Têrmo n.0 657.912, de 24-8-1964
Companhia. de Calçados "DNS"
Guanabara
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nisso n.• 657.914, dg 24464
Atcsa Paulista S. A.. indústria st
Comércio
São Paulo

Têrmo s.• 657.921, ria 24464 .
Indêstria de Papes e Embalagens
• • Pan-Brasil Ltda.
$ão Paulo

PAN - BRASIL

Janeiro de 1965
nano n.• 657.927, de 24-8-64
Laboratório Neomed UM.
São Paulo

Inchls'tria

Classe 3
Substâncias químicas e outros prepara.
Classe
38
dos para serem 'usados na medicina na
Papel e seus artefatos, livros não Lm. farmácia. Vacinas e , bioculturas epara
• Têrmo n.° 657917, de 24-8-64 .-• pressas, etc ãss,.o444os,eqnizz.nio
serem usadas na medicina e na farmácia
Gxnpanhia Nacional de Navegação pressoi, não incluidos em outras classes
Tèrmo n.° 657.928, de 24-8-64
. Costeira — Autarquia Federal
• Termo n.° 657.922, de 24-8-64
Banco- Mercantil de Descontos S. A.
Guaanbara
Baleei Cabelereiroa Ltda.
•
São Paulo
Guanabara
•
PRORIZOGAÇÃO
Classe 49
• Bonecas e bonecos

BELECI

á

. Classe 32
Para distinguir: Almanaques,- anilados,
a uns impressos, boletins, catálogos,
ções impressas, folhetos, jornais, lirol impressos, publicações impressas,
^ gãos de publicidade, programas ra10N:ticos e rádio-televisionados, peças
circenses e revistas

.
ir

Classe 33
Instituto de beleza
Têrmo n.° 657.923. de 24-8-64
Coris Lima Freire
Guanabara

Têrmo n.° 657.913, de 24-8-64
Atina Paulista S. -A.. Indústria e
'Comércio
.
São Paulo
Classe 21
Para distinguir- vapores e embarcações
n. • 657:918; de 24-8-64
Newbra — Comércio e Representações
ssoauic
, Ltda.
. „

oNewbre»

UMA DIRETORIA
Á SUA DISPOSIÇÃO
Classe 33
Frase

Têrmo n.°., 657.929. de 24-8-64
Banco Mercantil de Descontos' S. A.
São Paulo '

Odontochnicas
-Brasileiras'
casses:

10 e 33
Titulo de estabelecimento
Têrmo "a.° 657.924, 'de -24-8-64 Zaulindo Alves de Souza i Cia, Ltda.
Gurnabara

WRi-báAWAL
Classe 49'
bonecai.„
e
Bonecas
• Classe 33
Termo:n.° 657.915, de 24-8-64
Insignia comercial
Indústria Brasileira
1. Companhia Nacional de Navegação
•-.• Costeira — Autarquia Federal
Têrmo n.° 657.93d. de 24-8-64
Guanabara
- Classe
Banco Mercantil de .Descontos S. A.
• ,
Couros e peles preparadas ou não, caSão Paulo
ndústria Brasileira
murças, couros, vaquetas, pelicas e arPRORROGAÇÃO
tefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
Classe 35
chicotes de couro., •árneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de Couros e _peles preparadas ou não; ar- BANCO MERCAM DE meus
S.A
couro, estojos guarniçõeã de couro para tigos de couro, camurça, cromos, peliautomóveis, gtrarnições para porta-blo- ças, guarnições de couro; chicotes de
couro, selins e pastas
cos, malas, maletas, porta-notas, portaNome comercial
cbaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras
Têrmo n.° 657.925, de 24-8-64
de .couro, rédeas, selins, sacos para viaTêrmo n.' 657.931. de 24-8-64
Laboratório Neomed Ltda.
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
Lucy da Silva Prado Ribeiro
São Paulo
tirantes para arreios e ,valises
São Paulo
657.919,
de
24-8-64
II.'
Termo
. BUTILENA.
Empresa Brasileira de Hotéis, Turismo,
-' Classe 21
Transportes e Propaganda.
Rara distinguir vapores e ernbarcaçdes
indllstria Bradlelfí.
Rio de Janeiro
•
Têrmo a.° 657.916, de 24-8264
IND. BRASILEIRA
ft. Companhia Nacional de Navegaçáo
EMBáATUR, S. A. Claise 3
Costeira -- Autarquia Federal
Uma especialidade farmacêutica indicaGuaanbara
. Empresa Brasileira
da como medicação anti-térmica, analgésica e antireumática
Classe 25
RORROGAÇÃO .
de Turismo,. Hoteis,
Para distinguir obras de escultura, pinTérmo n.9 657.926, de 24-8-6-4
;
turas, quadros, vistas panorâmicas, ImaLaboratório Neomed Ltda.
Transoortes e Propaganda
gens, gravuras, estátuas, estampas, pai •
São Paulo
néis, cartazes, desenhos, projetos e
Nome comercial .
flâmulas
• ouLyczyjN.4„..„
Térmo n.° • 657 ..920, de 24-8-64
Termo n.° 657.932, de " 24-8-1964
Empresa Brasileira. de Hotéis,--Turismo,
Lucy da Silva Prado Ribeiro
Transportes e Propaganda
-1-ruhls t
11(511'48'
São Paulo
•
Rio de Janeiro •
Classe 40
Móveis em geral de m •11 v.-o. da
aço, madeira, estofados ou Mó. incluClasse 3
Substâncias químicas' g outros prepara- sive móveis ara escritórios: Armários.
dos para serem usados na medicina e armários para banheiro e para" roupas,
Classe 50
na farmácia. Vacinas e bioculturas usadas, almo çadas, acolchoados para
Classe 21
Serviços e facilidades de turismo, ba- para serem usadas na medicina e na móveis, bancos balcões, banquetas.
Rara distinguir vapores e embarcagbat
téis e transportes
.
farmácia
bandejas, domiciliares. : berços, ht ~beis.
•

Lider

'PRORROGAC4
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1

• EMBRATUR
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cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e ;tala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
çopa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
galas, cadeiras de balanço, caixa
rádios, colchões, colchões de moina
nsas, divisões, clivaria, discotecas,
dispensas,
r
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas mesas,
mesinhas, mesinha& para rádio e televiaao, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus. Bofas, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

sicas impressas, peças teatrais, peças
cinematográficas, prospectos, panfletos,
publicações, publicidade em geral, programas radiofônicos e de televisão, revista,s
Tértno a.° 657.938, de 24-8-1964
Artefatos de Borracha ' Nipo-Brasileira
Limitada
.
São Paula

NIPO-BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 39
Para distin-guir: Artefatos de borracha
Termo ri.• 657.933, de 24-8-1961
• lates: arruelas, argolas, amortecedoLucy da Silva Prado Ribeiro
res, assentas para cadeiras, borrachas
São• Paulo
para aros, batentes de cofres buchas de
estabilizados batentes de portas, batentes de chassis, bicos para mamadeiras,
braladeiras, bocais, bases pira telefo.
nes borracha para carrinhos, industriais, borracha para amortecedores, bainhas de borrada para rédeas, cochim
de motores, amaras de ar, chupetas,
Classes: 25, 33 e 40
cordões maciços de borracha, cabos
. Titulo de Estabelecimento
para ferramestas chuveiros, calçoa de
borracha, chapas e centros de mesa,
Têrsno n.° 657.934, de 24-8-1964
corras de borracha, capsulas de borraMonitora S.A. Indústria e Gomarcio cha,
calços de borracha para maquinas,
São Paulo
copos de borracha para Arelos, dedeiras.
desentupideiras. discos de mesa, desRótá.OGAÇXO canso para talheres, encostos, embolos,
esguichos, estrados, esponjas de borracha, quebra-jacto de totaeiras, fios
de borracha lisos, formas de borracha,
MONITOR Á
guarnições para móveis, guarnições de
borracha para automóveis, lancheiras
Inchi3tria Brabiltira
ra eséolades, laminas de borracha para degraus listas de borracha para pa.
Classe 8
nelas, monoplas, maçanetas, protetores
Artigos da classe
para para-lamas, projetores de para-choTérino n.o 657.935, de 24-8-1964
ques, pedal ara acelerador e partida. pe.
Guanabara Baterias Lida.
rei para basinas, pratinhos, pneumátiGuanabara
cos, pontas de borracha para bengalas
• muletas, borracha ara aros, rodas
aciças. rodízios, revestimentos de bor.
Tacha, rodas de borracha para móveis
sanfonas de vácuo, suportes, semi-pneumáticos, suportes de cambio, saltos, soINDúSTRIA BRASILEIRA
las e solados de borracha, surdinas de
borracha para aplicação sos fios tele.
fônico* e telegráficos, „ tampas de 'borClasse' 8
13aterias e acumuladores para viaturas racha para conta-geeas; e tinas de sor.
sacha para - elaboração de substancias
motorizadas
químicas
Tèrmo n.o 657.936, de 24-8-1964
Indústrias Reunidas Max Wolfson S.A. Tèrmos as. 657.939 a 657.940, de
Guanabara
24-9-1964
Indústrias Brasileiras de Artigos
Refratários S:A. ''113AR"
São. Paulo
•
nn••••n/11

!POUSADA'

GUANABARA

NAwosoN

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe • 8
Altofalantes, amortecedores de radio,
antenas aparelros de concede de soai,
aparelhos de 1eleviar aparelj a. de
laterconsunIcaçao, aparelhos transmisaoms de som, aparelhos de sons selecionados, fonógrafos e troca-discos
Tétano n.9 657.937, 4e 24-8-1064
Rádio Emissora da Barra Ltda.

IBAR-CA
ristDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 1 •
Para distinguir: Algas marinha., algodío em rama, ambas asfalto, argila refratária, areia para fundição e asonazielas asbestos, azeviche, bauzita, barba*
s barbatanas de baleia, borracha bruta,
breai cola, canhamo, cana da hirta, tabelou nu crtn animal, corantes animais,
vegetais Ou minerais em bruto, tascas
parg curtir, cara virgem, cardas, datas,
corS4a, caolim, capim, céra animal mu
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
eetopa, fibras, gomas e colas em bruto
gorduras, grafites e guaraná em bruto,
Classe 3,7,
gomalaca, guta-percha; hervas em bruPara distinguir: Álbuns, almanaques, to, juta, Ia em bruto, madreperola, faranuários, bolefes impressos, catálogos,
manganez, minérios, madeiras brufolhetos, jornais, livro, impressos, má- tas acabadas, . semi-acabadas, aplainas

-DA
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das, e compensadas; mace, óleos em
bruto; paina, parafhia, pasta de - papel,
de 'madeira, de algoda_ ou lI, pedras,
paios de. animais, penas, penugens, piasuva. pise, pólpa; raizes, remi, resinas;
Classe 15
Para distinguir: Abaixa luzes de lampião, abajures de porcelana, adobes,
adornos, apanha mosca,e de vidro, aparelhos de oluça para sobremesa, artglos
de louça para uso caseiro, bacias de
latrina, balaustres de ceramica, botijas,
bules, caçoilas para molho, candlekos
de louça, compoteiras de faina, confeiteiras, cubos de porcelaaa, faiança para
uao caseiro, frigideiras de louça e de
barro, funis de barro, faiança e louça,
garrafas de faiança, louça e porcelana.
globos de porcelana, jardineiras de cerâmica para jardins, lava dedos de mesa, louça de barro, de seramica, piam.
ça, porcelana, comum, mantegueiras, molheiras, potes de barro, de ceramica,
faiança e de porcelana, puxadores, teceptaculos, retratos em terra cota, maladeka*, caleiros, sanitários, sultana, taba
leias, terrinas, tubos, urinós de cama,
vidraça de louça, ;rareias vasilhas e
vasos
Térnio n.s 657.941, de 24-8-1964
Modas e Confecções Saison Nouvelle
Limitada
Guanabara

SAISON NOUVEILE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Puças, casacas), coletes, capas; chales,
curucas, calçados, chapéus; cintos,
cintas Combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias casacos, chinelos, dominós, echarpes, Santas:as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas ligas, lenços, manta" meias
maiós, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas.. penhoar, pulover, pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijaalas, punhos. perne:ras, quimonos, regalos,
robe de chambre; roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sueteris, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
taleis toucas,"turbantes, ternos, uniformes
e vestidos.
Ursa° n.° 657 1.942, de 24-8-1264—
Bar • Mercearia Padroeira de Belém
Limitada
• Guanaban

Padroeira de betém
INDUSTRIA BRASILEIRA
casse 41
•
Alcachofras, aletria, alho, aspfikont,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendlos, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, baias,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crem ecle leite, cremes
alimenticlos ,s croquetes, compotas, can-

Janeiro de 1965 21
gica. coalhadas castanha, cebola, condi._
mentos para alkse,ntos, colOrantes
chouriços, dendê, doces, doces de fias.
tas. espinafre, essanc.ias alimentares, eng.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate,. Snrinhas alimenticias, favas, Itacuias flocos, farelo, fermentos, fellalo,
figos, frios, frutas sêcas. naturais e crie.
Salizadaa; glicoss. goma de mascar, cor..
duras, granulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, inuma eta
conserva, lentilhas, linguiça, lour o, massas - aliment1clai mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, Ince
as de tomate, mel e melado, mate, mastas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, assa
pudins, pieldes. peixes, presuntos, pio
tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para suga
mais, requeijões, sal, sagu, sardinha*,
sanduíches, salsichas, salames, sopa* 4.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e 4.
frutas; torradas, tapioca, amaras, talbt
rim, tremoços, tortas, tortas para a
mento de animais e aves, torrões,
Térmo n.o 637.943. de 24-8-64
"Asia" — Acessoria Técnica Pare
sisioneiantà S. A.
Sao Paulo

AstA
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impustos, cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros, publicações impus.
sas, revista. Propaganda em rádio,
televisao, jornais, programas radiofeeds
cos, peças/ teatrais e cinematográficas
e -revistas impressas
Teimo . n.o 657.944, de 24-8-64
Indústrias Proterap Ltda.
São Paulo
-

Indústria Brasileira
Classe 3
Um preparado farmacêutico para ae;
usado como medicação anti-espasmédieis
Têrmo n.s 657.945, de 24-8-64
Guacirema — Indústria e Comércpc4P
Móveis e Aparelhos Eletrônicos
Guanabara

Int/tis-Mil. Ta-401ff
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos elétricos, Instrumentos cientificos, instrumentos e
aparelhos para fins tais: Cravas, soam
tee, tomadas, fios, disjuntores, pain9s,
dutos para barros coletoras chaves sus
alvela, seguranças, retificadores do 4Siido de cobre; radiadores de selento,
válvulas retificadoras; Alvulas aleironicas, elstrodutos, aparelhos d iluminas
ção residencial, industrial, externe e de
aeroportos, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de controla eletronico, rolés.
reguladores de tempo, aparelhos de
aquecimento, aparelhos de controle eletrônico, ralés, reguladores de tempo,
aparelhos 6e anuecimento nor alta Ire-

22 Têrça-feira
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Termo n.• 657.948, de 24-8-64
carência, vibrometros, vibrografos, aparelhos de fadiga, equipamento de baSociedade de Autmnóye¥ Pii
I...nceamento, acessórios para linha de
Arcoverde Lala, —
ra linha de transmissão, isoladores, rei
Pernambuco
auladores de voltagem, equiamentos te..
Monicos de alta frequencia, voltómet-os, amerometros, vrattómetros, keqaenciometros, medidores de fator de
etencia, medidores de watt-hora, quad os de controle, chaves secas, chaves
a óleo, ara-raios, fusível,, chaves des.
ligadoras, condensadores, transformadores, reguladores, equipamentos de proClasse 21
va, aparelhos de medição, fogões, fogaVeículos e suas partes integrantes
reiros e fornos elétricos, estufas, panelas e bules elétricos, camaras frigorifi•
Termo n.9 657.949, de 24-8-64
cas e aparelhos de refrigeração, gela- Fábrica de Relógios Petrópolis Ltda.
deiras, sorveteiras elétricas, chuveiros,
Rio de Janeiro
aspiradores, enceradeiras, ferros elétricos de engomar e passar, batedeiras,
liquidificdaores, máquinas para poer
legumes e carne, refletores, torradores.,
balanças, rádios, aparelhos de televisão, alto-relantes,- discos gravados e
cmapainhas elétricas

S. A.P.

INDUSTRIA BRASILEIRA'

Termo n.9 675.946; de 24-8-64
Costa Ramos de Comestíveis Ltda.
Guanabara

COSTA RAMOS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Alçachofras, aletria, alho, , aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz. atum aveia. aveles, azeite, azei.
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
'aiscoitos, bombons, bolachas. baunilha
mit em pó e em grão, camarao..canela.
ms pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
goiabada, geléias, herva doce, herva
duras. grânulos, grão de bico, gelatina
condensado, leite em pó, legumes ea.
Oca. coalhada, castanha, cebola, condi
,nentos para alimentos, rolorantes
chouriços, dendê. doces, doces de Fruas. espinafre, essências alimentares, emaadas, ervilhas, enzovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fé
atlas, flocos, farelo, km:entoa, feijão
figos. frios, frutas secas naturais e cri., •
talizadas: gricose. goma de mascar. gor
xtriserva. lentilhas, linguiça, louro, mas
Inè alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrão. mas' )11 de tomate. mel e mels.do, mate, mas.
tas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, aorta: óleos comestíveis, ostras. ovas.
pica. piaos, prlines, pimenta. pós para
;sulina, picldes, peixes, presuntos, pa, 48, petit-pois, pstflhas. pizzas. pudins:
quelloa. rações balancsatúas para &sintais, requeigies. sal. aagu, sardinhas,
tanduiches. salsichas. :Mames. sopas enatedas, sorvetes, sucos de tcanams e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras. talha.
-114,- tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. Sarrões.
toucinho e vinagre
Termo a.' 657.947, de 24-8-64
Sociedade de Automóveia e Peça,
Arcoverde Ltda. — S.A.'
Pernambuco

Sociedaae de Atelomov-iferriPeça5
Arcoverde Ltda.= S. A. P. A. L
Nernr comerciai

Timo

Ike

657.914, de

Janeiro de 1965
4964

MargO. Ikalbeet0,
elidi:untos Lido,

São Paulo •

Termos no. 857.960 e 657.962, de

21-8-1964

"Nova-Meca" Comercial 8.A.,
São Paulo'

st_ ÇR I) N1 51
Classe 21
Para distinguir e proteger irrito-peça*,
:veiculo& e suas partes Integrantes
exceto máquinas e motores
Termos as, 657.957 a 657.958, de
25-8-1964
Meca Nova Comercial S.A.
São Paulo

ELECTRO,

Classe 21
Para distinguir e prote0e veículos
suas partes integrantes auto-peças
n
Classe 33
Locação de automóveis, caminhões
tratores, oficina mecânica, estadias *garagem, oficina de consertos, funilaria
e pintura, lavagem e lubrificação de
automóveis, pbsto de abastecimento
de combustíveis Termo n.9 67.964, de 25-8-1964
Agro industrial Sertãozinho Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira

•SERTA0Z1 MIO

Classe 8
Relógios e maquinismos para

Ind. Jrasileira. •
Classe 2'1,
Para
distinguir
e
proteger
verculos
Classe 42
Termo n.9 657.950, de 25-8-1964
suas partes integrantes auto-peças
Aguardente
C. G. Camargo, Gualberto, Comércio
e Empreendimentos Ltda.
Classe 33
Teimo n.° 657.A965, de 25-8-1964
Locação
de
automóveis,
caminhões e
São Paulo •
Bourdon Pálace Hotel Ltda.,
tratores, oficina mecânica, estadias e
garagem, oficina de conserto, punilaria
/73 r a na
rAZ I1 L ZINII O.
e pintura de automóveis, lavagem e lubrificação de automóveis, pósto de
LaTISrj.9
abastecimento de combustíveis
.avrn,d Nowahott
Classe 21
Para distinguir e proteger -auto-peças, Termos na, 657.959 e 657.961. de
Classe 50
25-8-1964
veículos e suas partes integrantes
O timbre da sociedade a ser aplicaci
Taxi Amarelinho S.A.
" exceto máquinas e motores
em papéis de correspondência e
São Paulo
contabilidade
Termo n.° 657.951, de 25-8-1964
C. G. Camargo, Gualberto, Comércio
Termo n.o 657.966, de 25-8-1964
e Empreendimentos Ltda.
Indústria e Comércio Cimastar tLda.
São Paulo
São Paulo
"„CANARINHO
Classe 21
Para distinguir e proteger auto-peças,
veículos e suas partes integrantes
exceto máquinas e motores •
Termo n.o 657.952, de 25-8-1964
C. G. Camargo, Gualberto, Comércio
e 'Empreendimentos Ltda.
São Paulo

7ERMELRINR:
Classe 21
Para distinguir e protegei•
veiculoa e suas partes integrantes
exceto máquinas e motores

•
Classe 33
Locação de automóveis, caminnões "e
tratores, oficina mecânica, estadias e
garagem, oficina de consertos, funilaria
e pintura, lavagem e lubrificação de
Automóveis, peato de abastecimento
de combustiveLs
Classe 21
•
Para distinguir *e proteger veiculos e
suas partes integrantes auto-peças

Termo n.0 -57:953, de 25-8-196(
C. G. Camargo, Gualberto, Comércio
Termo a.° 657.963, de 25-8-1964
- Empreendimentos Ltda.
"Fio Barzel" — Indústria e Comércio
de Metais Ltda .
âão Paulo
São Paelo

PRZTINRw

-FIO
BkI9e tr
Ind.
BvIsl

Classe 21
Para distiaouir e proteger auto-peças.
veículos e 1MS partes integrantes
•
Classe 5
exceto minas é motores '- Metais aao Ou parcialmente trabalhado-

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhoa,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas baba.
douro*, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puçaa, casac1o.coletes, capas, c.halei
cacrecols. calçados,. chapéus, cintos,
cintas. combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetaa
cuecas, ceroulas. colarinhos cacem
saia* casacos, chinelos, dominós, achar.
pez. Santas_as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas goe.
ros, jogos de !ingeria. Jaquetas, laquea
luvas, ligas, lenços, mantós. melar
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, pat.
letós, palas, penhoar. pulover pelerinai
pragas, pouches. polainas. piiamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos regalos
robe de chambre. •• roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho sandália,
sueteres, aborta. sungas. tolas, ou slacks
raier. loucas, turbantes. ternos, uniforme,
vestidos

•

DIÁRIO

Tírço-felra 5
Térmo mo 657.967, de 2543-1964
Itsditria e C4Mrelo Cimastar Ltda..
São Paulo

WIGH . FAAHIONFA

N40
sugou of camoui
Classe '36
Artigos de vestuário em geral
Térmo n.s 657.968, de 25-8-1964
bataria e Comércio Cimaatar Ltda.
Stio Paulo

OFICIAL (Seção III)

Termo n.°. 657.969, de 25-8.1964
Construbel — Engenharia, Indústria e
Comércio Utda.
Silo Paulo
4/33t,
1orlr:

c NsTRUBE,la

In timoneiro

Classe 16
Para distingir: Materiais para coliseucbes. e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, patentes. balaustres, bka
coa de cimento, bloros para pavimentação. calhas. clinento, cal, cra. chapas
Isol antes. "caibras, caixilhos: aoluisas;
chapa3 para - coberturas, caixas clágua
caixas para coberturas, caixas dáqua,
caixas de descarga para etixos. edificaOca premoidadas. estuque, einulsoo de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estruturas . metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, /uvas

23

nua ma 657.973, de 25-84964
mate, farinhas alimenticias. favas, fé
aulas, flocos,- farelo, fermentos. feijão, Laplas Manufatura de Laminadas de
Plásticos Ltda.
figos, frios, fretas sêca3 naturais e crisSilo Paulo
talizadas; gricose. goma de mascar, gol.•
duras, grânulos, grila de bico, gaSsaina.
goiabada, geléias. htrva doce. herva
LAPLAS
mate, hortaliças, lagostas. linguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
I NDUSTRIA BRASITEIRA
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos,, manteiga,
margarina, marmelada. macarrão, mas. Classe 28
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- Para distinguir: Artefatos de material
cas para mingaus, molhos, moluscos, plástico e ale- nylont Recipiente:. taárimostarda, mortadela, nós moscada, no- cadoz de material plástico, revestimenzes; -óleos oamestivels, ostras, ovas, tos confeccionados de substâncias anipiles, pisos, prlinés. pimenta, pós para mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
pudins, pickles, peaxea presuntos, pa- armações para óculos, bules. bandejas.
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins; bases para telebnes, baldes, bacias, boi-.
queijos, rações balanceadas para ani- sas, caixas, carteiras chapas, 'cabos
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, para ferramentas e utensílios, cruzetas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas en- caixas para acondicionamento de aliTeria° n.9 657.970, de 425-8-1964* latadas, sorvetes, sucos de tomates e ele mentos, caixas de material plástico para
Construbel
Engenharia, Indústria e frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha, baterias, coadoret caos. canecas -orim, tremoços, tortas, tortas para ali- lhares, 'conchas, cestas para pão. cestta
Comércio Utda.
' mento de animais e aves, torrões,
. Silo Paulo *"
nhas capas para álbuns e 'para livros
toucinho e vinagre •
cálices, cestos„ castiçais para veias,
•
caixas para guarda de objetos ,crsaTermo n.0 657.972, de .25-8-1964
chos, coadores para chã, descanso ara
Indústria de Artefatos de Borracha
IndfljgC1)-W.eire..
pratos, copos e copinhas de pláooco
"Bacacu" Ltda.
para sorvetes, caixinhas de plástico
São Paulo
Classe 16 para sorvetes, colherinhas, pasinhae,
Para distinguir: Materiais para coaram:
garfinhos de plástico para. sorvetes turções e decorações: Argamassas, argila,
minhas de plástico para sorvetes. discos
areia, azulejos batentes, balaustres,
embreagens de material plástico
cos de cimento, blocos ara pavimentalagoas de material plãstico para sz.nveção. calhas, cimento, cal, cré, chapas
"BORNEUI.1. tes
estojos para objetos, espu.nas da,
isolantes,- caibras, Caixilhos. colunas,
nylon, esteiras,' enfeites para autom&
chapas -para coberturas, caixas dagua.
veis, massas anti-ruidos, escoaciores de
caixas para cobertuais caixas dágua.
pratos, funis, formas para doces, fitas
caixas de descarga para taxas, edificaisolantes, filmes, fios de celulose, fechos
ções rtmoldadas. astuciem emulsào da
para bolsas, facas, guarnições, guarida,
base esfanico, estacas, esquadrias estruClasse 39 .
çbes para chupetas e mamadeiras, quase
turas metálicas para construções, lame- Para distinguir: Artefatos de borracha, cações para porta-blocos, guarniçõel
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas borracha, artefatos de borracha para para liquidificadores e para -batedeiraa
de pinça°, lages, lageotas, material !so- veiculas, artefatos de borracha não in- de frutas e legumes, guarnições de, ma..
taina contra trine calor, manilhas, mas- cluidos era .ontas classes: Arruelas, ar- teria] plástico para' ctensilios e objetoil
sas par ravestimentos de paredes. 'ma- golas, amortecedores, assentos para ca- guarnições para bolsas, garfos, galerias
deitas para construções, mosaicos, pro- deiras, borrachas para aros, batentes eia para cortinas, jarros, laminados, piás.
dutos de base asfált.co, produtos para cofre, buchas de estabilizador, buchas, ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
tornar' impertneabilizantes as ar gamas buchas para lumelo. batente de porta, orindis, pendedores de roupas,. puxado.
-sadeCimntoècl,hráua.ped batente de chassis, bicos para mamadei- res para móveis, pires, pratos,. palitei..
gulho, produtos betuminosos, impennea. ras, braçadeiras, bocais, bases para te- tos, pás de casinha, pedras pomes, adia
bilizantes. limados ou sob outras formas lefones, borrachas para carr inhos indus- gos, protetoes para documentos, pua
para revestimentos e outros como'nas triais, borracha para amortecedores, :adores de agua para uso doméstico
construções.. pers.anas. placas para aa. bainhas de borracha para rédeas. cbchim porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
viraentaçao, peças ornamentais de ci- de motor, câmaras de ar, chupetas cor- porta-documentos, placas, rebites, radia
mento ou gesso para • tetos, e paredes. dõeá massiços de borracha, cabos para ahas, recipientes, suportes suportes para
papel para forrar casas, massas arai- ferramentas, chuveiros, calços de bor- guardanppos, - saleiros :nina, tigelas,
ruidos para uso nas construçõe s, par- racha. chapas e centros de mesa, cor- tubos 'para ampolas, tubos para serinquetas. portas, portões, -pisos, soleiras das de borracha, cápsulas de borracha gas, travessas, tipos de material plis,
para portas, tijolos, tubos de concreto para centro de mesa, calços_ de torra,. tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha.
para máquinas, copos de borracha mes para acondicionamento, vasos, xi*
telha, tacos, tubos de ventilaçâo. tan- cha
para freios, dedeiras, dasentupideiras. caras, colas a frio e colas não incicidas
4ues de cimento, ogas. vigamentos e discos de mesa,' descanso para pratos,
em outras classes, para borracha, para
vitrôs
encostos, êmbolos, esguichos, estrados, cortumes, para marcineiros, para sapaesponjas de borracha em quebrajacto teiros, para vidros, pasta adesiva para
Tétano n.° 657.971, de 25-8-19.64
Bar e Bilhares "Bola de Ouro" Ltda. para torneiras, fios de borracha lisos. correias, pasta e pedras paia"' aliar
fôrmas de borracha, guarnições para
Silo Paulo
adesivos para tacos, adesiva
móveis, guarnições de borracha para rebolos,
automóveis, guarnições para veiculas, para ladrilros e adesivos para azaielos,
lancheiras para escolares, lâminas de anéis, carretéis par tecelagem e guara
material plástico para ilidam
"BOLA DE OURO 11 borracha para degraus, listas de borra- n'ções detria
gera/ de plásticos
cha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, proTermo n.° 657.975, de 25-8-1964
tetores para para-lamas, protetores de Sulmeryn
Produtos dé Limpeza
para-choques, pedal de acelerador, peLimitada
dal
de
p
artida, peras para businas,
Classe 41
Silo Paulo
Alcachofras, aletria, alba, aspargos. pratinhos, p neumáticos, pontas de boraçúcar, alimentos paar _animais, -amido racha para bengalas e muletas, rodas
REMOVYN
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta. massiças, rOdizios, revestimentos de
Cnd. zratsuielral
borracha,
rodas
de
borracha
para
móarroz, atura aveia, avelãs, azeite, azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas veis, sanfonas de vácuo, suportes de
Classe 46
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha motor, sapatas do pedal de breque, „ucafé em pó e em grão. camarão, canela, ses:abalo e 'Isoladores, Suportes, semi- Para distinguir: Amido, anil, azul da
em pau e em pó, -cacau, carnes, chá. pneumáticos, suportes de ;:nrubio, *sah- Prussia,. alvaiade de zinco, abrasivo*,
caramelos, chocolates, confeitos. cravo fonas de partida, saltos, solas e solados algodão preparado para limpar metais,
allmenticlos Croquetes, compotas, can- de borracha, surdinas de borracha para detergentes, espermacetes, extrato de
;Sn coalhada, castanha, cebola, condi. aplicação aos fios telegráficos e telefô- anil, fecula para tecidos, fósforos de
alentos para alimentos, colorantea nicas, travadores , de porta, tijelas, cera e de ..madeira, goma para lavanchouriços, dendê. doces. doces .de fru- ubos, tampas de borracha para conta- deria, limpadores de luvas, liquidas de
tas. espinafre, essências alimentares, em gotas, tinas de borracha para elaboração branquear tecidos, líquidos mata-gordude substâncias químicas
padas, ervilhas, taxavas, extrato de tora3 para rouk= Zsata tacos pr a roude Ituitão, leg a, lageota, material isolante contra frios calor, manilhas, massai para revestimentos de paredes'. madeitas para construções, mosaicos, produtos de base asfasItico, produtos para
tornar hnpermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impertneabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentaçáo, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas sinarcidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs

Ind.Brasi/eira

Classe 36
Para distinguir:' Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, , botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes, capas, dates,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas. combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, caiçaca calçai. camisas, camisolas. ^aatisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos. chinelos. dominós. acharpeta fantasias farda a para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorro., jogos de !ingeria, laquetas. laques.
luvas, ligas, le Iças. :flautais, meias.
OH" mantas, mandrião, mantlhas. paletós. palas, penhoar. pulover. aderirias,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
aos. perneiras. quintonos, regalos,
robe de chambre. roupáo, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
meteres, shorts. sungas. atolas ou slacks.
Oder. toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos •
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Ind.Brasileira

/4- 1 èrça-telra 5

• roi, pós de branquear roupa, salicata .Termo n.c, 657.979; de 25-8-1964
pas, oleina, óleos para Imipezas de car- Bar e Mercearia Abílio Soares Ltda.
São Paulo
•
4 sódio, soda cáustica, sabão . em pó.
sabão comum, sabão de esfsegar- e saABILIO SOARES
ponáceos, tijolos de polir e verniz para
Ind. B:asileira
calçados
Termo n.° 657.974, de 251-1964
Sulmeryn — Produtos de Limpeza
Limitada
São Paulo

IA(

Nome Comercial.
Termo n.9 657.976, de' 25-8-1964
Sulraeryn r- Produtos de Limpeza
.Limitada
São Paulo
StileRl";.1

Ind.
•

ran3....Ç.,-'1 r-rt

' Classe 46

distinguir: Amido, anil, az., ua
Prussia, alvaiade de zinco; abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
• detergentes, espermacetes, extrato de
• anil; fecula para tecidos, fósforos de
• cera e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
• thráaquear tecidos, líquidos inata-gordu113 para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para lmipezas de carros, pós de branquear roupa, salicato
•de sódio, poda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e sa• ponáceos, tijolos de polir e verniz para
•calçados
Para

657.977, de 25-8-1964
Indstria -e Comércio de Bordados e
Csofecções Fidalga Ltda.
. São Paulo
Terino n.°

FIDALGA
Classe 37
Lençóis, fronhas, ,cobertores, guardanapos e toalhas de mesa, de rosto e de
. banho

Termo n.o 657.978, de 25-R-1964
Carlos Gondin
São Paulo

ANDORINIL.
Ind.
. • Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários

e rotipas feitas em geral: Agasalhos.

aventais, alparcatas, anáguas, blusas,

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales,

cacheeols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, .carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. qulmonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sikteres, shorts, sungas, stolas ou slacics,
tuler, toucas, .turbantes, ternos, uaiformes e vestido'
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, •

Ternx, n.0 657.986, de 25-8-1964
Franco de Chechs
•São Paulo

.

Lassa-ias de queijo, .salame, mortadela,
presunto, -churrams, sernil e, alite
. Termo ri.' 657.980, de 25-8-1964
Restaurante e Churrascaria Rio Bonito
•
Limitada
São Paulo

RIO BONITO
ind. Brasileir.•

COMERCIO
DE Ti nAS
MULTICOLOR DZ
RUDGE RAMOS

tornar Impermeabilisantsa as argamead
saa de cimento e cal, hidráulica, pedsao
galho, produtos betuminosos, Impere:~

bilizantes líquidos ou sob outra' forniam
pára revestimentos e outros como ,0011
construções, persianas, placas para per
vimentaçao, aças ornamentais de ci.
Classe 1
mento ou gesso ara tetos • e paredes,
papel para forrar casas,. melem ao&
Titulo -'
rcidos para uso nas construções, par,
t! "ar n.° 657.988, de 25-8-1964
gutas, portas, portões, pisos, soleiras,
e min"
e — Comércio de Ferro e Aço para Portas,' tijolos tubos de- concreto,
Limitada
telhas, tacos, tubos de ventilação, taxi.
São Paul(

.NERAME
Classe 11
ind. Brasilei,ra
PimentõeS ' e beringelas recheadas, bata- .
tas Sritas, maionezes, Mãcarronadas, pizClasse 11
-zas, sa:adas,-- lasanras; feijoada, arroz, Ferragens, ferramentas de. tâcla espécie,
•feijão, arroz de braga, bife a milaneza, cutelaria ' em geral e outros artigos de
a cavalo, a portuguésa, raviolksnocchi metal, a saSer: Alicates, alavancas, are churrascos
mações de metal, 'abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açuTermo n.° 657.981, de 25-8-1964 • careiros; brocas, bigornas, baixelas,
Floricultura Ipiranga Ltda. bandejas, bacias, baldes, bombonierea;
• São Paálo
bules j cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
PRORROGnie
chaves; cremones, chaves de parafusot,
IPIRANG
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
Classe 45
Flores naturais, szrnentes e mudas de cabeções, canecas, copos, cachepots,
cer.tros de mesa, cogueteleiros, caixas
plantas
para acondicionamento de alimentos,
calderõess • caçarolas, chaleiras, .cafetelTermo n-9 657.982, de 25-8-1964
Ciatel Comércio, Indústria de Ts- hrui e ras, conchas, condores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, • esferas,
Estofamentos Ltda.
•
engates, esguichos, ,enfeites para -zirrelos,
São Paulo
•
estribnSs asferas para arreios, espumadsiras; formões, foices, ferro para cortar
r
IndC.Iffi
capim ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferra tomutn a carvão, fruteiras,
Moveis em geral de metal,- vidro. de funis, fôrmas para doces, freios 'para
aço, madeira, estofados ou não, .incla- estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
sive móveis ara escritórios: Armários grelhas, garfos, ganchos para qudros,
armários para banheiro e .para roupas gonzos para carruagens; insIgnias;
Parninas, licoreiros, latas de lixo;
usadas, almo çadas, acolchoados' para
machadinhas, molas• para _ports.
•jarras;
móveis,'bancos, balcões, banquetas:
para venezianas, martelos, marbandejas-, domiciliares, berços, biombos, molas
matrizes; navalhas;- puas, pás, precadeiras, caminhos para chã e café retas,
gos, parafusos, picões, porta-gelo; po.
coai:tentos para dormitórios, conjuntos' seiras,
porta-jolas, paliteiros,
para sala de jantar e sala de visitas panelaspOrta-pão.
roldanas,
ralos. para pias, rebiconjuntos para ¡arraçoa, jardim e praia., tes, -regadores; serviços
de chã e cafê.
conjuntos de armários e. gabinetes para: serras, serrotes, sachos, secatrolhas;
tecopa e cosinha, canjas, cabides, cadeiras, souras, . talheres, talhadeiras, torquezes.
giratórias, cadeiras de balanço, caixa tenazes, travadeirai, telas de arame, torde i ádios, colchões, colchões de molas neiras, trincos, tubos para encanamento,
dispensas, divisões;:diVans, discoteca4 trilhos para portas de correr, taças.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- travessas turíbulos: vasos, vasilhames,
"nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
verrumas
•
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
são, mesinha., para stelevisáo, molduras
Termo n.9 657.989, de 25-8-196S
para quadros, porta-retratos, poltronas, Indústria de Edificações Indecol —
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
Atibala Ltda. .
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
São Paulo
vitrines
Té rmo n.° 657.983, de 25-8-1964
Magazine Tony Ltda.

duras si:rt construções, mosaico., pr)c

I MEC OL-A.TIBJLIA

•

Ind. Brasileira

ques de cimento. .vigas, vigamentos
... .
vares
•

III

Termo n. • 657.987, de 25-8-1961
Catavento Distribuidora de Livros tLda.
. .
'São Paulo

InCTAY.NILir.
Class: 37
.
• 1
Livros
.Termo n.° 657.990, de 25-8-196s
Panificadora Silva Ltda.
•
São Paulo

írksT114-Classe 4. s
Pão

•'
Termo n.o 657.992; de 25-8-1964
Metalarame S.A. Cometeis, a
•• Importação '

São Paulo

MET

• _.- Classe 11..
Ferragen
s, ferramentas de tócla espade,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar.
mações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, 'assadeiras, açu-

careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bomboniereas
bules; cadinhos, cadeados,, castiçais, colheres para pedreiros,-correntes, cabides,
chaves: cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,

caixas de metal para portões, canos da
metal, chaves de fenda, chaves inglêsa,
cabeções, canecas, copos, cachepots;
centros de mesa, coqueteleiras, catava
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafetel.
ras, conchas, condores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates,'esguichos, enfeites para arreios,

estribos, esferas para arreios, espuma-

deiras; formões, foices, ferro para cxter
Classe 16
capim, ferrolhos, facas, facões, fechaSão Paulo
Para distinguir: Materiais- para constru- duras; ferro comum a carvão, fruteiras,
ções e decorações: Argamassas, argila. funis,. fôrmas para doces, freios para
T-Q N T areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo- estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
ind. brasileira
cos de cimento, bloros para pavimenta- grelhas, garfos, ganchos para qudros,
Classe 5O
ção. calhas, cimento, cal, cré, chapas gonzos para carruagens; insígnias; liImpressos
isolantes, caibros, caixilhos; colunas; mas, lâminas, licoreiros, latas • de lixo:
'para coberturas, caixas rlágua, Jarras; machadinhas, molas para portas
Têrmo n.o 657.984, de 25-8-1964 - chapas
para coberturas, caixas dágua, molas para venezianas, martelos, mar- Adinel Aúto Distribuidora de Pecas caixas
caixas de descarga para eixos, edifica- retas, matrizes; navalhas: puas. pás, tare•
Limitada
ções premoldadas, estuque, emulsoo de gos, parafusos, picões, -porta-gelo; ao-São Paulo
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- seiras, porta-pão, porta-joIas, paliteiros,
turas metálicas para construções, lame- panelas roldanas, ralos para pias, rebiADIPEL
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas tes, regadores; serviços de chá e café.
de junção, lages, lageotas, material iso- serras, serrotes sachos secarrolhas; teClasses
Tii tu3103 e as,
lante contra frio e calor, manilhas, mas- souras, ta:Sares. talhadeiras. torquezes
sas para revestimentos de paredes, ma- tenazes, travadeiras..telas,de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento,

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

trilhos sara portas de correr. taças
travessas. • turíbulos: vasos, vasilhames
verrumas --

