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CAPITAL FEDERAL

-QUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 1985
1E9

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIr.
ExigéncYas

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Pan Produto Alimentícios Nacionais S. A. - Opoente junto ao
termo 128.247 - Cumpra a exia
geneal..

' Tèrznos com exigancias a
N.o 425.751 .--:. Manufatura de
querente - Pedrina Tavares Necumprir:
vos - Reconsidero o ,despacho de Brinquedos Estrelas S. A.
folhas no sentido de torná-lo sem N. o 425.753 - Manufatura de
De 15 de janeiro de 1985,
NP 58.655 - Indústria Meta-.
efeito a fim de que o presente Brinquedos Estrela S. A.
N.° 113.753 - Bata Limited - aguarde na seção competente, NP 427.308 - Mousaltne In- lúrgica Gania Ltda.
Privilégio de invenção - Cumpra a ocasião de ser despachado, de dústria e Comércia 5. A.
NP 94.199 - Etabliseementos
a exigència e folhas.
acôrdo com a prioridade obtida a N. 0 430.77,5 - Produtos ()dali- Olin Byla.
N.o 122.233 - Manuel de Bar- folhas sete (termo e depósito) na ecos Ciba S. A.
N.o 97.128 - Irmãos Mattedi.
roa Campos - Complete a taxa forma do art. 85 do Decreto 535 NP 432.783 - J. Preto & Cia. N.° 106.199 - Com pagnie de
N.o 438.694 - Oficina Mccanica Saint Gobain.
que se refere a nova lei do Mo, de 23 dalaneiro de 1962.
império Ltda.
de 31 de novembro de 1964, comN.° 109.120 - Meeamolde MeNP 453.639 - Fehlo talia.Guyer cantes
binado com o que dispea os artie Paisticos e niCteral
•
Ltda.
gos 212 e 221, do Código, e apre- Expediente. do Diretor Geral de Tullio.
N.o
110.808
Almir
Soares
N.o
455.946
Laboaatorio
Leo
sente novos relatórios, com o tiRotim.
do Brasil S. A.
tulo adequado, referente apenas ao
Exigèneias:
N.° 484.407 - Cia. CestariN.o
- Jorge dos Santos.
lo- 120.080
que é novo.
N.° 121.868 - Mecânica RIU.
Indústria
e
Comerroerei°
e
Indústrias
Quim¡cas.
Seabra
S.
A.
Ltda.
.
121.892 - José Cuba Feres interposto ao N.° 469.782 - Treasporte NP 1243!41 - Rubens
nandes Garcia - Complete a taxa cio - N° recurso
Klipf- Transmetal Ltda.'..
Nisch .
de depósito,
ade
que30sede
refere
a nova
termo
221.088
indeferimento
/4.0
469.830
Comercial
e
ImComprove
a
alegação
contida
na
o
do
€410,
novembr
i,si
os
s raetende Portadora Ltda.
N.° 125:350 - Deer¡ns bi¡Iliken
e 1964, combinado com os atai- petição de folhas quantopu
Researcr
Corporation.
que
Seara
já
é
marca
de
.
Pro7
N.o
470.151
A.
J.
Ranner
s.
A.
212 e 221..
priedade.
Indústria do I reitutirio •
Ns. 126.249, 128.270, 126.271,
N.o 148.861 - Manuel FrancisN.o 470.152 - A. J. Renner S. A. 126.272 e 128.273 - Roberto Loco ::- Modelo industrial - Com- Completem a 'taxa de depósito
brada Mochetti e Hugo Patrona
ateie a requerente, preliminar- de aeOrdo com a Lei n.° 4,505 de Indústria do Vestuário.
o 470.157 - Wolff Adrainis- AmPelli•
depósito
de
Lei
30
de
novembro
de
1984
e
o
.que
N.
Mente,
i taxa arte.
de
N.° 127.482 - M icha el WeInS
44.° 4.505-64
212 e 224 do disp5e o Código da Propriedade In-. tração e Investimentos Ltda.
• 470.158 -' Wolff Adulado- K. G .
221
N.°
e
ara.
212
dustrial,
em
seus
Código.
N.° 127.878 - Maria Dellsea
nos termos abaixo mencionados..tração e Inevestimentoo Lada.
N.° 470.717 - Titio LocaçâO de DOnadio.,
Diversos:
N.o 132.311 - Trindade & Cia. Carros Ltda.
N.o 128.195 - Seroo InternatioN.° 69.809 - John Herman Licia•
na! Corporation.
Caducidade
de
marca:
Blomstrand e Frederick William NP 173.156 - 8. de nom Ma.
N.0 128- 396 - Commiseariat a
Nyquist - Privilégio de invenção gani Ltda.
Indústrias York S. A. - No pe- L'Energie
Atomique.
- Preliminarmente tendo em Vista
dido
de
caducidade
da
marca
Plaat
176.08i
Fiação
e
Tecen.0
N.° 128.427 - Plinto de Freitas
a modificação do titulo, e da na- N.o Santo André 8. A
225.649
do
reauerente
LaboNO 128.735 - Catalytic Comtureza da invenClio, Providencie-se lagem
' ratdrios. Perfarma tida. nova publicação, aguardando-se NP 123.195 - Casse" Farb- firo o pdido de caducidade, emIndobustion
Corporation.
face
ainda o prazo de oposição - Re- werke Mainkur.
do parecer da Divisão Jurídica!
N.° 129.044 - AnatoIe Kagan.
publicado por ter saldo bom incor- X° 191.774 - AtlasImportaN.° 129.074 - Comrnissariat a
receios em 9 de janeiro de 1965.
(fora Ltda.' .
Diversos:
L'Energie Atomique.
N.o
301.869
Badische
Ani/in
o 129.248 - Presentacion O.
RECONSIDERAÇÃO DZ DES.
& Soda Falarik Aktiengeselischaft. Les Perfuma Chypron - 'aio N.
PACHOS
Processo
de
no
reGetaicoechea
Urrecha y Enrique
transferência
N.o 302.755 - Badische Anilin gi
Festeban Manbrilla.
retiSoda
Fabrik
Aktiengesellschaft.
etro
238.808
Faça-se
a
81
NP '151.105 - Privilégios as in.
N.o 129.971 - Joaquim de Alficação onde couber.
vença° - Afastador Circular - N.o 331.100 - Flumen Nogueira
meda Mattos.
Requerente - Ernesto Toniolo Fi- N.o 354.852 - Electron MenuN.° 130.563 - Metalsalts CorIra - Reconsidere o despacho de factura de Produtos Eletro MecaDivisão de Patentsli
poratio4).
Mime, no sentido de torná-lo iem nicos Limitada.
N.o 131.028 - Farbenfabriken
efeito, a fim de que o presente Na' 395.847 ..._ Tecnoprint Grã- EXPEDIENTE DO DIRETOR Bayer
Aktiengeoelischaft.
aguarde, na seção competente, a fica S. A.
N.o 131.138 - Takeda Chemical
ocasião de ser despachado, de (teor- N.° 404.927 - Manufatura de
Exigências:
Industries Ltd.
do com a prioridade obtida art. 65, Brinquedo Estrela 8. A.
do Decreto n. o 535, de 23 de ja- N.o 412.850 - Joaquim Lima.
De 15 de janeiro de 1985
N.° 133.570 - The Standard Oil
neiro de 1982, pelo termo de de- N.o 418.388 - Convenção NaCompany.
posito.
cional dos Obreira da Assembléia. Amalia Carona Machado . da N.° 143.988 - António Brita°
N.o 153.460 - Privilégio de in- de Deus em liadureira, no atual Costa. - Opoente junto ao termo Passos Pinheiro.
vençao - Blocos de tecido irnpreg- Distrito Federal e Igrejas do Umas n.o 107.050 - Cumpra a exigiu- N.o 149.566 - Denis Jean La•
cia.
cabanne.
nado para higiene Infantil - Re-: Filiadas ao mesmo Ministério.
Têrm0a:
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As Repartições Públicas;
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
OEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sdbados,
ALBERTOIRICWRBRG
AL PEREIRA
IRTRO
quando deverão fazê-lo até às
criara ow sacão ou rinoAcao
cènwit oo •aaviço os purgue...cena
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes d matéria. retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, desução os,
verão. ser formuladas por es111.4te
d
pubtioldada
do
sapodIonts do Dopartamianta
crito, à SeçãO de Redação, das
Nacional do Pro. 5Industrial do ~lotaria
9 às 17,30 horas, no máximo
da Incióstria a Cornarei° .
.até 72 horas após a salda dos
impresso nu oficina* do Departamento de imprensa Nacional.
órgãos oficiais.
*1••••n•n•••••.•
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
reito, rasuras e emendas.
Capital e interior:
Capital e interior:
- Excetuadas as ' para o
600,00 Semestre . •
'Cr$
Cr$
450,00
exterior, que serão sempre ,Yr-nestre . •
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr
900.00
Ano
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tornar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.000,00
Cr$ 1.300,00 Ano
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parte superior do enderéço 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 findaret.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas. na

- As Repartições Pública4
cingir-se-ão às assinotnras
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e as!
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar (I re:nessa de valores acompanhados de 'esclarecimentos (pululai
à sua aplicação, -solicitamos]
usem os interessados prefe4
rencialmente cheque ou vala
postal, emitidos a favor d(4
Tesoureiro do Departamento,
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às Mia
ções dos órgãos oficiais só sd

'N.° 334.330 - Geraldino Drumond.
N.° 334.739 - Acisa Automóveis
Caminhões Importadora S. A.
N.° 334.973 - Roupas Staroup Limitada.
N.° 335.998 - Victor Vidal.
N° 336.027 - Metalúrgica A. B. C.
Ltda.
N•° 336.079 - Cornj5. Fiação e Teciclos Santa Adelia.
N.° 336.269 - Clinicas Santa Luzia.
N.° 336.509 - Socifema Soc. de
Perro e Materiais Ltda.
N.° 336.590 - L. P. E. Lab. Paulista de Especialidades Ltda.
N.°.336.893 Nitrogenio S. A. Ind.
Brasieira de Produtos Químicos e Fertilizantes,
N.° 337.651 - 1. Gonzalez.
N° 338.352 - Merck 8 Co. Inc.
N.° 338.504 - Natam Chaves.
N.° 338.829 - Panificadora de Luxo
Columbia Ltda.
N.° 338.858 - Siniscalchi 8 Marzullo Ltda.
N.° 339.720
American Motoes
Corporation.
N.° 339.884 - José Soares Diniz.
N.° 339.910 - Henrique Bergel
Filhos.
N.° 341.092 - Quirnpax .Comércio
e Indústria Ltda.

Ou. Brasileira dl
N.° .341.411
Roupds.
N.° 343.080 - A. O. Smith Cor.
poration.
Diversey Quimict
N° 313.303 Ltda.
N.° 343.551 - Ofasa OrganizaçãO
Financeira Administradora S. A.
• N.° 343.685 - Diese/tna Import.
Comércio Ltda.
N.° 343.745 - Brasitrade S. A. lud.
e Co.nércio.
N.° 343,890 - Metalúrgica Mar
S. A.
N.° 344.748 - A Sensaão Modal
S. A.
N.° 345.095 - Amazontur S. A.
Passagens e Turismo.
N.° 345.096 - Soc. Comercial
Pax Ltda.
N.° 346.474 - Vidroplas Cia. lot
dustrial de Plásticos.
N.° 346.663 - ICOL
Importa.
çáo e Comércio de Otica Ltda.
N.° 346.870 - Claudio Motta 4
Silva. N.° 347.373 - Norberto Nascia
mento.
N.° 347.474 - Irmãos Teixeira a
Cia. Ltda.
N.° 347.973 - Cassio Muniz S. A.
Importaçào e Comércio.
N.° 348.384 - Fiel S. A. Adelotos e Cemércio de Fibras e Madeiras.
• N.° 3411.385 - Fie) S. A. Meia"
tos e Ccrnércio de Fibras e Madeiras.
N.° 348.808 - Máquinas. Agrícolas
Rota! S. A.
N.° 349.081 - Companhia Brasile,.
ra de Artefuton de Ferro Cobraf.
N.° 340 r. - Victrbc Ind. e Coe Frascos Ltda.
mércio d^
Brinco Ind. e 05.
N.° 350
-tedos Ltda.
mércio
Etnilio Píer!.
N.° 350.484
N.° 352.971 - Borelli Indústria •
Comércio Ltda

EXPEDIENTE

-

Antônio Parodl
N.o 149.640
e Mario Cardina.
N.o 150.002 - indústrias DraOelras Etetrometahicgioas S. A.
N.° 150.003 - J. Frucchi.
N.° 150.134 - Augusto Costa.
N.o 150.216 - Indústrias York
S. A. Produtos Cirúrgicos.
No 150.226 - Lisarriturri S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 150.327 -,- Paulo Mendonza
Negrão.
N.o 150.493 - Ney Erickssen
Pereira.
N.° 151.199 - Germano Buaner Filho.
N.° 151.595 - João Mario
Shmidt de Oliveira.
N.° 151.597 - João Cavalcanti
de Albuquerque Tabajara.
N.o 151.600 - Arj Salomão
Thomaz.
N.o 151.602 - Fiagem Produtos Químicos Ltda.
N.° 151.610 - Lulgi Mori Ubaldini.
N.° 151.636 Atsushi Suzuri.
N.o 151.637 - Atsushi Suzuki.
N.° 152.022 - Stavros Georges
Caricas.
N.o 152.224 - Bento Pinto de
Barros Filho.
N.0 152.239 - Adelino das Santos.
N. o 154.968 - • Distribuidora de
Artigos Patenteadas Ltda.
N.° 154.983 -- R. E. Dietz Company.
N.o 154.984 - Hubert° de Marchi Glierini.
No 155.183 - So/is Myron ZandrfICT.
N.0 154.794 - Walf Gryner.

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
ExigZncias:
De 15 de janeiro de 1965
Can/ementem a taxa de depósito
de acôrdo com a Lei n.° 4.505 de 30
4 -ovembro de 1964 t o que dispõe o
Código da Propriedade Industrial em
seus artigos 212 e 221.
N.' 149.690 - Estabelecimento Mecanieo F. N. Ltda.
N.° 255.482 - Industria Química
lpé Ltda.
X? 269.619 - Fábrica de CaCé e
Chocolate Moinho de Ouro S. A.
N. 325.627 - Bozzano Ind. e Comércio de Bebidas Ltda.
N.° 316.186 - Oswaldo N. Losaco°.
X° 317.281 - Teéelageen Sa.-tinõ
Ltda.
N.° 322.319 - Sebastião Ribeiro de
Mendonça 6 Cia. Ltda.
N. 324,011 - Metalúrgica Tupan
Ltda.
'N.° 324.059 - J. R. Queiroz.
N.° 3'25.198 - Albano Simões de
Abreu.
N.° 325.605 - Metalúrgica Paulista
S.A.
N.° 326.171 - COM". In)prt. de
Produtos Americanos °pra.
N.° 326.479 - Armações de Aço
Probel S. A.
N.° 326.717 - Panificadora Beija
Flor Ltda.
N.° 332.098 - Instrumental Montexas Ltda.
N.° 333.670 - Leão Junior 6 Cia.
S. A.

N. 333.671 - Leão Junior 6 Cia.
S. A.

N.° 334.286 - The Sherwin
fiaras Companã. .

•••n•.,

AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
O Departamento de linprema Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas doe Órgãos oficiais
IttE o dia 26 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data,

fornecerão aos assinantes flua
Os solicitarem no ato da ass&
1
natura
- O funcionário público federa t, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provai!
esta condição no ato da assi.

matara.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos drgãos oficiabl
será, na venda avulsa, acrescii
do de Cr$ se do mesma,
ano, e de Cr* 1.00, por and
decorrido.

.
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N.° 369.890 - Frigorifico Annour
N.° 473.065 - Saturnia S. A.
Acumuladores Elétricos - Cumpra a
do Brasil S. A.
N.° 369.951 --- Dunlop Rubber exigência.
Diversos:
Carapanã Limited.
•-•
NP 371.097 - Indústrias de BebiPirisa Piretio Industrial 5. A. das Pressanto S. A.
Na transferência 'do termo 464.469 N.° 371.225 - Cia. de Terras e Arquive-se o pedido' por falta de cumColonização do Estado de Mato Gros- primento da exigência.
so Cotema:
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 372.179 - Bernardini
Cursi.
DE EXAME FORMAL
•
• NP 372.509 - Sifiel Tarandach 8
MARCAS
Cia. Ltda.
•
• N.° 372.636 - Siderúrgica do BraExigências:
sil S. A. Sidebras.
N 9 372.926 - Brinktudo Indústria
• De 15 de janeiro de 1965
Metalúrgica Ltda.
Complementem a taxa de depósito
N.° 373.273
Imobiliária Construde acôrdo com a Lei n.° 4.505, de 30
tora Americana •Ltdas
N° 373.532 • - Sivat Ind. de de novembro de 1964e o que dispõe o
Abrasivos S. A.
Código da Propriedade Industrial em
N.° 375.829 - Naufal S. A. Im- seus ara. 212 e 221.
A.
N.° - 442.760 - 'Divino Augusto
portação e Comércio.
•
,
•
N." 358 ..640 - Auto Estufa Imperial
N.° 376.146 - Luzia Lido Roma. Pereira.
Ltda.
N.° 443,586 - Citnbra Cia. IndusN° 376.993 - Artur Cardoso MarN.° 359.722 - Romeu Silveira.
trial Minas Brasil.
tias.
N.° 444.383 - Veb Cosid Werúe.
N.°
377.484
Brasília
Obras
Pó..
N.° 359.916 - Indstria e Comer.
N.° 451.963 - Freita s Leitão Coalo São Paulo Auto Aciesscirios Ltda. blicas S. A.
mércio e Indústria Ltda.
N.° 360.008 - Erich Kapelner.
N.° 380.749 - S. A. Indústrias
• N.° 360.268 - Elessio Paolo Dei Reunidas F. - Matarazzo,
N.° 453.190 - Shell Brazil Limited,
Bel Belluz.
N.° 380.751 - 5. A. Indústrias
N.° 453,752 - CSOrrascaria Cruz
360.309
Indústrias
Reunidas
. N5
„Alta 'Ltda.
Reunidas P. Matarazzo.
Max Wolfson S. A.
N.° 380.996 - Luiz Pereira da SilNa. 454.268. 454.269 e 454.27CN.° 360.884 - Abilio Barbosa -do va Filho.
Indústria de Moldes Mecânica e Es•
'.
Prado.
N.° 380.278 - Produtos Phoenix tamisaria Cometa Ltda.
N." 360.915 - A Companhia In- S. A. Cirúrgicos e Farmacêuticos.
Na. 454.268, 454.269 e 454.270
dustrial de Calçados Induscal.
N.° 387.486 - Tecidos Numa S. A. 'Indústria de Moldes Mecânica e Es360.916
A
Companhia
•IndúsIsl°
N.° 415.651 -- Tavano finportação tam paria Cometa Ltda..
dustrial de Calçados Induscal.
Na. 460.818 e . 460.820 - Roberto
Exportação e Indústria Alimentícia Lis.
Miguel 6 Irmão.
N.° 360.918 - A Cotnpanhiaa In- mitada.
•
dustrial de Calçados Induscal.
Na. 461.305, 461.3ud, 461.307,
N.° 361.204 - Samuel Rosemberg. EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE 461.308 e 161.309 -'Jota Jota Com.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
_ N.° 361.210 - Indústria e Comércio
e Representações Ltda.
de Artefatos Elétricos Sirvaluz Ltda.
N.° 462.856 - Simão Neumarú.
Transferência
e
alteração
de
nome
Joaquim Elisio de
N.° 361.368
N.° 464.056 - Ghana do Brasil
da
titular
ee
processos:
pitadros Souza.
5. A. Indústria e Comércio de MáN.° 361.730 - Rachid S. Haddad.
quinas. •
•
De "15 de janeiro de 1965
NP 361.879 - Forest S. A. Fáb.
N.° 464.065 - S. A. Indústria e
•
de Condutores Elétricos.
Johnson 6, Johnson do Brasil Produ- Comércio Concordia.
- N.° 361.959 - The Lincoln Electric
N.° .464.223 - Racz Conitrutnag
tos
Cirúrgicos Ltda. - Pede para ser
Compane.
S. A. Engenharia e Constru04. •
anotada
nas
marcas:
Cotonetes
númeConfecções
N.° 362.122 --'crin
rrancesas -Reunidas S._ A. Indústria e ro 180.608; Cotonetes nP 180.609 e
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
na' frase da propaganda: Faça Sorrir
Colmérclo.
• DE PRORROGAAO
Uma Criança termo 513.429 - As alN.°,.362.199 - Expresso Estrela de terações do nome da titular - AnoExigências: •
Prata Ltda.
tem-se as alterações de nome.
N.9 362.399 - Michel Delalande:
De 15 de ianeiro de 1965
Centauro - S. A. Indústria e ComérN.° 363.643 - Comp. Industrial
cio - Pede para ser anotada na marca
Calçados Induscal.
Termos com exigênc íse a cumprir:
N.° 364,311 - Richardus Gerardua Centauro n.° 214.232 - A alteração
Ns. 475.836 475.837 - Waldermir
do nome da titular -.Anote-se - a alPetrus Overgoor.
Paula Freitas Santos e António José
• N.° 364.671 - Indústria e Comér- terna° do nome.
Gonçalves Moreira Leite.
cio de Móveis de Aço Paflan Ltda. .
Huber Warco Csompanâ - TransfeN.° 576.631 - Macmatt S. A.
N. 365.444 - Ind. Brasileira de rência para seu nome da marca H.
N.° 672.322 - Rosendo Heraan•
Tratores e Máquinas Agricolas Tra- W. n.° 258.618 Anote-se a transdes Alarcon 6 Cia. Ltda. irnag S. A.
ferência.
N.° 672.324 - Labsaatórios Per. N.° 365.450 - Ind. Brasileira de Nestle S. A. - Transferência para farma Ltda.
Tratores e Máquinas Agrícolas Tra- seu nome das marcas: Luxor termo
N.° 672.692 - Criações Helbeth
Min S. A.
••
n.° 392.417; Excella termo 477.665; Ltda.
N.° 365.,795 - Companhia Quími- Koff termo 477.694; Pureza termo nú- . N. 672.433 -- Societe Anoname de
ca Rhodia Brasileira.
mero 477.808 - Aontem-se as trans- La Vieille Cure de Canon.
ferências.
N.° 366.106 - Olavo Freitas.
N.° 672.438 - Braspl_ S. A. InN.° 366.838 - Indústria e Comércio Gráfica Editóra Publicações Especia- dústria e Comércio de Matéria Plástica
lizadas S. A. - Transferência para
ABC Sociedade Onónima.
Na. 672.454, 672.455, 672.456.
N.° 366.839 - Indústria e Comércio seu nome da marca O Fazendeiro Mo- 672.457, 672.458 e 672.459 - Sua
derno
termo
477.801
Anote-se
a
ABC Sociedade Onónima.
Maiestade Roupas S. A.
•
N.° 366.842 - Indústria e Comércio transferência.
N.° 672.495 - Ford Motor CoM•
ABC Sociedade Onónima.
ana.
p
N° 367.188 - Toyota do Brasil . Exigências:
N.° 672.567 - Usina Sao Francisco
113. A. Indústria e Comércio.
do Quilombo S.' A.
,
Halti:ich' S. Ind. Com: e Agro
N.° 367.239 - Laboratório Farina.
.N.°
672.583
Laboratórios
Per.
número
- Na alterações de nome de
eéutico Richard Ltda.
farma Ltda.
'
368.131 - Egon Katz dt Cas- 791221 - Cumpra a exigência.
N.° 672.587 - Rex rhainbert
Fábrica Real de Garrafas Termicas
tra e Karl Gerhard kartz de Castro.
R. A. Fernandes '8
N.° 368.853 - São -Paulo Alpar- Ltda. ----' Np processo do termo ias-- N. -672.820
mero 392.387 Cumpra a exigen- Cia. Ltda.s.
matas S. A:
N.° 633.230 - jos Maria da Pori;
N.° 369.189 - Rasco S. A. In- da.
Engebras Engenha- seCa 'Sucessote' Ltda.
dústria e Comércio de Resinas e Colai.
N.° 444.658
J. & E. Aútinsom
N.° 617.824
N.° 369.789 - Fernando Dantas ria Especializada Brasileira Ltda.
eassared ...,,as
-LW1,
'
;Cumpra a exigência;

N.° 353.024 - Laboratório NIsacex
#
Ltda.
N.° 353.516 - Orestes Nicola Roinanini. •
N." 353.771 - Cibel Acessórios
rara Astomóve:s Csnércio e Indústria
Ltda.
N,5 353.896 - Biscoitos Amor
Ltda.
N. 354.121 - Indústrias- Texteis
Barbem S. A.
N." 354.122 - Mestra Máquinas
para Estradas S. A. Indústria e Coestércio.
N.° 356.195 - Eclam Perfumarias
• Confecções Ltda.
N.°-357.390 - Laboratórios Lepetit
3. A.
N. 358.218 - Fiação Sul Americana S. A.
N.° 358.577 - Laboratório Normal

s.

_

/

•

3

' • ,1

.

Diversos:
N. 672.396 - Companhia 'laminar
Indústria • e Comércio - Aguarde-se
O prazo.
Na. 612.397 e 672.398 - Interpretes,
S. A. Agencia Brasileira de Noticias
- 'Aguarde-se o prazo.
..N. 672.405 - Vernizes Horst S. A.
-- Aguarde-se prazo.
• N.° 672.439
Cotonificio da Torre
S. A. - Aguarde-se prazo.
N.° 672.586 - Rafada Ramos Pédroso - Aguarde-se prazo.
N.° 672.816 - George da Silva
Fernancies - Aguarde-se prazo.
•

Prorrogação de marcas

• Foram prorogados os registros dos
seguintes termos:

N.° 606.515 - Fábrica Japy
Classe 23 -. Indústrias José João
Abcialia S. A.
N.° 606.516 - Fábrica Japy
Classe 23 - Indústrias José João
Abdalia S. A.
N.° 627.190 - Biscoitos Estoril e
Rótulo - Classe 41 - ). P.. Abreu
6 Cia. Ltda.
N. 627.193 - Bolo de Mel Estord
- Classe 41 - J. P. Abreu
Cia.
Ltda.
N.° 634.586 - Coqueiro - Classe
n.° 41 - Conservas Coqueiro S. 'A.
N.° 635.965 - Poveiro - Classe
n. 41 - Armando Ribeiro.
•
N.° 636.303
Walfran - Classe
n.° 26,- Pires Visciano
Cia. Ltda.
N." 637.304 - Arrow•- Classe 11
- Mesbla S. A:
.
N.° 637.305 - Arrow - Classe 13
- Mcsbla S. A.
N:° 637.511 - assou/a - Classe
n.° 23 - Lanifício Surriograndense
S. A.
N° 637.513 - Nené - Classe 21
- Lanifício Sulriograndense Sociedade
Anônima - Com exclusão de droguetes.
Ns 637.517 Florinette - Classe
36 - Laniecio Sulriograndense Sociedade Anônima.
637.518 - Kentucky Classe
23 - Lan;ficio Sulriograndense Sociedade Anônima.- .
N9 637.520 - Flronette'- Classe 36
- Lanificio Sulriograndense Sociedade
~rama. •
N 9 637.524
Flotinette - Classe
23 - Lanifício Sulriograndense Saciedade Anônima.
.
N5 638.841 - Piratininga - Classe
6 - Máquinas Piratininga Sociedade
Anônima - Ret ficando-se a data para
N5 638.842 - Merino - Classe 36
-- Companhia Prada Indústria e Co.
metei ()
RetifiCando - se a data para
24-4-55.
N, 638.844 - Alpaga - Classe 36
- Companhia Prada Indústria c Comércio.
N. 639.084 -- Zircoplast - Classe
16 - Soarei Sociedade de Cimentos Refratários Especiais Limitada.
N. 639.085 - Santana
Classe 7
Companhia Comercial e Agricola
Santana.
•
.
.
'N . - 639.067 -, Angus Mckay Classe 42 - N. V. Amsterdaamsche
Likeurstogerri. tT . Lootsjea Der Erven
Lucas Bola.
• .
•
-. N. . 639.068 Devillard - Classe
42 - N. V. Arnsterdamsche Likeurstokeri , ' tT Lisotsjea Der Ervas' Lucas
Bois, •
'1 'N. . 639.069
Piccadilly Club
Classe 42 - N. V. Amsterdamsche
.
:
;
.• ' •

▪
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Likeurstokerij T Lootsjee Der Erven
Lucas Bois.
N 9 639.693 - Vara - Classe 41
Pastificio Vara Limitada.
N° 639.694 - Paraizo das Sedas Classe 23 - Irmãos Fatais .Nassif Limitada.
N 9 640.090 - D. K. - Classe 43
COmpanhia Cervejaria Brahma.
W 640.091 - D. K. - Classe 42
- Companhia Cervejaria Brahma.
-,Classe 41
N 9 640.093Morava
-Companhia Cervejaria Brahma.
N° 640.094 - Chopp da Corôo Classe 42 - Companhia Cervejaria
Brahma.
N e 640.097 - D. K. - Classe 42
- Companhia Cervejaria Brahma.
N° 641.062 - Novocilin - Classe
3 - Bracco Novotherapica Laboratórios Sociedade Anônima.
N9 641.266 - Saquinhos Gun-gun
-. Classe 2- - Farquifer Comércio e
Indústria Limitada.
N9 643.665 - Talens - Classe I
- Koninklijken Fabrieken Ta/ens S
Zoon N. V.
N° 643.856 - Willys - Classe 47
- Importadora e Distribuidora Willys
Sociedade Anônima.
N° 643.861 - Ibar - Classe 16 Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários Sociedade Anônima scIbara:
• N 9 644.517 - Borboleta -- Classe
41 Companhia Lacticinios Alberto
Booeke Socseclade Anônima.
N° 645.011 - Miramy - Classe 48
- Indústrias Kappaz Sociedade Anónima.
N 9 645.319 - Mícron - . Classe 4
- Globo Sociedade Anônima Tintas
e Pigmentos.
N° 645.538 - Coleção Grande Hotel
- Classe 32 - Casa Editora Vecchi

N9 648.646 - Veneto - Classe 42
- 1. Barrichello £s Companhia Lim l iada.
N° *48.788 - Supercale - Classe
Casapara Todos Limeada.
36
N 9 648.789 -- Tile-Tex - Classe 36
- Casa para Todos Limitada.
N 9 648.887 - Cadeia - Classe 36
- Calçados Cadeia Soc:edade Anônima
Indústria e Cornérc:o.
N 9 619.485 - Studart - Classe 32
- Studart Sociedade Anônima Indústria e- Comércio.
•
'
N9 649.486 - Studart - Classe 46
- Seuda , t Sociedade Anta-.ia Indústria
e Comércio.
N9 649.190 - Mescla Rio Mar Classe 23 - Fábrica de Tecidos Santa
Isabel Sociedade Anónima.
N 9 650.003 - Pimpolho - Classe
36 e- José Tavares de Be‘a.
N 9 650.039 - Sinimbu - Classe 44
Exploortadora Henn:g Sociedade
-•
Anônena.
1\1° - 650.077 - Brasul - Classe 50
- Banco Brasil de São Paulo Sociedade Anônima.
1\P 651.401 - Eciap - Classe 32
Edap Editôra Sociedade Anônima.
sN° 651.405 - Ch:quito - Classe 36
▪ Calçados Jub leu Sociedade Anônima
Indústea e Comércio.
N9 651.621 - UltraluX " -- Classe I
Sherwia Williams do Brasil Sociedade Anônima Tintas e Vernizes..
N9 651.863 - Glo - Classe 1 The Sherwin Williams Co. - Contrato de exploração a favor de Sherwin
Wilhiams do Brasil Sociedade Anônima
Tintas e Vern'zes - Desçacho de 5 de
fevereiro de 1964.
N9 651.896 - Lama -e. Classe 4
- Lamil Laminados e Compensados de
Irati Limitada.
N9 652.497 - A Triunfante - Classe 6 - Antonio da Fonseca.
N° 652.623 - Quinze - Classe 41
- Laticinios Sete Lagoas Limitada.
N9 652.624
Se - 7 - Te Classe 41 - Laticinlos Sete Lageias
Limitada.
N 9 652.731 - Cara:aura - Classe
18 - Companhia de Fogos B agiras
Chivifi Sociedade Anônima.
N9 653.290 - Orquidea - Classe
36 - M. Alves Calçados.
N° 653.465 - Preludio - Classe 36
- De Millus Comércio e Indústria de
Roupas Sociedade Ancimensa .
Dr, 653.466 - Overture - Classe 36
- De Millus e Indústria de Roupas
Soc!edade Anônima. N 9 653.467 - Boreal - Classe 44
- Chartearia Boreal Limitada.
N9 653.469 - Cardeal - Classe 41
rno Vontobel.
N 653.453 - Indiano - Classe 2
- Indústrias Reunidas, José Stefaninl
Sociedade . Anônima.
N 9 653.491 - Allegro - Classe 36
- De Mil/us Comércio e Indústria de
Roupas Sociedade Anônima.
Rodeio -- Classe 36
N° 653.761
Oão Paulo Alpargatas Sociedade
Anônima.

N 9 645.814 - Vidraceiro - Classe
14 - Companhia Nacional de Vidros
e Molduras.
N 9 645.815 - O Vidraceiro - Classe
11 - Companhia Nacional de Vidros e
Molduras. .
N 9 645.825 - Crediobraz - Classe
- Eietro Radiobraz Socieadde Anônima.
N° 646.533 - Sajac - Classe 21
- Sociedade Anônima Jauense de Automóveis e Comércio eSajaca.
•
N° 646.787 - Eletrical - Classe- 8
- Companlea Técnica e Comercial de
Eletriciaade Eletrical.
N° 647.502 - Diário de Noticias de
Pôrto Alegre - Classe 32 Sociedade
Anônima /Ur:o de Noticias.
N 9 647.583 - Sanibla - Classe 38
- Ombla Sociedade Anónima Indústria
e Comércio de Papel.
N Q 647.822 - eM
- Classe 41
- Sabia Inaustrial Sociedade Anônima.
N° 647.823 - Eliminol - Classe 2
- Stefanini Companh a Limitada.
N° 648.332 - Figura de Elepse
Classe 34 - São Paulo Alpargatas Soeiedade Anônima,
N° 648.610 - Banho de descarga
Desencanto - Classe 2, - J. A. Chaves.
1\1° 648.611 - Florasil - Classe 4
- J. A. Chaves.
N 9 648.630 - Dietised - Classe 3
- Labo.atór.os Moura Brasil Orlando
Rangel Sociedade Anónima.
N9 -648.632 - Laboratórios Hormona
- Classe 3 - Laboratórios IV/oura Bra- ▪
sil Orlando Rongel Sociedade Anônima.
N o 648.633 - Penbismut - Classe
3 - Laboratórios Moura Bras-1 Orlando Rangel Soc'eclade Anónima.
Classe 21'
N° 648.636 - Amortex
- Amortex Sociedade Anônima Indústria e Comerei° de Amortecedores e
Congeneres.

AVISO AS REPARTIÇÕES
PCIBLICÃS
O Departamento de imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral que ' deverão providen, dar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
gtê o dia 26, de fevereiro
eorrente,, a fim de . evitar O
cancelamento da remessa •
pertir daquela data.

- Janeiro de 1965

-

N° 654.034 - Almanaque de Pernalonga Classe 32 -Caleora Brasil America Lenitada.
N° 654.e91 - Semodur
Clas se
- Bah.a Industrial Sociedade Anón ma.
Indianopolis - C asse
N v 054.576
3 - D.ogasil Limitada.
N" 654.578 - Drogasil - Classe
1 - Drogasil Limitada.
N e 654.579 - Drogasil - Classe 46
- 1 Drogasil Limitada.
N 9 654.5i->0 - Drogasl - Classe 41
- Drogasil Lim.tada.
N 9 654.5S1
Llogasil - Classe 43
- Drogasil Limitada.
Ne" 64,535 - Eureka - Classe 41
- Sociedade Anônima Frigoritrco Anglo - Retificando-se a data 'para 17
cie abril de 1955.
N" 654.594 - Ginalan - Classe 3
- Laboratórios Farmacéuticos Vicente
Amato Usafarrna Sociedade Anôn ma.
N'' • 654,605 - Emblernatca - Classe 23 São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima.
N 9 654.607 - Jintan - Classe 10 Morileta lintan Co. Ltd.
N° 654.608 - Yubigusuri - C`asse 3 - Morishita Jintan Co. Ltd.
N 9 654.858 - esmalte de Colonia
- Classe 48 - Studart Sociedade Anônima Indústria e Comércio.
N Q 654.859 - Extrato de Colonia Classe 48 - Studart Sociedade Anônis
ma Indústea'e Comércio -Retif candose a data para 30-5-55.
N Q 655.153 - Lapize - Classe 21
- Etabl:ssements Potitraitmorin.
N'' 655.166 - Forte - Classe 39
- Serricchio
Ficarelli.
Figadofor - Classe 3
N Q 655.,174
Laboratôrlo Daja Limitada.
N 9 663.465 -- Centrun,- Classe 21
- Bicicletas Monark Sociedade Anônima.
N1 9 ' 672.307 - P - Classe 23 Perrotts lemited.
N 9 672.323 - Expresso Mirasol Classe 33 - José R. Salgueiro.
N 9 672.325 - Sunrisa - Classe 48
- Indústrias Gessy Levar Sociedade
Anônima.
N 9 6/2.326 - A Gatinha - Classe
36 - Vicente Elizlo da Silva Rangel.
N e 672.331 - Gato - Classe 17 Móveis de Aço Fiel Sociedade Anónima.
N.9 672.333 - Lastonet - Classe 10
- John Heathcoat And Company Limis
ted - Contrato de exploração a favor
de Lastonet Products Limited dep. de
25-8-59.
N9 672.334 - Marcha - Classe 8
- Werner Fescher.
N 9 672.392 - Erinalone - Classe 3
- Les Laboratoires Roussel - Contrato
de exploração a favor de Laboratórios
Silva Araujo Raussel SoO:edade Andaima - Despacho de 5-5-59. - Contrato de exploração a favor de Laboratórios Silva Araujo Roussel Sociedade
Anônima despacho de 21-10-60.
N9 672.393 - Avevita - Classe 41
- Grandes Moinhos do Brasil Sociedade Anônima.
N9 672.395 - Juvenil - Classe 17
- Bozzano Sociedade Anônima Comerciai Industrial e Im,portadora.
N 9 672.400 - Zuffo - Classe 1
- Molari Sociedade 'Anônima Comercial e Importadora.
N 9 672.401
Zuffo - Classe 6
- Molari Sociedade Anônima Comerciai 'e Importadora.
N 9 672.402
Zuffo - Classe 7 Molar' Sociedade Anônima Comercial
e Importadora.
N9 672.404 - Zuffolux - Classe 11
- Molari 'Sociedade Anônima Comercial e' Imporadora.
N9 672.436 e- Semfim - Classe 11
- João Ramos de Melo.

N"oi e.

--Ifee.usol - Classe •46
Limos bociedade Anón:rea

0t2.-“ o - eaularnar - C.asse
/VÁ. beruia.lan.
±-, antornicina - C asse 3 - ecaseet Lahorator.es - Comrate .
cie exp.u.u sau a ravor de Abbott, Laaoracte.us ao ofasil L initada - Des.
pacno Lie .1)-v-UV.
1\4'
- Cambar - Cla,Se 47
Kelining Compaey LA.j3.0.ilçuCb a lavar Cle 1-.S5O
o eaasa Inc. - Despacho
cie 21-u-e-a. - e'santraco de exp.o.ação
a lasse a.e leis° brasee,ra de Petróleo
Socieciasie. KL...m.111a llespacho de 3
ue
.N°
..•-• Anjinho - ClaSS2 ,11
- b.oii i i•onsixeg i. M. 13. el.
IV ss.
- 1-copils - Classe 3.
ti. N. - l-mo
- Leo \a/c.ee
marca gesier.ea.
lee oa,,a - er.buaa Forense
Classe it - Uswaido Soares de Medeie
ros. ••
1\1° 6i2.,/1 - R0t1.1,0 Emblematico
C.asse ZJ
Lanifício Jngez Soa.
ciedaae sanae.ma.
.DI
Locaald
• Ni
Casse 11
- Fro,..m.os ..tairnicos Parmacéut cos e
Dietet.cos Locuarci Limitada.
1\1" L.://j - D.-ratam! se'3 - eaateratarmea Sociedade Anônima Preeutas ..mimicos rarmaceutcos.
IV 0/L.D10 - Penara
Classse
28
eeesee-oa ieiagara Limeada.
N° b72.J/J - buena - Classe 11
- Comercsat e Aaministradora Buena .
Soc:euaue
N Q 412-.5eu - Nazar.am - Ciasse 23 - ceinére.o de Tecidos Nuariais Socie4.,aue Anonena.
N 9 672.564 - Pebclin - Classe 1
- Poi.dura do Brasil Sociedade Antioe
nima inuustea de lentas e Vera zes.
N 9 672 . l) •
Remoidine - Classe
48 - Leila (.1 Pink Caribbean Corporation - ontsato de exploração entre
Lehn l'ink Laribbcau Corporation e
Lehn Is ink t: roeutes de Beleza Limitada
- Despacho de 23-10-61.
'N P 672.56.9 - Deceresol - Classe
1 - Hater.can Cyanamid Company.
N s 672. / - Cdco Verde - Classe 46 - Levar Brothers Port Sunlight
Limeed - coatrato ae exploração a faa
vor de Industria"Gessy La yer Sociedade
Anônaua - Despacho de 21-9,64.
N9 672.773 - Sutil g4st - Classe
46 - Levar B.others Port Sunlight
mited - Averbação de contrato de exploração a tavor de Sociedade Anônima
Industrial irmãos Levar despacho de 22
de novembro de 1955 - Contrato de
exploração a favor de Indústrias Gessy,
Levar Sociedade Anônima - Despacho
de 24-9-64.
N 9 ' 672.i96
Dresodal - Classe 3
- Fartnia.ra do Brasil Sociedade Anela
nima Produtos Qu.micos Farmacéuticos
e Biológicos.
1\1 2 672.798
Hexafructose - Classe 3 - Laboratório Orbisflora Lirdtae •
da. •
36 -

PRORROGAÇÃO DE SINAL DE
PROPAGANDA
Foram proriogados os registros dos
seguintes Sinal do Propaganda.
N 9 643.667 - «ma» a milionária do
Castelo - Classes 8 - 11 - 21 39 - 47 - Mil lmpartadora Limitada.
, PRORROGAÇÃO DA INSIGNIA
. COMERCIAL
• Foram pro.royados os Registros das
bis:gaia Come,cial:
N 9 655.165 - eS Fa - Classes 21
- 31 - 39 - Serricchlo G Ficarelli.
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N° 672.555 - Agência Universal de PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
MARCAS INDEFERIDAS
ração4de nome, -- Anote-se a alie.
Marcas e Patentes a primeira em ser vir .• ESTABELECIMENTO
ração de nome.
- Classe 33 - A. Costa ti Cia.
N° 377.1/a Na,arip'.astic - dasse
Viúva H. Underberg _Albrecht al
Foram prorrogados os Registros dos 28 -jndústria Coelho de Artefatos de Cia.
N o 672.576 - Figura de Boneco
Ltda. - Transferência para seu
seguintes
Títulos
de
Estabelecimento:
Madeira
Limitada.
nome da marca: Underberg w 172031
Classes 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
N°
647.349
Provetone
Rádio
1\1°
397.546
Açupiriaa
Classe - Anotem-se as transferências se..
11 - 12 - 13- 16 - 17
21 Classes 8 - 33 - Novetone Rádio
3 - Laboratório Labolessel Sociedaae gamtes: 1) de H. Nnderberg Albrecht
31 - 39 - 40 - 49 - Aramific io Limitada.
Anônima. •
para Viúva H. 'Underberg Albrecht;
Yidal Sociedade Anónima.
2) desta para Viúva H. Underberg
N° 652.626 - Casa Sanitas - ClasN° 412.482 - fleres wly Heart - A112...ccht
cia. Ltda.
'PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
se 10 - joesf Hager.
Classe 48 - Avon Products Inc.
Albuquerque Franco - Transfe.
PROPAGANDA
N9 413.877 ---Domor - Classe 8
• IP 653.883 - Padaria e C,onfeitarência para seu nome da marca:
Dominici
Mori.
Traz-Zaz n9 228.462 - Anote-se a
Foram prorrogados OS registros das ria Fluminense - Classes 41 - 42 N° 417.220 - Entrada Par-ce-la-da transferência.
43 - 44 - Padaria e Confeitaria Fluseguintes Frase de Propaganda:
Oarnpanhia Cestol Indústrias de
- Classe 50' - Labor Publicidade e
minensi Limitada.
N9 531.052 - Panex pergunte a
Óleos Vegetais - Pede para ser anoServiços de Imprensa Limitada. • •
N°
654.850
Laboratório
Leite
de
quem tem uma - Classe- 1 .1 Panes
"N° 421.636 - Transtlântica - Cias- tada na marca S inhã n9 227.861, a
Sociedade Anônima Indústria • e Comér- Colonia - Classes 3 - 48 - Studart se 41 --: •Importadora • Exportadora alteração de nome. - Anote-se a
alteração de nome.
Sociedade Anônima Indústria e Comér- Transatlàntica Limitada.
cio: • •
•
cio - Retificando-se a data para 9 de
Protti S. A. Indústria e Comércio
1\19 421.648 - Brasil e Brasileiros de
N° 615.422 Sempre as suas ordens maio de 1955.
Pede para ser, notada no titulo
. •
Hoje- - Classe 32 - Foto Service do
Wilson - Classe • 41 - Friforifico
Casa
Canta Galo n u 228.719, a alteN° 659.623 - Copanema - Classes Brasil Limitada,
Wilson do Brasil Sociedade Anônima.
ração
de nome. - Anote-se a alte1
.
0
OesA
lfre.
•
41 - 42 - 43 - 44 N 9 422.999 -7- 14 - Classe 16 - rado de nome.
1\1° 630.117 - Kedley a casimira que, treich Com exclusão de genero de
Resources and .Facilities Corp.
é de lei - Classe 23 - LaniiiciO Fi- negócio de classe _41 de acôrdo com o Ias Imobiliária_ e Comércio A. Suba- (Suisse)
S. A. e Scriptomatic S. A.
dolnik Limitada.
leppo Sociedade Anônima Pabácas de C.delgo do D. N. P. I.
Transferência para seu nome da
N 9 423 .840 Fixa forma - Classe
Tecido Belem.
marca Scriftomatic, tèrmo 44,7.886 N 9 672.717 - Mecânica Martini - 28,- Indústria Fixadora para Calçados
Anote-se a transferência.
N° 637.306 - Marcas que garantem Classes 6 - 16 - 33 -• Mecânica L. Limitada.
Scriptomatic S. A. - Transferên- Classes 2 - 4 - 8 - 9 - 11 - Martini Limitada.
N 9. 429.714 - Confiado - Classe cia para seu nome da marca SeriP12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 -11 - Albano Regasso.
.•tomatic, têrmo 448.675, - Anote-se
21 - 23 - 24 - 26 - 28 - - EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
1\1 9 429.803 - Caaaa- Paulistas - a transferência.
33 '- 34 - 35 - 36 --- 37 -38DAS SEÇÕES REPUBLICADAS
Classe 22 - Alberto Lundgren Tecidos
•
42
39
40
41
46
43
POR TEREM SAIDO COM
Sociedade Anônima.
Exigências
48 - 49 - Mesbla Sociedade Anônima.
INCORREÇÕES
N9 431.663 - Auto Santista - Fernando • Chinaglia Distribuidora
•
. N 9 643.857 - O melhor negócio da
Classe 47 - Garage Auto Santista Li- S. A. - Junto a marca n9 169.843
MARCAS
DEFERIDAS
'terra é a terra mesmo - Classe 33 mitada.
- Cumpra a exigência.
Nu 404.953 - Brodway - classe 50 Novaquimtca Laboratórios S. A.
Mercantil Rio de janeiro Sociedadb AnôRio,
15
de
janeiro
de
1965
- Editúra Musical Brodway Ltda.
nima.
Junto a marca ng 141.535 - Cumpra
69 417.309 - Dozolina. Dorainarti a exigência.
N° 672,570 - Lux Hotel - Classes
N9 199.401 - Velas Abelhas Ceralit de Pellegrini - classe 41 - Marca:
Dipeco Importação Exporta.ção e
41 - 42 - 43 - Lux Hotel Limitada. - Classe 46 - Ceralit Sociedade Anô- Hulha Negra.
Comércio Limitada --• Junto a marca
N 9 672. 765 - juventude e beleza nima Indústria e Comércio.'
Nu 428.386 - Bersa - classe 8
no 263.978 - Cumpra a exigência.
na espuma cremosa do sabonete PaanoBernardo Sena *de Arnorim,
. Herrnany Indústria e Comércio Hio
N°
403.495
Estrela
do
Mar
N 9 432.723 - Brazi1 Welcomes You S. A. - Junto a marca no 304.035
live - Classe 48 - Colgate Palmolive
Milton de Francisco.
Classe 41
- classe 32 - Mario Marcelo da - Cumpra a exigência.
• Company.
N° 404.194 - Captagon - Classe Silva Nogueira.
Darmatic Cozinhas Elétricas Co3 - Chemiewerk Homburg Zweignie- N9 478.939 - X-10 - classe 48 PRORROGAÇÃO DE NOME
Limitada - Junto ao têrmo
derlassung Der Deutschen Gold tUnd Artequimica Produtos e Metalúrgicos merciais
COMERCIAL
,
473.356 - Cumpra a exigênela • •
Sdber - Scheideanstalt Vormals Rões- Limitada.
Ne 479.263 - Sociedade Comercial
Limitada cumpra a ext.
Foram. prorrogados os Registros dos sler.
Títulos de Estabelcimeento Indeferido Italrnotor
Onda.
seguintes Nome Comercial:
N 9 404.951 - Tojo - Classe 21 N9 479.209 - Gonçalos Bar LimiN9 573.918 - Construtora Veramar Toro Sociedade Anónima Indústria e 2nIÇ - 423.770 - Edifício Amalfi - tada
- Cumpra a eXigklela •
Limitada - Construtora Veramar Limi- ConaCtcio.
classe 33 - Dr. ,Arão Bahm.
N 9 477.515 - Raimundo Evangetada.
N° 413.189 - Kovo - Clases 10 Transferência e Alteração de Nome lista Santana - Cumpra a exigência.
• N° 592.296 L Simatra Sociedade Im- - Kovo Podnik Zahranicniho ObChodu.
de Titulares de Processo
Diversos
portadora de Maganas e Tratores LiN 9 415.910 Cotac - Classe 21
mitada - Simatra Sociedade Importa- - Cotac Comércio e Tratores Automó- Produtos Alimentícios Umbu Limi123.109 - José Cruz Medeiros
dora de Máquinas e Tratores Limaada. veis Camcnhóes Sociedade Anônima.
tada - Pede para ser anotada na - N9Aguarde-se
prazo de vigência.
Q 305.538; a alte- N9 388.867 -oLanches
N ? 637,510 - Frigorifico Rener Somarca:
Souchong
Campeão
N° 419.950 - Creações MOdelon - ração de nome.- Anote-se a alteciedade 'Anônima Produtos Alimenticios
Mundial Limitada - Aguarde ante- Frigorífico Rener Sociedade Anôni- Classe 36 Mauricio Mlynek 8 Filho ração de nome.
rioridade.
Limitada.
ma Produtos Alimentícios.
•Indústrias Químicas Anhembi 8, A. Nig 416.167 - Indústrias AlimenttN° 434.473 -- Calcijus Classe 43 - Pede para ser anotada na expres- cias Gerais s. A. - Aguarde-se anN° 639.082 - Companhia Comercial
de propaganda: Qb6a Dupla- terioridade.
e Agrícola Santnaa - Companhia Co- - Fábrica Bate (Indústria Amazonense são
raente Concentrada a9 300.143 a altede Bebidas) .Sociedade Anónima.
mercial e Agricola Santana:
N9 416.313 - Knoll A. G. ração de nome e a transferência.
N9 641.265 Cervejaria Leonardelll
N9 474.180 - Milwards Aguia - Anotem-se:
Aguarde-se anterioridade.
N o 417.795 - serviços 'Técnicos de
Limitada - Cervejaria ,Leonardelli Li- Classe 12 - Needle Industries Limi1)•Alteração -de nome de Carbo. Engenharia (Stenge) Limitada
mitada.
ted.
cloro Indústrias Químicas Lbaits)la Aguarde-se anterioridade.
para Carbocloro S. A. Indústrias
N° 646.040 - Imobiliária Comercial
NOME
COMERCIAL
DEFERIDO
1n7 9 424.414 - Gerando Prankel
.
Químicas.
Itaporanga Limitada - Imobiliária CoPeter Frankel. - Aguarde-se antemerClal Itaporança Limitada.
2)
Tiansferência
desta
para
Indúsrioridade.
N° 647.149 - J . O. Machado So- N° 320.517 - Distribuidora de Aguas trias Químicas Anhembi B. A. N9 477.837 - Kenig Cazzaniga /k
ciedade Anônima - J. O. Machado Santa Izabel Limitada - Distribuidora Atlântica Cinc-Laborarlas S.. A.
de Aguas Santa Izabel Limitada - Ar- (Pede para ser anotada na marca Cia. S. A. Comercial, Industrial, Pl•Sociedade Anônima.
tigo 109 número 3.
Cinegráfica W 168;710, a alteração tanciera y de Representaciones. N 9 652.437 - Sociedade Anônima de
In19 417.471 - Banco Minerva Limi- de nome).
Anote-se a alteração Aguarde-se ,anterioridade.
Seguros Gerais Lloyd Industrial Sul tada Sociedade Cooperativa - Banco de nome.
Nu 449.921 - _Sociedade Técica e
Americano - Sociedade Anônima de Minerva Limitada Sociedade Cooperatiraqueta S. A. Idústria e Comércio Industrial de Lubrif icantes Soluta,
Seguros Gerais Lloyd Industrial Sul va - Artigo 109 número 3,
.
de Calçados - (Pede para ser ano- S. A. - Prossiga-se com os exemplaAmeriaino.
res de 11s. 10-12 com exclusão de
N 9 424.929 - Lare Laborádrios Reu- tada na marca Xangri-La n9 216.177 estopas em pacotes para serviço de
N 9 66.198 - Imobiliária Pontagros- nidos Sociedade Anónima - Lare La- a alteração de nome). - Anote-se limpeza.
séose Limitada - Imobiliária Ponta- boratórios Reunidos Sociedade Anôni- a alteração de nome.
Fábrica de Cervaje Nova Olinda
N.* 479.042 - Fornecimentos Ingrossense Limitada.
ma --- Artigo 109 número 2.
Limitada - Tranferência Para seu dustriais e 'Representações Fler
N o 672.332 - Invicta Sociedade Anãs
nome da marca Baby Chop's núnima Comercial e Construtora - In- TITULO DE ESTABELECIMENTO mero 283.433. - Anote-se a transfe- S.A. - Prossiga-se com exclusão
'de máquinas e suas partes intevicta Sociedade Anônima Comercial e
DEFERIDO
rência.
grantes.
Construtora.
Monteiro
&
Cia.
Ltda.
Luiz
N9 672.582 - Fábrica de EnceradeiN9 478.799 - Casa Martnie Loterias Pede
N. 411.455 - Bracco Ntmthe.
ser
anotada
para
no. titulo:
ra Comercial Bandeirante Limitada - - Classe 50 - José Carlos Martins - Padaria e Boscoltaria Siam número rápica Laboratórios S.A. - Proa.
Fábrica de Enceradeira Comercial Roa- Estabelecido em Campos Estado do Rio 173.542 - marca: atam xv 236.346 siga-se com os exemplares de f6.,L., ;rante Limitada.
marca - Café Siam no 199.114 a alto- lhas 22 - 12 - 13.
Artigo 117., número 1.
•

,5 i
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•
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO o suporte _•• por sua extre.

N. 446.154 — Sociedade de na- termo 650.189 — marca Libon —

da Taiyo Ltda. — Prossiga-se com classe 1.
Farbwerke Hoechst Aktlengeee/Os exemplares de fls. 8-10.
N. 521.807 — Gustawa Zolot- lschaft Voran. Meister euelus &
Bruning — Oposição ao têrma
nicka.— Aguarde-se õ prazo.
649.729 — marca Mairlon — clasRETIFICAÇÃO DE CONTRATO DE se 23.
EXPLORAÇÃO •
Max Lowenstein S.A. Fáblica
Aliança
de Artefatos de Metais —
S.A.
—
Indústrias Gessy Lever
Oposição
no têrmo 123.3r4 Pr.Estabelecido em São Paulo * — Pe- vilégio de Invenção
de José Paiode para ser anotado na marca Siletti.
gnal n. 293.943 — de D. & W.
.Ernesto Ralhachild S.A. IndúsBibbs Limited — o contrato de sua
exploração — Averbe-se o contrato tria e Comé:cio — OpoSiçãe '
/Armo 124.844 — Modelo de UNI'
de exploração.
ciade de Arthur Lichtner.
PRORROGAÇÃO DE MARCA
Ernesto Rethchild S.A. Indústria e Comércio — Oposição ao
N. 668.988 — Sidol — classe 46 térmo 124.846 — Modêlo de Utili— Sidol Werke Siegel & Co. — dade de Arthur Lichtner.
Prorrogue-se o registro.
Cornélio Pertica Camps S.A. InN. 670.418 — Mossoró — classe dústria e Comércio — Oposição ao
•
Cervejaria Columbia 8 A. — têrmo -125.853 — Modêlo de Uti3iProrrogue-se o registro.
dade de Metalúrgica Heleny Ltela
Indústria e Comércio.
RETIFICAÇÃO,
Controles Automáticos Senuar
Tê/anosa
Ltda. — Oposição ao térmo 125 258
— Privilégio de Invenção de Robe.r •
N. 478.633 — Para marca uua- tsha.w Fulton Controls Company.
lhas Negras — classe 23 — de Irmãos Novaes S.A. Comércio In-' —Projetores Cibie do Brasil S A.
Oposição ao têrmo 125:013 —
~ria — cliché publicado em 6 Privilégio
de Invenção de N V.
de * abril de 1961 — fica retificado Philips'Gloeilampenfabrieken,
o número do térmo.
Organização Raif S.A. — °peaiN. 478.635 — Para marca Aguao Urino 127.159 — Privilézio
lhas Negras — classe 37 — de Ir- çã,o
Invenção — de Isidoro Gregery.
mãos Novaes S.A. Comércio e In- deMalharia
Nossa Senhora da Condústria — cliché publicado em 6 de
S.A. — Oposição ao térmo
abril de 1961- fica retificado o ceição
127.365 — Privilégio de Invenção
número do têrrao.
— de Meiatex S.A. Indústria e
N. 477.881— Para marca Frota Comércio.
— classe 40 — de Eletrônica Frota Ltda. — clichê publicado em
28 de março'de -1961 — Fica reaficado o número do têrmo.
N. 478.634 — Para marca Agulhas Negras — classe 36 — de Irmãos Novaes S.A. Comércio e Indústria — clichê publicado em 6
de abril de 1961 — feia retificado
o número do têrmo.

nadada "superior apresenta cabos ele.

tricas com plug, ao rmal corresponde
tomada el. a ta cavidade rapeMor. e ta vedada per tampo aprèpia•
Em 9 de fevereiro de 1961
do em sua parte suaeriar, esta veda.
Raquerenta: Vittorio Battesaatti — da por temeoopronriado em sua paro
te superior.
Eito Paulo.
To:al de 2 pontas.
19 — Dapo ativo para vinca': cal;as' ratracterizado por comp.. ler
in'c:almente uma armação era c; -atra
TERMO No 126.977
retanaular vertical, com duas 1.aas
verticais internas, dispa:tas La. eaua
axaeamos lraaaia, e ar. en.-.azia saar: Dep: •:an 33 de dezembro de 17.50.
uni por . de pós de apoio, com ou :eu'
Iteeaárante: Indústria de Artefatos
rociaios inter.a_.a. armação e 7ta af_n_
aan! itap.,tnin g a S. A. lampa
proaida superiormente de uni bra- •
Paulo.
ea central pasterior, levement;
aado, e partador de um cabide catre-. 'late o: "oe.girtal •modélo de bolsa
ou mela'. — Arioa:-ao de Uti/idaae.
;no,
Total de 3 riamos.
19 — "Origina/ nadai° de mala ou
• bolsa".
conaa:tuido pua uma bolsa 1 —
nonferalonada com material deeisten.
TUP.1V10 N o 126.681
te, do -tipo "duratex", revestida ex.
ternairente Teástico resistente, de
Deptaatada em 10 de feverea.o de tarnar,ha e car va riáveis, caracteriza1261.
do por ter feto da prisma triangular
equilatero com as bordas —2 — arreRequerente: Mecânica, E fera Ltda. dondadas, tendo as paredes laterais
— São Paulo.
—3--- de altura acentuada, de forma
Titulo: "Aperfeiçoamentos em OU a manter um perfeito equilíbrio, tendo
relativos a daspositivo de iluminação, um dos laterais configurado por unia
aplicado a piscinas". — Privilégio de tampa flexível —4— presa à tese do
Invenção.
laiánae lo ou lusa e o restante d000n19 Aperfeiçoamentos em ou re- tdrn0 fechado por meio de dois aai.
lativos a dispositivo de • iluminação, pers" —5— que se iniciam no rarato
a p li cado a piscinas", caracterizado etxtrerao do triângulo e ternalana
pelo fato de consistir em se estabele. junto à baae da inala. de modo - "aar.
Ca. através de tubo fixo à alvenaria raiar uma slortura tctal da tampa;
junto às bordas da piscina, comunica- pelo lato de -ter nura dea latéra:s are.
ção an're o nicho provido de refletor cisamente, no-aéca do triângult trae
e uma cavidade disposta externamen- cerrara-a a m^la. uma ,alça —C —
te na orla da p'scina, sendo que RA devidamente centrada e conven:,_ata.
' n." .. n de tal tubo poderá ser tritrodu- —a -.te pra'-: p-lo fato de ter o in.
tria lâmpada disposta na extremidade terior, canveivanteneute forrado CATI
!nferina deaeça alongada ou ne— e. l eeda de ear variável, em pua
provida exa"rnamente d,e saliências
eircunlentea que ta ajustam às pare- Total de 2 pontue •
des internas Co tubo fixo, sendo Ira

Te...1:t.M0 No 126.513

I COLEÇÃO DAS LEIS

1964

YOTICIA RIO
OPOSIÇÃO

VOLUME VII
ATOS DO PODER LEGISLATIVO—

Laboraterápica Bristol S.A. Indústria Química e Farmacêutica —
Oposição ao termo 644.851 — marca E L O — classe 46.
Duplex S.A. Indústria e Comércio — Oposição ao tênno 648•207

— Titulo: Dutex — classes 8 — 9
— 11 — 12 —13 -- 14 — 15 — 17
22 — 23 —,24 — 25 — 26 — 27 -30 — 32 — 34 — 35 36 — 37 — 38
- 39— 40— 48— 49.
Pedro Werner & Filhos — Oposição ao térmo 653.241 , — marca:
— classe 11.
Syntex Corporation — Oposição
ao têrmo 647.897 — marca Sinetex
— classe 2.
Companhia 'Usinas Nacionais
Oposição ao têrmo 651,301 — NOme comercial.
Edições Musicais "Samba" Ltda.
— Oposiçí".3 ao tênue 655.091 —
n.arca. Quatroc e ntos Anos de Som- classe 3.
Ihni & Haas Ges. Ii.dit Beschrankter Haftung — Oposição ao

Leis de outubro a dezembro
Divulgação 11, 931

•

Janeiro de 1965

Preço: Cr$ 3.600.
*

• VOLUME VII,
• ATOS DO PODER EXECUTIVO
• Decretos de outubro a dezembro
Divulgaçao 11.* 932 Preço: Cr$ 2.800
A VENDA I
Na Guanabara

Seção de Vendas: .Av. Rodelgues ,A/ves, 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se
pedidos pelo Serviço de ReerabAlso Postal

Em Brasília
Na sede do D. 1. N.

'MIMO N 127.09 .
2.5 cla dezembro de 1960
Requerente: Augusto Gardini —
São Paulo.
Titulo: New° tino de rtdutor de ve.
Priviléalo de Invenção.
iocidade.
- 1 9 — Nõvo tipo de redutor de velocidade, caracterizado por ter três en..
Krenag,CRS nciren T ^ ,- - r num os -denteei
na parte externa e que e ach.an
redre elien calo. dentes se aclamai
encaixados (èmer enam)_ nas Peças artieulateríns ‘3, 4, e 4 4 ). sendo a peça
(3) no cent-o e em uma das extrema,
dades da peça (1), e as peças 4 e 41
na e a ta ea taead aa cte paralelas. eme
girando no eixo (16) para a frente
nrovocara R ir r",' 9 ""Id0 das 'Peça s (3..
4, 42 afia nareeentadas como reine
do volante, cu ia inal lnacfio proporcionará a d'maue r4 a rio 1!. 9mtro do re.
'Foge, manter0e-o em seu formata
Pirculpr
Total de 2 powea• *

mamo N0 127.052
Em '20 de 'dezembro de 1960
Requerente: José Solino Fronco.
Acanha e José Manoel
ralanteiro Frei-iro. — São Paulo:
Título: Anarfeaialmento em ba g ageiro 'aplicável em aa ote" de autove.
fainas,
privaaaio de Taretneáte14 — "Aperf.t ^o^m~- 0 em bagageiro aplicáael em ca potas •utovel.
entoa" can-titufa a por estrado ereta.
lico tubular — 1 — quedrangular de
tamanho "corivemenas tendo nos quatro angulos nas alhearias —2 dota.
das de sapatas de. borracha —3— ffgado vc - 1 ?rareie e caracterizado
Por ter contuaraa por meie de alitoa
projeções superiores tubulares, acima
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dos pés, que configuram montantes
Verticais —4— interligados lateralmente por tubos --.5— e longitudinalmente por quatro outros tubos —6 —
ligadOs aos montantes verticais também por meio de eixos; pelo fato dos
tubos longitudinais serem seccionados
em ponto conveniente e conjugados
por outros tubos — 7— de menor dia' Metro que se introduzem nó interior
dos meemos quando o bagageiro é do.
brado e sãa mantidos em tensão por
Meio de molas helicoidais —8— cai5.
taeaaa no interior. dos -tubos —7
peio fato dos tubos que contém as mor
• las serem de tamanho adequado para
quando o bagageiro for dobrado abrigarem e eeconderem completamente o
,.tubo central —7—, ficando o conjunto. e i erita do em posição dobrada por
meio de suportes usuais —9—.
Total de 2 pontos.
TERMO N9 127.us7
Em 21 de dezembro de 1960
. Requerente: Mechele Estephanesco
•
— São Paulo.
Tftulo: Nóvo tipo de motor à vento.
— Privilégio de Invenção.
19 — Miro tipo -de motor a vento,
caracterizado por ter um ou mais motores assceave a verticalmente e fortilados de duas partes cilíndricas ou
ovaladas, vazias internamente e unidas oposta e deslocadaariente •por
meio de um eixo que trabalha em
oposição horizontal.
Total de 4 pontos.'
TERMO N9 127.132
Em 24 de fevereiro de 1951
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namento cie ar para perznair a desu- até uma posição invertida ao lado
co dito molde; e urna crista de tho.
Total de 4 pontos.
que disposta ao alongo da dita praFinalmente, a .e.euerente reivindica tneira parede lateral do dito molde
Os favores da Convenção Internacki- para chocar ditos pedaços de gêio em
nal, visto a presente invenção ter sido pontos entre o dito dedo e a dita pridepositada na Repartição Oficial de meira parede lateral do molde e líberPatentes dos Estados Unidos da Amé- ',ar ditos pedacos do dito dedo duran_
rica do Norte em 21 de março de 1980, ee o movimento dele para à dite posinão invertida.
sob o no 16.474.
Total de 5 pontos._
F;nalmente, a requerente reinvindica
• TaRMO N9 127.277
os favores da Convenção Internacional,. viseo a presente invenção ter siEm 28 de fevereiro de 1961
do depaellada na Repartição Oficial
Requerente: The Singer; lelanufactu- de Patentes dos Estados Unidos da
ding Company — Estados Unidos da araérica do Norte em 28 de abril de
950, sob o n9 25.431.
América.
Titulo: Máquina da costura de pon_
to de laçada. — Privilégio de Inven17:1
:' t
No 127.4.47 •
çào.
Em 8 de março de 1961
lá — Macpilna de costura de ponto
de laçada, dotada de um euporte de
obra, de uma agulha portadora de Requerente: Adatex S. A. Inclusfio e de movimento alternativo lora e-dial e Comercial — São Paulo.
gitodinal, acima do referido suporte Titulo: Aparelho tensor para fios
de obra, de um tomadod de laçada elásticos.
— privilégio de Invenção.
montado abaixo do esuporte de -obra e 19 — Aparelho
temor para fios elesno qual trabalha uma bobino, na qual 'Cos. caracterizado
por ser constituíSe pode enrolar fio, de dispositivos a-o de um corpo cilíndrico,
tendo no
para a operação do referido tomador centro um eixo em que giram
peças
ende.
visando
a
fazê-lo
croperar
de i s
em 'cujo Interior, e passado. o
com e a transportar laçadas fia móaéis,
ao
elástico.
de agulha em teirneada referida bcaiTotal de 5 pontos.
na para a foonaaão de rastos de laçada e de meios para a impressão de
uma pré determinada eér:e de movimentos da formação de pontos a reTE:nato Na 327.451ferida egulha e ao referido teraanor
le exceda, caracterizada pelo feto de
Em 8 de março de 1981
compreender' dispositivos para o enrolamento de fio, proveniente da re- Requerente . Clin Maabieson Cheferida agulha, portadora de fio, na mical Corporetion — Estados Unidos
referida bobina, no decurso do inicio da América,
de cada série dos referidos movimen_
Los de formação de ponto; e disposi- Titulo: Aquecedores elétricos. —
tivos destinados a cooperar com e a Privilégio de Invenção.
remover da referida bobina todo o fio
19— Um ere' a so osra o em/ninho.
que permaneça enrolado na mesma
de uma extensão'flexivel e conapós o término de cada série de mo- mento
tinua de um elemento de -aquecimento
vimento de formação de pontos.
elétrico Melado numa estrutura oca
• Total de 9 pontos.
um condutor tubular
A requerentereivindica de acôrdce compreendendo
continuo
estendido
num padrão multi.
e
o
com a Convenção Internacional,
direcionalcom
o
dito
condutor tendo
7.903,
de
27
Art. 21 do Decreto-lei no
extremidades
terminais
expostas, cade agiesto de 1945, a prioridade do racterizado pelo introdução
do dito
correspondente pedido depositado na elemento dentro de urna das ditas
exEE.
laiU.
Repartição de Patentes nos
tremidades
do
ditd
condutor
em
relada América, em 4 de março de 1960, ção livremente triovivel ali e através
sob o n9 12.828.
dali, e injeção de' uma .corrente do
fluido pulsante dentro da dita extremidade em fluxo desobstruído através
do dito condutor em torno e passando
TaR1V10 N9 121.434
o dito elemento ali.
Em 8 de março de 1961
Total de 8 pontos.
midificação de dito ar inteano.

Requerente: General Electric Company — Estados Unidos da América
Titulo: Aperfeiçoamento em apare.
lho de ar condicionado adaptado para
aquecimento, resfriamento e desumidificação. — Privilégio de Invenção.
lo — Em uma unidade independente
de condicionamento do ad para aqueclinento e resfriamento de um recite.
to, um sistema de refrigeração de cie% réaersivel caracterizado por ter intercaxnbladores de calor de instalação
Obrigada e instalação ao tempo interligados, cada um de ditos intercambia.
dores de calor • interoamblevelmente
dperável como condensador ou como
evaporador, meios para circular uma
corrente de ar vindo de dentro por
cima do dito intercambiador interno, Requerente: General lalectrie Com- A .aquerente reivindica de acordo
Meias para circular uma corrente de pany — Estado- Unidos da América. com a Convenção Internacional e o
ar vindo de fera por cima de dito in. Título; Aperfeiçoamento em fazedor Art. 21 do Deereto-lei 319 7.903 de 27
terce rnblador externo, um aquecedor de gelo automatico. — Privilégio de de agosto de 1345 a prioridade do correspondente pedido, depositado na Re.
auxiliar para aquecer o ar vindo de Invenção.
dito recinto, dito aquecedor auxiliaar
19 um fazedor de gêlo caracteri- partição de Patentes dos Estados Unirendo arranjado no lado jusante de zado por um molde tendo paredes la- dos da América, em 9 de marco de
dito intercambiador interno, meios terais e extremas; meios incluindo 1960, sob o n9 13.836.
•
para condicionar dito sistema para um divisor transversal estendido par.
operação em um 'ciclo de resfriamen- cialmente de uma primeira parede lato com o intercambiador Interno co- teral do molde até outra parede lateTERMO N9 127.483
tio evaporador, meios para condicio- ral do molde a fim le formar compar.
nar dito sistema para operação no areentos adjacentes no dito molde, Depositado em 9 de março de 1961.
eloln de a q uecimento com o intercam- no qual a água é congelada em pedablador interno como condensador, ços de gelo; meios de aquecimento Requerente; D' Amigo & Matte0 —
anelo responeivo à temperatura para para amornar dito molde e dito dial- São Paulo.
en.ergizar. dito .aquecedor auxiliar sor transversal a fim de libertar os Titulo: °AperfeiçOameentos em ou
quando a temperatura interno cal de pedaços de gelo deles; um dedo • de relati
vos a reiceardsmo de retração de
tan certo número de graus abaixo de metal estendido para dentro de dito rodizios aplicados
a enceradeires coUma temperatura predeterminada e molde entre dito divisor e dita outra merciais".
eneios de contrôle para energizar pelo narede lateral abaixo do uivei de águu
menos uma, porcão de dito aquecedor nos ditos compartimentos, pelo que P — o Aperfeiçoameentos em ou reauxiliar eole condiçdes de temperatura dito dedo é congelado engatado com lativos a a mecamsmo de retração de
do ar interno as quais normalmente ditos,pedaços ,de gêlo feitos nos 'ditos rodízios aplicados a enceradeiras cofee 'em dito meto responsivo h tempe- compartimentos. dito dedo estando merciais" caracterizados pelo fato de
reto-a para controlar dito aquecedor montado para movimento em giro ao epresentarem a base das anceradairas
auxiliar a desenergisar dito aquecedor mesmo tempo que ditos pedaços de sala posterior atravessada 'superiorpara descri maneira permitir a ,ope- gélos aderentes a eles, sobre um eixo, mente por haste 'provida 'de pedal na
ração seletiva de dito aquecedor au. adjacente à dita primeira parede /a-i extremidade,' haste esse Internamente
editar durante a 'operação de resfria- terei do dito molde, • para cima -e articula/Ia Imã tubo tu luva lixada
znento de- dita unidade de condicio- para fora : atinai dita parede lateral a eixo portador de roda' u exacmi.
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dades, sendo que contra tal cubo atua
mola interna, enquanto que o eixo
encontra suportado nas extremidade
de dois braços em "L" que pelas ex
tremidades re-tente.s são fixados, em
poseabilidade de parcial rotação, pa
porcas
-as à saia mencionada, es•
ta dotada., em correspondénela à em
trade da h--te curvada, pela face In
terna, d? placa, contra a qual podl
se encaixar, ra borda da abertura,
dente ciel etente em correspondência
na hasta referida, estando, ainda e
visto hat-nee amitador do movimentei
dos braeoe P M "I.", batente ésse for.
medo por chana fixada à parte poste.
rae• interna da saia,
chapa essa coxa
eemtclede formindo abas que ne/
são peru- e ' eelares e dispostas eni
confron ae com as extremidades dee
braços em "a," que sustentam o eira
das reass.
Total de 2 pontos.
TieReeea No 127.468
Depositada cru 9 de março de 1961.
Requerente .-asa Vukomanovio
— São Paulo.
Pontos característicos de: "Nova
disposição em calçados", — Privilégio
de Invenção.
19 — *Nova disposição em calça..
dos", caracteriza-se por cortar-se uni
solado de barracha (1), no formato
convencional, sôbre cuja superfície ine
terna. 'mente nos bordos mar.
galais é eclo de a gaspla de tecido
adequado (2), e de conformação es,
pedal: a seguir, na parte interna da

calçado 4 sionvil ,ébre a géspia 12), a
palmilha (3N do cour e ou outro mate.,
rial mi-quedo; no interior do calçado,
pode ou gtal ser calada ro gáspia um
contraforte (4) no tamanho desejado; , na parte externa dianteira da
' 1 colada uma peça de couro (6,, com ou sem desenhos decoratLvas, a qual poesia vão central, com
furos convencionais (0) nos bordos,
para o amarrilho (7); nessa zona, •
na narede In .-,--qq a da (dupla (2), tem
colada a l ievaora tfl: • tem eata a voL,,
ta externa n -ama, em conexão cora
n Peitado, é co'eda uma tira (9), de
couro, na largura desejada; na super.
flete inferaer eto solado tem colado e
salto ae . couro (10).
T4tal de 2 pontos.
TERMO No 127.859
Em 23 de marçO de 1901
Requerente: 1VIon-santo Chernioal
Company, firma norte-america,na. —
Estados Unidos da América..
Pontos caracteristicos de: "Descar.
regador de bobinas". — Privilégio.da

Invençuo.
19 — Descarregador de bobinas para remover o fio residual contido nu.

aia bobina, caracterizado por coma
preender: uma base: um primeiro
cortador, em montagem móvel saibre
a base e destinado a efetuar' um ta.
lho primário através do fio; um segundo corta r, em montagem móvel
sobre a base e destinado a cortar 4

fio que e-capou à ação do primeiro
cortador; e meios, sobre a base, dm.
fanados a moverem os 'cortadores.
Total de 8 pontos.
A Convenção Internacional e da
conformidade com o artigo 21 do Ob.
digo da Propriedade Industrial, a prioridade da correspondente pedido deu
positado na Repartição de Patenteie
dos Eatadoe Unidos •da América da
Norte, em 28 de março de 3900, sob •
17.183
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encontrar sem carga, sendo porém geralmente em sentido radia/ no que

'MIM N9 131:273 .

importados de modo rígido, quando o se defere ao anel cilíndrico ou geral*Negado elevador estiver sob e. carga mente em 11.1gulo agetdo tom relação
- Em 31 de Pilho . de 1961
de um veiculo, colocado sare o nies. à direção radial do anel cilíndrico.
•
. erivilegeo do Invenção; "Aperfeiçoa- mo, sendo cada Uni dos ditos trilhos Total de 6 pontos.
'mentos em tampas puas, frascos em angularmente ajustáve em um - plano
horizontal, quando o agregado', eleva.
Oral".
°orneie) Pertica, Camps S. A. In- dor se encontrar Sem carga.
=10 N . 121.681
dastria e Comércio, estabelecida na Total' de 9 pontos.
'
tedade de. São Pauo. . •
de agia:ato de ' 1960
1 9 — Aperfeiçoamentos .em tampas
para • frascos em gera, do tipo feito .• TÉRMO N9 .109.981
Requerente:, Imperial Chemical In-•

m material plástico ou similar, poanda ter variados formato e dimen.
abes, e encaixável internamente ao
gargalo do frasco, caracterizados pelo
. ato de a dita tampa ser provida, em
I' tia extremidade inferior de um trecho
ô. nico, onde é prevista uma aba larga
nelar. voltada ortogonal ou inclinaemente para fora, e com um •dieme, o externo ligeiramente maior que o
diâmetro interno do gargalo do frasco.
Total de 2 pontos.
. _
- Tinuiro . bro 148.20a
Era 3 de abril de 1913''
Rcquerente; Raphael Tsagarinas —

São Paulo.

Titulo: Nôvo ,modelo de soquete P a

-ralâmpdsfuorecnts.—Model

de Utilidade.
1 9 Nôvo modelo de soquete pata

lâmpadas fluerescentes, caracterizado
pelo fato do soquete ser provido de
dm canal de entrada, reto, o qual, a
Certa altera, se bifurca para os lados
em linha oblíqua formando ângulo de
ementa graus, lados essas que se pro.
longam para baixo, em linha perpen.
dicular e paralela ao canal reto, de
entrada, afetando a iorma da letra

_
Em 25 de abril de (959

Requerente; Rigesa S. A, — Celulose, Papel e Embalagens — São Paulo.
Titulo: Nóvo modê.lo de embalagem.
— Modelo de Utilidade.
1° — "Nóvo Modelo de embalagem",
Oriundo de uma só fôlhe, de papelão
ou similar, convenientemente vincada,
de maneira a apresentar as quatro
faces laterais e abas de fechamento
superior e inferior, as de fechamento
Inferior iguais duas a duas e super.
pordvels, caracterizadas pelo fato de
que es que fazem o fundo interno, vindas dos lados para o centro, possuem
quatro recartts em arco, farinando
linguetas dobraveLs em ângulo reto,
para dentro, com uma fenda centrai
longitudinal, apanhada a meio pela
dobragem, co passo .que as que fazem
o fundo-ex.:Co. iruperponiveis às primeiras, possuem iguais recortes, com
()tentação diversa, com linguetas prce
vidas de fendas extremes, que se encaixam nas anteriores e recebem os
topos das' outras linguetas, com -os
quais formam um rtssaito cruzado, .no
fundo completo da caixa, internamente a este.
Total de 3 pontos;

el

dustries Limited — Inglaterra.
Titulo: Dispensões de copolimeros.
— Privilégio, de Invenção.
I° — Um processo para a prepara.
ção de uma disperse.) estável de um
copoimm o sintético, em um .liquido
odgânico, pea ponmerização de monô.
meros para formar o copolimero, que
é então precipitado na presença de
um copolimero em bleco, ou de enxerto, um constituinte do qual é solvetado pem líquido orgânico e emtro
é compativel com o copoirnero, caracterizado porque a composição do copolimer que está sendo precipitado é
controlada pela adição de um monô.
mero, ou monômeros, durante a rea.
aão de polimerização.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional, 'e o
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.4903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartictio de Patentes da Inglaterra,
em 31 de jiLho de 1959, sob o número 26.393.
Total de 11 pontas.
TÉRMO Ná 121.230
, Em 3 de agósto . de 1960

Requedente: Jerome Ximenes
Uruguay.
•
Titulo: Torneira aperfeiçoada,
do
Em 6 de julho de 1959
TkItmo N° 152.185
tipo que compreende duas tubulações
Requerenter"Rigesa S. A. Celulose, reunidas por uma câmara de comu. " Em 20 de agôsto de 1983
Papel e :embalagens. — -São Paulo. nicação, a qual desemboca laterale ,
em uma de ditas tubulações esRequerente ; Amigo Diodati — Es- Título: Nova disposição construtiva mente
em exnbalagens para ovos. — Modelo tando configurado o fundo de dita cã
tado da Guanabara.
inara com um assento circular central
Requerente: Nôvo modelo de emba- de Utilidade.
com a segunda de ditas tu.
aagem distribuidora de mercadorias. — 10 — "Nova disposição constituva conbotado
bulaçães, sôbre o qual está superposto
Privilégio de Invenção.
em embalagens para ovos", caracter'. de maneira susceptóvel de .dasloca19 — Nôvo modelo de embalagem za,dapelo . fato de. fundamentalmente, mento axial 'um corpo vaivular de
distribuidora de mercadorias. caracte. consistir na ai:ale:ação de placa re- oclusão de seção transversal circular,
d eado pelo fato de ter a -formo, de tangular de papelão on similar, dotada com meios acondicionados para sua
uni paraelepipedo regular, cujos lados de vincas paralelo' transversais, os manobra. - Privilégio de Invenção.
epresen an rasgo: em Yerrido vertical, quais delimitam faixas, sendo, uma
— Torneira aperfeiçoada, do titendo na base uni rasgo horizontal sim outra não. dotadas de recortes po19que
duas- tubulações
destinado a e facilitar a retirada da em "V". .dispostos alternadamente, reunidascompreende
por uma câmara de connuncaixa de fósforos. è na parte superior, em relação às faixas, em posição nor- cação, a qual
de.semboca lateralmente
tem uma lingueta destinada a pren- mal e invertida, tais recortes para
uma de ditas tubulações, estando
•der a caixa na parede, e outra lingue- permitir o levantamento das áreas em
o fundo de dita câmara
ta, disposta na parte traze tra. clesti, por eles determinadas, sendo que, pa- configurado
com um assento circular central conada a fixar uma caixa na outra, no ra a formação da embalagem, sufici. nectado
a segunda de ditas tu.
caso de serem ambas colocadas numa ente ee torna. sucessivamente, reba- bulações,com
sôbre o qual está superposto
• masa, em posição de um ângulo com ter, até á faixa central, as faixas la- de
maneira rusceptIvel de deslocamen.
temais, a partir das dobras livres, só=
o vértice para cima.
bre si mesmas, formando dois reeled. to axial um corpo valvailar de oclu•• Total de 2 pontos. ••
são,' de secção transversal circular,
entes geminados.
com meios acendic'oecelos pura sua
Total de 3 pontos,
manobra, caracterizada porque dita
'num N9 1e7.923
atinara de comunicação esta constituída, por um corpo tubular com uma
TERMO N9 113.053Em 13 de •janeiro de 1959
cavidade ciUndrica, cuja extremidade
Urre está aberta e leva exteriodmente
Requerente: The. icrace — Cridlend
Em 4 de setembro de 1959
uma nasce, alceando dita cavidade cigrompany — Dayton Chio — Estados
Requerente: Dunlap Rubber Com- líndrica em seu interior, em contacte
Unidos. da América do Norte.
estreito deslisável com sua parede inInglaterra.
Ponto careceeTfi3letco:, "Aperf e a- pany Ltraitêed
mentos em elevados universal de tri- -Título: Aperfeiçoa,menetos em ou terior, au mcorpo cilíndrico, cuja base.
lhos articulados para contacto com o relativos a pneumeticos. — Privilegio orlentadapar a dito assento circulat
central, possuí um perfil Oco ajustacha.ssts". — Privilégio de Invençãb. de Invenção.
1? — APerfeiçoamenetos 'em eleva- 19 — Aperfeiçoameentas em ou rela- do ao perfil projetante de dito assen.
dor para veículos a motor tendo meios tivos a pneumáticos e envolvendo um to circular, sobressaindo • a extremidaelevadores hiciráulcos que incluem uma enchimento de refórço ou contra des- de oposta de dito corpo cilíndrico desou mais colunas elevadoras e meios de gaste para carcaça de pneumáticos de a extremidade ivre aberta de dita
chassis ou moldura, montados sobre compreendendo uma camada de ma- cavidade cilíndrica e levando solidarios metos elevadores para movimento terial filamentoso: em forma de anel zada uma porca, cuja rosca interior
asceederite ou descendente com os cilíndrica. caracterizados pelo fato de está engranzada com a rosca exterior
mesmos. caracterizedos por uma plu- que o material filamentoso armado de tido corpo tubular, porca e ste, ceie
ralleede de trilhos ern montagem pl- tem a forma de uma grande quantida- está provida em ieu exterior de umas
votei, que se 'projetam dos ditos meios de de enrolamentos espirais dispostos saiências capazes de permitir sua sude chaesis. e suportados de modo flu- paralelamente entre si 'lado' a lado e jeição para seu deslocamento rota.
tuanes emendo o agregado elevador se • a camada cot camadas proiongando.se tivo -aabre dita rosca exterior.
•
Total de 3 pontos.

TERMO N9 111.520

Janeiro de 1965
TÉBMO N9 122.822
Em 16 de setembro de 1960
Patente de Modelo de Utilidade pae
rei: "Netvo modelo de suporte pare
diapositivos", •
Requerente: Wolfgang A. Lengberg
— Estado de São Paulo.
-19 — "Nôvo modelo de suporte para
diapositivos", caracterizados por ser
constituído de uma placa. base (1),
com rebordos (3) em quase tôda a
Periferia, os quais ajudam a prender
uma tampa (4), sendo que ambas as
peças
placa base (1) e tampa (4)
— an suas regiões entrais e Iguale
localizadas, apresentam aberturas (2)
em forma de janelas retangulares
Total de '2 pontos.
•TERIVII.0 N9 122.981
Em 21 de setembro de 1950
Requerente: Gernô Arrio Ence —
Rio Grande do Sul.
Titulo: Netvo modeles de fogão do.
méstico. — Modelo de Utliciade.
1° — Nôvo modelo de fogão, domes.
tico, caracterizado por um fôrno prismático disposto sôbre três paredes e
verticais, em cuja parte inferior é
semi-encaixável uma gaveta onde estece-dispostos, na face superior e no
fundo, os queimadores.
Total de 3 pontos.
•

TERMO N9 126.345
Em 3 de fevereiro de 1941
Requerente: Guy Ba tscli • França.
Titulo: Máquine para submeter fios
têxteis artificiais a una tratamento
térmico e mecânico. — Privilégio de
Invenção.
' 1 9 — Máquina suscetível de subme.
ter fios têxteis artificiais sucessiva. -t
Mente a pelo menos dois tratamentos
térinioes e, entre êsses dois tratamena
tos térmicos, a pelo menos um trata.
mento mecânico e um esfriamento intermediário, caracterizada pelo afio
de que os dois tratamentos térmicos
têm lugar sôbre dois trajetos de aquecimento (10 e 11), previstos um na vi.
zinhança Imediata do outro, aos quals
o fio a tratar (1 ou 2) tem acesso pelo menos aproximadarnente num, mesa
tno sentido e dos quais se afasta tam.
bém peio menos aproximadamente
hum mesmo sentido, cada vez em dois
pontas vizinhos um do outro, descrevendo o fio, entre ésses pontos de eu.
trada ou de saídas vizinhas do /orle
ineiroe(10) e segundo (11) trajetos de
aquecimento, um percurso pratica.
mente fechado sare si próprio.
Total de 15 'santos.

TERMO N° 126.444
Em 7.de fevereiro de 1981
Requerente: Va.ndervell Producta
aimited — Inglaterra.
Titulo: Combinação de filtro e amer.
tecedor de vibração. — Privilégio de
Invenção.
19 — Uni filtdo de óleo centrífugo e
amortecedor de vibração, compreendendo duas' partes em forma de discos,
presas uma á outra, face a face, for.
mando um compartimento de filtro,
tendo uma parte um flange central,

primário, por meio do qual é montado num eixo, e um flange integral,
secundário, concêntrico com o flano
primário, de maior diâmetro que. ele
e suspenso eôbre ele, tendo o segunda
flange uma superfície de revestimento côncava, radialmnte para fora, na
qual é montado um membro de inér.
eia, anular, com tuna superfície con.
vexa, correspondente, havendo uni

enchimento eláStico entre as duas eu..
•
perficies.
s
_Total de 11 pontos.
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Ile•Modlen
Publicação feita de ac-..ado cera o aa. na do Cadi ao da Propriedade Industrial. Da datada publicação começará a
cerrar o prazo de tio &Is prs-a o cicazarienta do ordairi. Daranta aase prazo poderã.o apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Proa-lacei:ide Industrial saneies que S e julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termos os. 660.315 a 660.3-13, de
9-9-1964 •
I Equipatnentes Vanguarda Ltda.
São Pala')

Bra23.10/ra
Classe 8
Para distinguir: Artigos fotográficos e
artigos óticos: Máquinas fotográficas e
cinematográficas, filmes revelados,
mara fotográficas, aparelhos de projeção, pelicula anti-refletora para ótica,
lentes, lentes oftalmicas, instrumentos
óticos de observação e medida, binóculos, colimadores, telescópios, microscópios, teodolitos. sextantes. aparelhos
de cop,ar fotografias, bobinas, diafragmas paar fotografias. prismas lotográficai puxadores de filmes, projetores e
impressos fotográficos. instrumentos unitários para proleçr,o, ampliação e impressão de filmes, equipamentos para
ligar chapas de projeção deslisantes. filtros de lentes, lentes., auxiliares, adap:
tadores de microscópios, tripés, aparelhos de aproximação, ócu:os e pince-nes
Classe 11
Para distinguir ferragens e t,erramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieras baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeira-, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de casinha, colheres de pedreiros. cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal oara
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras Conchas coadores. cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruz,etas eurvas
cantoneiras, chaveiros, canive-s, chavenas, cremonesa caditiros crivos, chanfradores. cassinetes, cabos, chaves chaves para poxas circulares chaves toa
quimétrica, correntes para chaves, coleretas, 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
expandldor para tubos, estruturas meta
escarradelras, espremedores, espumadeiras, formões, foices. !erro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fiarnias para

a-

doaes, bolos, cinpadas e pudins, fianaes
fivela, fura,lares. teratmentas cortantes
ou perlai-antas para roarenei os, `‘'echos
dt m:tal, iferaduras, forminhas, fitas
aço. ganchos. guarnições de lactai
garloa, ganchos para qUadros, grampos
para cincadas de cor,eias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses,
Lhos, jarros, lanas lâminas licoreiros
latas, luvaa, linguetas,, leiteiras, machadinhas, malas para portas, martelos
marretas. matrizes. marmitas, maçanetas
morsas, machetes', mantegueiras malhos
navalhas, nipes. pcas, pás, picaretas
pregoo, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, posei:as, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções. recipientes de metal
rodlzios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacanalhas, torquezes, trilhos tubos subidações, ampões, travadairas telas • de
arame, trincos, taças, travessas, te'souras
trancas, t ramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, valos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza
frezar, guia de freia de chanfrar_
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para -pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, eravos, enfeites, fecho para Pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, .suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Classe 25
Arvores de natal. bibelots, bolas para
enfeites de árvores de nata, cartas
geográficas, cartões postais, cariam,
displays, desenhos artísticos. . desenhos
de calcomania para tecidos, estátuas,
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras para enfeitar bolos de aniversários, batizados,
casamentos e outras quaisquer comemo
rações. gravuras, imagens, letreiros manequins, maquetas, obras artisticas, obras
de pintura, painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas, e
para propagandas, suportes artísticos
para vitrines:, estatuetas, para 'adornos
e para fins artísticos e taboletas
- 'Classe 31 Para distinguir os seguintes artigas..
Anéis de vedação para junções, anéis
obturadores, arruelas, bujões, barbantes, barracas de campanha, buchas, bei
tume para vidraceiro, bolas para válvulas. bocal do tanque de gasolina, diafragmas para calafetar, circulos de borracha para potes, Cordoalha, cordas.
correias de transmissão. canaletas, co
berturas de lonas, lonas, lonas para
freios. • fitilhos, gaxetas. mangueiras.
mangotea . molas para vedação. pesai
nas, rõlhas, tan_pas, tubos de jacto para
vedação, tiras, tampões. tubulações para
vadações, tendas, válvulas de vedação,
tubos do radiador

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, --jornais nac.o.
sas. revista. Provaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e c nematográficas
aais e esttangeiros, publicações imprese revistas impressas'
Classe 36
Para distinguir: Artigos- de vestuários
roupas feitas cai geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
Dotas botinas, blusões boinas baba:louros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales,
cacrecols, calçacks„ chapéus, canos.
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saia* casacos, chinelos, dominas, echar.
aes. funtas.as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas gorros, Jogos de lingerie. jaquetas, 'agua.
maiôs, mantas, mandria°, mantilhas, paluvaa ligas, lenços, manas. meias
'etós, palas. penboar, puiover pelerinas
cieugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, pernexas, quimonos, regalos,
robe de chambre, rotaaio, sabretudus,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n° 660.350, de 9-9-1964
Imobiliária Ibas Ltda.
Guanabara

Termo ri° 660.351. de 9-9-1964
Ciosa Comércio e Importação de
ótica S.A.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 8
Artigo da classe

•

Termo n° 660.353, de 9-9-1964
J. L. Barbosa
Rio de Janeiro

Classes: 33 e 36 .
Sinal de Propaganda
Têrmo n° 660.354, de 9-9-1964
Indústrias de Meias Mahif S.A.
São Paulo

Indústria Brasileira

Classe 16
Artigo da classe
Têrmo n° 660 1#52. da 9-9-1964
J. L. Barbosa
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira
Classe 36
Artigo da Classe

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36 Para distinguir: Artigos de vestuário$
ti roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas, anáguas. '.itassia,
bntas, botinas. blusões, boinas, babaâ
douros. bonés. capacetes, cartolas. carita
poças casaçâo, coletes, capas, chalesa
cachecols calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos. calças,
de senhoras, e de crianças, calções. cal*
CaS. camisas, camisolas, camisetal.
a uecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
aias casacos chinelos, dominós. echara
Rs fantasias, fardas para militares. co'
!caiais fraHas. galochas. gravatas. 'gora
• tocos de angarie. jaquetas. Ince%
luvas ligas lenços, mantõs. meias,
males mantas mandrião. tnantlhas pa.
leras • palas p enhoar, pulover, pelerinsuk
emp oas ponches. polainas. 'pijamas. pua
nhos nerreiras. . quictionos. regidos,
robe de chambre. roupa°, sobretudo"
samseraarias aalcia.s de banho. sandália"
saciares shorts sungas. atolas ou da Ckl
tuler. toucas turbantes, ternos, unf
" formes e vestidos

234 Quarta-feira 2%.i
T4rmo n° 660.355, de 9-9-1961
Indústrias de Meias Maluf S.A.
São Paulo

OH' dan Ail
I

YK UST

CRASILL

Classe 36
Para distinguir: Artigos da vestuárias
• roupas feitas em geral: kgasalhos
oveutais, alparcatas, anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casaçao, coletes, capas, chalea.
cachecols, calçados. chapéus, cintos.
Ontas, combinações, carpirá...a. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas, 'colarinhos. cueiros.
faias, casaoos, chinelos, dominós, acharpee fantasias, fardas para Militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie. jaquetas,' inces
luvas. ligas, lenços, mantõse meias.
'maiôs. mantas, mandriá°, manilhas, paletós. palas, oenhoar, pulovez, pelerinas,
perigas. poneaes, polainas, pearias. pu.
ilhoa, perneiras, quimonos, regalos,
tote de chambre. roupão, zabretudos,
•ituspensórios. saídas de banho, sandálias.
mictares, aborta, sungas, atolas ou sladks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni
_formes e vestidos

DIÁRIO OFICIAL (S'eçã—o
jóiae, paliteiro', potes. pendentes, oe
deitais, saladeiras. ' serviço* . para re.
lreacoa, saleiros. tubos. tigelas, travesas, vasos, vasilhames, vidro- para vidraças, vidro para relógios, varetas
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
xicaras .
Termo rd 660.358, de 9-9-1964
Peças para Autor/laveis Imbrauto Ltda,

Termo n° 660.361, de ' 9-9-1961
Lipoquenica Ltda.
São Paulo •

PRO RIMO AÇ AO

.LI P O
Indústri.a Brasileira

São Paulo

Classe 1
Para distinguir • como marca genérica,
produtos químicos em geral

• ISÇAS PARA AUTOMÓVEIS
- IMBRIUTO

Tétano n9 660:362, de 9-9-1964
Destilaria Montanarini Ltda.
São Paulo -

Nome Comercial
Termo n' 660.359, de 9-9-1964
Sa•aktd — Serviços e Comércio
Limitada
Sào Paulo
•OPALUX

Classe. 28 ' •
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e sylon: recipientes fabricados
de material plástico, revestimentos coa
leccionados de substâncias animais, mi
nasais ou vegetais: armações para óculea bules, bandejas, argolas, açucarei
ros, bases para telefones paides, ba.
cias. bolsas. carteiras, cha, ,as, cabos
para ferramentas, e utensílios, cruzetas
Termo no 660.356, de 9-9-1964
caixas •e saquinhos para acondiciona.
Instituto Pinheiros, Prelutos
mento de alimentos, caixas de material
Terapêuticos S.A..
plástico para baterias. coadores, copos.
canecas, colheres conchas, cestos pa•
São Paulo
ra pão cestinhas, 'capas para álbuns.
eálicas, .cestos, castiçais para velas, caixas plásticas para guardar objetes. des.
PRORROGAÇ4P
cama para pratos, copos e zopinhos de
plástico. caixinhas de plástico para sor•
vetes, colherinhas. 'garfinhos forminhas
de plástico, discos de mesa. C3'0103 para óculos, embalagens de material piás
Ints iT ol• cr Prritisr ROS
:cos i S.A. tico. estojos para objetos, espumas de
PR:I DUTOS ZERAPCUT
naylon. esteiras, enfeites para automóSAG Pau Lo
veis, massas ariti-ruidos, ,escoadores di
HXI
PI
freovstriti
pratos, "unia, formas para doce* fitas
isolantes, filmes, fios de cendoee, têchos
para bolsas, facas, guarnições de mesa,
Classe 3
Para distinguir cano marca genérica, guarnições para liquidificaciores e pare
t,a•adeiras. guarnições de material plásprodutos farmacêuticos
tica para utensílios e tabletes. galerias
Termo rd 60.357, de 9-9-1964
vara cortinas, laminados piasticos, lanIndústrias • Reunidas "Vidrobrás" Ltda. cheiras, mantegueiras. malas. puxadores
, São Paulo
para móveis, pedras pomes artificiais,
pulseiras para relógios,' protetores para
docuirestos, placas, rebites, ratinhas, retipi.ntes, suportes, saleiros, tubos, tijePRORROGA\ÃO
las, .tubos para seringas, travessas, vailhames, vasos, xícaras, colas a frio,
para borracha ou v:dros, pasta adesiva
para correias, pasta e pedras para afiar
esmeril, rebolos, adesivos para tacos,
e ladrilhos, e colas usadas nas indús.
trlas
INDÚSTRIA deRASILEIRA •
Termo n° 660.360, de 9-9-1964
Classe 14 Companhia de Cimento Ipanema
Vidro comum, laminado. trabalha&
.. • São Paulo
tõdae
as
tormas
e
preparos,
vidre
em
crists! para todos os' fins. p".ro industriai com telas de metal ou campos!.
ções especiais: ampolas. aquários, as
.FRCRROCAÇA0
madeiras, almofarizes. bandejas, cube.
I SA
8 A
:tas cadinhos, cantaros; cálices: centre
de mesa, cápsulas copos. espelhos,. et
Prsei leira.
carradeiras. frascos, formas para doces
fórma para ',Unos fios de redro. gar
rafas. garrafões. graus. globos, haste
'Claessa 16
*.
jarros, jardineiras, licoreiros, eaamacie,
Carreai°, :azulejos.' ladrilhos) Aras,
portas, janelas as, menteguelras, pratos, pires. porta

VERTO SE

Ill)

FAXINEIRO

Indítstria Brasileira
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isolantes, filmes, fios de caridosa. fecho"
para bolsas, facas. guarnições. _guarni.
ções para chupetas e mamadeiras. guar
:lições para pórtaablocos, . euarnições
para liquiditicadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de ma..
teria] plástico para utensiLos e objetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, 'urros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras, ma1aN
orinóis, prendedores de roupas, alisadorei para móveis, pires, pratas palitei..
roa, pás de cosínha, pedras pentes arte.
gios, protetores para documentos, pua
eadores de água para uso .doméstico,
porta-copos, porta-niqueis. portaerotaa,
portaadocumentos, placas, rebites rode.
atras, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, regelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas. travessas, tipos de material piás.
esmeril em pedra, em pó, em (Lx.a
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
para ladrilhos e adesivos par, azulejos.
anéis, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para • indúsa
tico, sacolas, sacos, saquiner as vasilhames para acondicionamento. casos, aicaras, colas a frio e colas não incluidos
eni outras classes, para borracha. para
comeres, para marcineiros, para sa pateiros, para vidros. pasta -adesiva oura
correias, pasta e pedras para aliar •

Ciasse 46
Para distinguir: Airado, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espermacetes, extrato de
anil, fecula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para 1m1pezas de car
ros, pós de branquear roupa, salicato
Termo rei 660,365, de 9-9-1964
de sódio, soda cáustica, sabão em pó, Bemar — Promoções e Publicidade
sabão comum, sabão de esfregar e saLimitada
ponáceos, tijolos de polir e verniz para
•
calçados
Termo
660.363, de 9-9-1964
ONI
SA — Organização de Negócios
r
'e Incorporações S.A.
São Paleio

CIDADE
DE RECIFE

EDIFICIO

S—ao Pauló—Capital
Classe 33
Titulo
Termo rd 660.364, de 9-9-1964
Sesobra — Serviços e Comércio Ltda.
Sã?, Palia

SEBACR.IL
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nadam: "Recipientes fabri;
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias rine
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandeias
bases para telefones, baldes, bacias, boi'
sai, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas
caixas para acondicionamento de ali.
mentos, caixas de material plástico pare
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, mai
abas, capas para álbuns e para livro'
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetai, carae.
chos, codores para chá, descanso para
pratos, copos- e copinhos de plásticc
paar sorvetes, caixinhas de ptiatice
para sorvetes, colherinhas. instalas.
garfinhos de plástico para sorvetes, fora
minhas de plástico para sorvetes, discos
embalagens de material plástico. embalagens de material plástico . para torvetes. estojos para objetos, espumas de
nylon. esteiras, enfeites *rara 'lutem&
veia, massas antieruides, esiontiores de
prato', funis, formas para doces,. fitai

BFMAR4ROMOÇÕES
PUBLICIDADE LTDA.
Nome Comercial

Termo
660.366. de 9-9-1964
Sesobra — Serviços e Comércio Ltda,
São Paula

011ALEX
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de aviou:. Recipientes fabricados de material plástico, revestimen.
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiro&
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para tele çones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabo,
para ferramentas e utensílios, cruzetas, caixas para acondicionamento de aliMentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtuchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e aspinhos de plástozo
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material ,plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para intim
' óvela, massas anti-rnidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces. fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições.- guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de riterial plástico para ctensillos e objetou
guarnições para bolsas, garfos. galeria,
para cortinas, jarros, laminados, pbAs-

Quarta-feira 20
ticos, lancheiras, mantegueiraa, malas,
orinóls, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cozinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhoa. vasilha.
met para acondicionamento, vasos, xlcaras, colas a frio e colas não 'Deicidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes. para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivo* para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejo*
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico Para faddsteia geral de plásticos

DIÁRIO OFICIAI: "(SegIo
Termo n° 660.370, de 9-9-1964
Jarub Piszgzman
Silo Paulo

ATALAIA •

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, casaçao, coletes, capas, abales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
'Moo n° 660.367, de 9-9-1964
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
saias, casacos, chinelos, dcaninós, achar.
Dr. Mário Albanase
pes, fantasias, fardas para militares, coSáo Paulo
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de litigaria, jaquetas, lagda.
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias.
A og m g muno,.
maie.s, mantas, mandria°, manfihas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, "quimonos. .regalos,
Clame 32
Para distinguir programas de rádio e robe de chambre, roupão, sobretudos,
suciares, shorts. sungas, stolas ou alado:,
televisão
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Tênrno ai 660.368, de 9-9-1964
Bulida Nutee
Termo 216) 660.371, de 9-9-1964
São Paulo
Inter-São Paulo, Cereais por Atacado
Limitada
São Paulo
R
In dás tri a

Brasileira

INTER-37w polo

n••

Classe 36
?ara distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
avantaja. alparcatas, anáguas, blusai
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
puaas. casaçáo, coletes, capas, chatas
cachecol& calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças, camisas, camisolas, camisetas.
saias, casacos, chinelos, dominó& achar.
pes fantasias, fardas para militares, co.
kgiais. fraldas, galochas, gravatas. ;or.
rus. logos de Iingerie. jaquetas, laqué&
freios, fronteiras para veiculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboques, radiadores para velculos
rodas para velculos, selins, triciclo, tirantes para veiculos vagões. velocIpe.
des, varetas de controle do áfogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
Tanno
660.369, de 9-9-1964
Yukie Nakamoto Man);
São Paulo
.7 A N A 3

Tndtietria Brasileira
Classe 12
Para distinguir: Alfinetes comuns, ama!fina agulhas oara máquinas de costura agulhas Daca tricot, agulhas para
erochet. agulhas para bordr, botões,
d.dais. barbatanas para colanhos, fechos corrediços. fivelas grifas para antenas de vestidos, presilha*

Classe 41
Para distinguir cereais em geral
Tarmos as. 660.372, 660.373, 660.375
e 660.376, de 9-9-1964
Jorge Taleb to Irmãos
São Paulo
BEL AT

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardana.
pot, jogos bordados, jogos de toalhas.
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aveatais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, abales
cadtecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças. camisas, camisolas, camiseta(
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpcs. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de liagerie, jaquetas, laquês.
lavas, ligas, lenços. mantõs, meias,
maltas, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos. perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas à banho, sandálias,
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aborta, sungas, atolas ou siacks, natural, Secidos plásticos, tecidos ima
tutela toucas, barbantes, ternos, uni- pennobilizantes e tecidos de pano courd
formes e vestidos
e vestido,
Classe 24
Termo n9. 660.380. de 9-9-1964
Abalares, atacadores para espartilhos, D. Paschoal S.A. — Casa dos Pneu
bandeiras, bordados, braçadeiras e aor
Cestaércio c Importação
las, capas para móveis e pianos. caraSão Paulo
puças para cavalos, cordões, dea.ans,
fitas, forros, franjas, filtros para órgão, mochilas, mosquiteiros, nesgas,
ombreiras, enchimentos para roupas.
panos para enfeites de móveis, não fazendo parte dos mesmos, passamares,
pavios, reds, casos e sacas
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, a
saber: Brocados; casa:alava, gaze de
algodão emp aças; pano couro; teci.
dos plásticos em peças, tecidos de algodão de lã, dei inho, de cânhama de
juta, seda natural ou raion, terSdos ee
elásticos, de vidro, de viscose; tule
Classe 39
Termos as. 660.374, 660.377, 660.378
Pneus, cãs/noras de ar
e 660.379, de 9-9-1964
autue&

Tarmo

São Paula

5P 660.381, de 9-9-1964
DitArtécnica Ltda.
9ão Paulo

TA LEB

.
Classe 37
Roupas brancas, para cama a triC4a
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregõe& fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas
lençóis, mantas para camas. panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de meta, atoalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhisahas
(cobre pão)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusts,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
pacas, casaçáo, coletes, capas, chales
cachecols, • calçados, chapéus, cintos
cantas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e. de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominó& acharpes, fantasias, fardas para militares, cca
legials, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas. taque&
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias.
mailas, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas, penhoar, puloyer, pelerinas.
Nugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
abas, perneiras, quimonos, maios,
robe de chambre, roupacv. acbretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
suciares, shorts, sungas, atolas ou alacks,
baler, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhos,
bandeiras, bordados, braçadeiras e borlas, capas para móveis e pianos, carapuças para cavaleis, cordões, debruns,
fitas, forros, franjas, filtros para órgão, mochilas, mosquiteiros, nesgas,
ombreiras, enchimentos para rouaa&
panos para enfeites de máveis, não fazendo parte dos mesmos, passamares,
pavio., ceda, casos c sacas
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, Le.
cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigcs de cama e
mesa: Algodão, alpaca. canhamo, cetim.
earoã, casemiras, fazendas e tcc:dos de
lã em peças, juta, lersey, linho, nyloa.
paco-paco, percanne, remi, rayon. seda

•
:ALA-LARO A
'Indtlatria Breca leIrd
Casse 21
Roda dls automóveis
Tema) no 000:382, de- 9-9-1964
São Paulo
. .

f

JORGE TALEB dc

inaos.

Jorge Taleb

Irmãos

Termo n.° 660.383, de 9-9-1964
"Ciemauto" Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

uISMAUTO
Incliietria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas parte*
integrantes:' Aros para bibicietas. auto*
móveis, auto-caminhões, aviões, arnotw
tecedores, alavancas de câmbio, braço*
breques, braços para yeicu/os, bicicleas
tas, carrinhos de mão e carretas. cambo
nhonetesa carros ambulantes, caminh6e4
carros, tratores, canos-berços. carrom
tanques, carros-irrigadores, carros cara
roçaL, carocerias, chassis, chapas cita
culares para veiculos, cebos de veiculo*
carrinhos para máquinas de escreve*
corrediços. para velei-los, direção deslla
gadeiras. estribos. escadas rolantes. elevadores para passageiros e 'sara certa,
engates para carros, eixos de direção,
freios. fronteiras para veiculos. guidão
locomotivas, lanchas. motocklos. !nolo,
motocicletas. motocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ónibus. para-choque&
para-lamas, para-brisas. pedau. :lanham
rodas para bicicletas, raios para bicada.
tas, :aboques, radiadores para veiculo',
rodas para veicu/os, selins, tricieles, da
caneca para velculos vagões. velocipta
Jes, varetas de controle do afogador
acelerador. tróleis trokibus, varara dif
carros, toletes para carros
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dwsive amenorréias, hemorragias uterina funcional, infertilidade, abortamento iminente- e habitual, dismenorréia e
tensão pré-menstrual

Classe 36
rara distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
do tntais. alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
¡louros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças. casação, coletes, capas, cha/es
eachecols, calçados, chapéus, cintos.
Çntas, combinações, carpinhos, calças
ae senhoras e de crianças, calções, cal
ps. camisas, camisolas, camisetas,
tuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pias. casacos, chinelos, dominós, acharnes, fantasias, fardas para militares, co.
• zegiais, fraldas, galochas, gravatas. goiOs. jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos. perneiras, quimonos, regalos,
euspensórios, saidas de banho, sandálias,
auc teres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.9 660.385, de 9.9-1964
Laboratórios Lepetit S .A.
São Paulo

rij
Indústria Brasileira
Classe 3
çim p ruduto çarniacêutico, indicado nus
Labetes mellitás de tipo estável ou da
maturidade, moderado ou moderadamente rave
4
Termo n.° 660.386, de 9.9.1964
Laboratórios Lepetit S.A.
Sào Paulo

Janeiro de 1965

Tann* n.°-660.394, de 9-9-1964

Out.o. clot quid

M.me Comercial

Classes: 8. 21, 33, 39 e 47
Titulo

Termo n.° 660.395, de 9-9-1964
. Malharia Rainha Ltda.
Santa Catarina

Termo n.° 660.489, de 9-9-1961
e Comércio de Chaves
“aringá Ltda.:
ParP,,í

Classe 3
Um produto farmacêutico, antibiótico,
indicado nos processos infecciosos ocatabuados por germens grata-positivos
. g ram-negativos
Termo n.9 6(0.387, de 9-9-1964
Laboratórios Lepetit S.A.
São Paulo

ROBO
Classe 6
Instalações frigoríficas, máquinas de
refrigeração e de congelação, armários
frigoríficos. .Partes de máquinas a saber: compressores, condensadores, evaporadores, serpentinas refrigeradoras.
válvulas-de-bóia, válvulas reguladoras
e tubeiras
Classe 8
A2arelhos e utensilios friorlacos, gela
deras, instalações elétricas termo-rega
'adoras, interruptores e termostatos

Nome Comercial
Termo :V 660.396, de 9-9-1961
Móveis Tirnbó Ltda.
Santa Catarina

Termo n.° 660.104, de 9-9-1984
Ercil S.A. Comércio e Indústria
Guanabara

PRORROGAÇÃO

è•
Ciasse: 11 e 33
Titulo

_dt,s4s<b

Termo n.° 660.390. de 9-9-1964
Rlocred — Crédito, Pinalciamento e
Investimentos do Rio S.A.
Guanabara

industria Brasileira
Nome Comercial

CRED1R10- Crédito
Financiamento e investimento

-

Termo n.° 660.397, de 9-9-1984
Rio — Representações Ltda.
Santa Catarina

Classe 6 '
Britadores e máquinas para instalações
de pedreiras

Ria :Representaçõe s Ltda.

Termo n. 9 660.405, de 9-9-1964
Ercil S.A. Comércio e Indústria
Guanabara •

Classe 33
Titulo

—
Térrno n.° 660.391, de 9-9-1964
a:orne Comercial
Riocred — Crédito, Financiamento e
Investimentos do Rio S.A.
• Termo n.9 660.398, de 9-9-1964
Guanabara
Acelina Silva Leal
Santa Catarina

Nome Comercial
Tarmo n.o 660.392, de 9.9-1964

• Classe 41
Café torrado e moído

Agrícola Itaiago Ltda.
Santa Catarina

Têrmo n.° 660.399, de 9-9-1961
Linhares 8 Oliveira
Santa Catarina

Agrícola Raiai))) Ltda.
'Nome Comercial

Provest

Tèrmo a.° 660.393, de 9 -9-1964

Indústria Brasileira

Expansão Agro • Peouárti
-tiorte—Catariag
" ise
t" S. Aj.

Classe 3
produto farmacêutico indicado no
atamento de reposição por agentes
testacionais e estrogenicos associacom a gravidez e a menstrução, In-

PRORROGAW

Malharia
Rainha Ltda.

• REOCRED - Crédito Financiamenin
e investimentos do Rio S. A.
Indústria Brasileiro

Termos na. 660.101 e 6e3.402, da
9 -9-1964
(Prorrogação)
Robert Boscr GMBH.
Alemanha

Fábrica de MóveLsó "Imbuia" Ltda.
Santa Catarina

Fabrica de Moveis
«
» Ltda.

Têrmo n.° 660.388,' de 9-9-1961
Posto do Guri Ltda.
Santa Catarina

Jti D(1 STR1A BRASILEIRA

III)

Classe 41
Café torrado e moldo

Expansão Agr-opecuária Norte
Catarinense S.A.

Santa Catarina

Termo n.° 660.400, de 9-9-1964
Sultex — Representações Ltda.
Santa Catarina

• Suttex • - Representaccuela

1

Nome Comercial -

7RORROGAÇÀOi

ERCIE-BIG JOB Indústria Brasileira
Classe 6
Para ditinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industrialst
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furat e centrar, tornos' mecânicos, prensas cnednia
cas, máquinas amassadeiras. misturador
de barro, máquina aompressora, máquinas adatadas na copnstrução e constr.
vacão de estradas. mineração corte de
madeira, movimento de terra.. carretai
e outros fins industriais. elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinassecadoras. trituradoras. pulverizadoras, fresas, polarizes. tranchas.
tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores.
exaustores para forjas. bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento é a
pistão para todos os fins. arletes, caldeiras e turbinas. injetores para caldeiras, válvulas e transportadores aulktemáticos de alta- e baixa pressão,
Drenam hidráulicas, martelos mecânica

•
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Tèrrno n.° 660.421, de 9-9 1964
Tirmo a.* 660.415, de . 9-9-1964
Termo a.° 660.410, de 9-9-1964
lidadoras, máquinas opera[ascii s Cia. Ltda.
Modero Publicidade Ltda.
Manoel Guilherme doa Santos
rotativas ou cortadoras para tai_ São Paulo
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
• pa
ierro, aço e bronze, máquinas para
irias de tecidos, teares, urdideirm,
t6rlas, espuladelras, torcedeiras,
aadeiras, rolos e toletes, brunidores
ISA(II. & (IA. LTDk
cereais, máquinas para fabricar
tapei • máquinas de impressão, dínamos
Nome Comercial
e receptáculos
. Classe 3
Têrmos ns. 660.422 e 660.423, de
indústria 13rasilefra
Termo o.° 660.406, de 9-9-1964
Substâncias químicas, produtos e pre9-9-1964
Classe 42
Laboratório Melpoejo Ltda.
parados para serem usados na medicina Para distinguir: Aguardentes, aperitiOctacilio Tavares André
Minas Gerais
ou na farmácia
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cerSão Paulo
Termos ns . 660.411 e 660.412, de vejas fernet, genebra, gin, kumel, licores, nadar, punch, pimpermint, rhum,
9-9-1961
PRORROGAÇÃO
sucos de frutas era álcool; vinhos, 'ver(Prorrogação)
ANDRÉLANDIA
with, vinhos espumantes, vinhos quiUnião Fabril Exportadora S .A.
.INOUSTSLA .115,4311C1R•
nados,
whisky
PUNCHtOORBA
(U.F.E.)
Termo n.° 660.416, de 9-9-1964
Guanabara
Classe 8
Laboxitorio Kelpoejo Ltd%
Mercadora S.A. Indústria e Comércio
Para , distinguir: Abajours, acumulado
São Paulo
cedorea de rádio e frequência, anem&
Ude de Kra-tiirtao
metro", aparelhos de televisão, apareIndústria Brasileira
)RORROGAÇÁO
lhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados
acendido' de veiculos aparelhos para
Classe 3
anúncios mecânicos, aparelhos aqueceUm produto' farmacêutico,. Indicado
dores e medidores, aparelhos cromográa
contra cólicas dos recemnascldos
ricos, aparelhos de barbear elétrico*,
Termo n.* 660.407, de 9-9-1964
aparelhos registradores e medidores de
Casa Cruz Papéis e Vidros ;Ltda.
CRUZ DE MALTA"'
distâncias, aparelhos para purificar
Classe 28
Guanabara
ledtistria Brasileira
Buchas de expansão, plásticas ou de águas, aparelhos de sinais lampejantes,
nylon, em diferentes moddos, diâmetros aparelhos reguladores de gás, aparelhos
Classe 2
e comprimentos; tarugos de expansão, de galvanoplastia, aparelhos didáticos,
Substâncias e preparações quimicas, plásticos ou de nylon, em diferentes aparelhos cinematográficos, aparelhos
usadas na agricultura e na rorticultura,
modelos, diâmetros e comprimentos muni e elétrica. barometros, baterias de
na veterinária e para fins sanitários, as
indução (exceto para fins curativos),
sim descriminadas; óleos de alcatrão, Termos os. 660.417 e 660.418, de botões de cadpainhas elétricas, bontrfas
9-9-1964
alcoolato vulnerário, produtos para desmedidoras, buzinas, busolas, baterias
Coral S.A. Fábrica de Tintas,
truição de animais e vegetais daninhos,
elétricas, bules elétricos, caixas de desEsmaltes. Lacas e Vernizes
salitre do Chile, sulfato de cobre para
carga, amaras frigoríficas e fotográfifins agrícolas e veterinários, defumadopelhos óticos, esticadores de luvas, coSão Paulo
res, desenfetantcs, inseticidas, preparacas, campainhas elétricas, chassis, coções ou substâncias quiimicas usadas
mutadores de gás, cidometros, cristais
para fins sanitários, soluções e prepade rádio, condensadores, comutaores,
rações ara lavar animais, rearações mecortadeiras para fotografias, chaves de
dicinais ara fins veterinários, mostarda
alavancas, chaves automáticas, capaciara fins veterinários, rodutos químicos
Classe 38
cores de bloqueio, caacitores
apel para escrever e papel para trn- para prevenir as moléstias do gado, sucos. calibradores, discos para telefone*,
regalo, cadernos para desenho, para bstâncias químicas para ins veterinácante. enroladores de cabelo elétrico,
INDUSTRIA BRASILEIRA
rios, etc.
' desenho e caligrafia, papel em caixidiscos gravados, 'diais, despertadores,
nhas com envelopes para carta, brochuClasse 16
Classe 4
pelhos de plástico para eletricidade, esnao
impressas
e
blocos
de
,
papel
ras
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
Óleo de mamona, óleo de amendoim,
terilizadores, extintores de incêndio, serpara carta
Classe 1
óleo de sucupita, óleâ de linhaça, oleo
ros elétricos de passar e engomar, ferro
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
de algodão, oleo de côco, oleo de oitifiltrantes, filtros para óleo ,filmes reveTermo 'n.° 660.408. de 9-9-1964
de
moldar elétrico, filtros e aparelhos
Indústrias Alimentícias Beira Alta S.A. cica e óleo de murumuni em bruto ou
Termo n.° 660.419, de 9-9-1964
parcialmente preparado, mana de sabão
lados, farois somo acessórios de vaiGuanabara
em bruto ou parcialmente beneficiado Marcadora S.A. Indústria e Comércio culoa, para sinalização e para iluminaSão Paulo
para fodos os fins
ção em geral, fôrmas elétricas, fervedores, frigorificos, fotómetros, fios elétH660.413,
de
9-9-1964
Termo n,9
cos,
filtros de intetferencia. fonógrafo.,
Indústrias Alimentícias Meira Alta S.A.
garrafas térmicas. s gazometros, geladeiGuanabara
ras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos terrestres para enINDUSTRIA BRASILEIRA
sino, gravadores, holo totes, hidromeautomáticos para acender e regular gás,
Classe 11
aparelhos para separar café, aparelhos
Classe 41
Ferramenta manual, &tátil que rega e para aquecer edifícios .aparelhos para
Ervilhas e petit-pois
chumba pinos -e parafusos de qualquer experimentar drenos, aparelhos para desInciústria Brasileira metal, diretamente no concreto, no ferro truir insetos, aparelhos de ótica, apareTermo n•° 660.409, de 9-9-1964
ou em outros -olmedais de resistência lhos pulvedsadores, aparelhos para
Sociedade União de Laticínios Ltda.
média
São Paula
aquecimento de água, aarelhos geradoClasse 4 1
res aleiro-químicos, aparelhos para reErvilhas e petit-pois
Termo n. o 660.420, de 9-9-1964
cepção, reproduas de sou e sortidos,
Les Laboratories Rousse'
Termo n.° 660.414, de 9-9-1964
aparelhos automáticos elétricos de pasFrança
1111
Editõra de Jornais e
Plastipresse
sar •aparelhos para espremer trutas e
.
Revistas Ltda.
'Atam,
legumes, aparelhos de alta tensão, alaiRio Grande do Sul
relhos de proteção contra acidentes de
operários, aparelhos afiadores de fers.
fiae
ramentas, aparelhos distribuidores de sabat, e de desinfetantes para instalações
Les
Laboratoires Rousse!
GI "(NINO
sanitárias, aparelhos esterilizadores, apa%DOOM eeb 1 unebax
mas ata 1 1 ha.
relhos gazeificadores, aparelhos para
França
Paras
análises, aparelhos ozonizadorea, aparelhos p asteurizadores, apar.lhos reguladores e estabilizadores da pressão e do
Classe 3
Um
produto
Efetue Mc° usaao como fluxo de gazes e líquidos, aparelhos
Classe 41
Ctasaea: 28, 32. 33 e IQ
para salvamento e para sinalização,
omadadermatológica
Queijo
Título
aparelhos para escafandristas, aparo.
li ei

il r kulnaa

Laboratório Vegetal
lUARANY

e,,Htilx.
ir

Pingo Verde
Indústria Brasileira,

Teuta

Indústria Brasileira

Rapici Drive Set

Granja

Plásticos no Rio
Grande do .Sá

.

4 atim • .
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lhos automáticos acionados pela introdução de moédas, aarelhos esargidores
aparelhos para observações. sismicas,
aaperlhos termostatos, aritonumetros, as
piradores de pó, serametros, acendedo
rei elétricos, alto-falantes. amplificado.
res, antenas, batedeiras. balanço aotros, incubadoras, indicadores de vácuo
Instrumentos de alarme. lutariaptores
Isoladores, lâmpadas de cristal lampadas incandescentes. lâmpadas comuns
Limpadas flash, lamparinas. lactometros.
lentes, liquiificadores. lanternas maga
cas. -limpadores 'de parabrisas, luzes trade soldar, caldear e coam. inuaadroes
de passagens, medidores, microscópios.
misturadeiras. máquinas talantes. mostradores para rádio, microtones, mascaras contra gazes, micrómetros, níveis.
óculos, objetiva fotográficas pilhas eletricas. pedometros, pluviômetros. piro-1
metros, pistolas de pintar pluge. pinos
de tomada. panelas de pressão. pick,
da carros, quadros distribuidores de
eletricidade, queimadores de óleo, quadrantes e aextautes para observação
astrológica; rehlgeradoras, rádios,
fletorea, reostatos. relógios de ponto
de pulso. de bolso, parede, despertado.
reg , contadores e medidores de quanta
dada e volume, raiaores, retentores de
graxa e óleo, recetores. regadores auto.
máticos, registros para vaor, gás, água
e outros liquido& quando no conside
rados partes de máquinas, reatores para luz fluorescente, registradores, reaiscaricias elétricas. relays, sorveteiras. soa
teteiras elétricas caseiras, soquetes. sinaleiros, sereias de alarme, soltladores
détricos, toca-discos; tomadas e inter.
ruptores elétricos, torneiras, tubos, adia
ticos, termômetros ara observação me.
teorológica, telescópios. tacômetros, ta.
lameiros, torra dores de cereais, trenas
transformadores. telefones, tostadeiras.
telegrafas. transistores. tripés para fotografias, válvulas para radias. válvulas de descarga. válvula ide redução
vacuêroetros, válvulas elétricas de vá
cuca ventiladores. velas elétricas.
ClaIse 21
Pa-a distinguir: Veiculas e suas panca
Integrantes: Aros para bibicietas, auto,
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braças,
breques, braços para veiculas, bicicie
tas, carrinhos de mão e carretas.'camíinhonetes„ carros a-tbulantes, caminhões
carros, tratores, carros-barços, carros
tanques, carrosarrigadores. carros, car
roças. carocerias. chassis, chapas ca.
culares para veietaos, ccbas de veiculas
carrinhos para máqu'aas de escrevei
corrediços, para veicalos. direção, desli,
gadeiras, estribos, escadas rolanms. cavadores para passageiros e pasa carga
engatei. pira carros. eixas de direção.
freios. fronteiras para veiculas. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mola*
motocicletas, motocargas. moto furgões
manivelas, navios. ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedala pantões
rodas par, bicicletas, raios para bicicletas, reboques. radiadores para veiculas
rodas para veiculas, selins, tricieles, ti
cantes para veiculas vagões. deloelpe
des, varetas de controle do atogador
acelerador, tróleis. troleibus, varaes (e
carros. toletes para carros
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Termos as 660.424 e 660.425, de
9-9-1964
baincito Tavatas Arab/
São Paulo

fogareiro& fusíveis, faróis cairo acessóTêm° a' 660.-430. de 9-9-1964
rios de veiculo,' para sinalização e para
Continental Auto Peças Ltda.
iluminação em gerai, filmes revelados.
Rio 'Grande do Sul
fôrmas elétricas. fervedores, lagorificos,
fotômetros tios elétricos, fatroa de ia..
terferência tonógrafos..garra ias técnicas.
• i geladeiras, globos para 'arrasadas. globos
l para lanternas, globos terrestres para
' ensino, gravadores, holofotas incubadoINDUSTRIA BRASILEIRA ras, indicadores de vácuo instrumentos
Classe 21
de alarme. interruptores, 'âmpadas inPeças e acessórios de automóveis
candescentes, lâmpadas romana k-stea,
Classe Ç .
Termo
660.431, de 9-9-1964
Abaixa luzes d elaniplao, abajoura liquidificadores, maçaricos para soldar,
acumuladores acua/faveiros, amperOme, caldear e cortar. máquina& de fazer Cosivel Comercial Sul Incrementadorg
•
de Veículos
troa, amortecedores ide rádio e traquéia café. mostradores para rádio. moinhos
Rio Grande do Sul
de
café,
transformadores,
tostadeiras,
trieia, anemómetros, aparelhos de televi. pés para fotografias. válvulas para rásão, aparelhos para ilum'nação, incha dios, válvulas de descarga. válvulas de
sive os considerados acessórios -de vai
- válvulas de vácuo e ventradores
cuim aparélros para anúncios mectint
Classe 21
cos. aparelhos aquecedores e medidores.
i
aparelhos cromogràficos. aparelhos de Para distinguir; Veiculas e suas partes
barbear elétricos, aparelhos registrado- Integrantes: Aros para bibicletas, autores e • medidores de distâncias, apare'. móveis, auto-caminhões, aviões, amorlhos para purificar água. aparelhos de tecedores, alavancas de cambio. braços.
Quase 21
braços para veiculas, biciclesinala lampejantes, aparadhos regulado breques,
Vekailas .auto motor
tas, carrinhos de mão e carretas..canza
res de gás aparelhos de galvanoplastia nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
(40.432, de 9-9-1964
Termo
tográficos, aparelhos automáticos para carros, tratores, cartas-berços, carrosLaboratório Qairnico Pamtaceutico
acender e regular gás, aparelhos para tanques, carros-irrigadores, can-os, carPariskirie Ltda.
separar café. aparelhos para,, aquecei roças, carocerias, chassis, chapas , cirGetanabdra
edificioa. aparelhos para experimental culares para veículos, cabos de velculos
dínamos. aparé/hos para destruir insetos, aparélhos náuticos científicos, apa- carrinhos para máquinas de escrever
141.11 i 81 Bati t
relhos de ótica, aparêlhoa pulverizado- corrediços, para veículos, direção. desli.
res, aparêlros para aquecimento .Ie gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleMetro* Nata icaeaddre Yb.
água, aparelhos geradores eletroquinti, vadores para passageiros e para carga,
engates
para
carros,
eixos
'de
direção
1
cos. aparelhos para recepção, reproduTua de Janete*
freios, fronteiras para veículos. 9u:-dão
ção de som e sbnicos aparelhos auto- locomotivas,
lanchas, motociclos, molas
ciáticos . eléttricos de passar, .aparelhos 'motocicleta& motocargas, moto lurgõea
para espremer frutas e legumes. apare- manivelas, -navios, ónibus, para-choques
alsae
lhos de alta tensão. aparêlhos de pro- para-lamas, para-brisas, pedais: pantões
Cosseèticos
teção contra acidente de operarias. nadas para bicicletas, raios pata bicicleise
aparélhos afiadores d eferramentas tas, reboques, radiadores para veículos
rumo a* 61.433; de 9-9-1964
aparelhos distribuidores de sabão e de rodas para velculos, selins, tricicles, ti53itdea do Autor Ltda.
desincrustantes para instalações sanita rantes para veículos vagões, velocipeGuanabara
riu, aparelhos estezilizadorea aparélhoe dea, varetas de controle, 'do afogador e
e instrumentos 'usados na engenharia. acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
agrimensura geodézla, aparelhos pasci
carros, toktes . para. carros
ficadores. aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteuriTintio a' 660.427. de 9-9-1964
Indústria Brasileira
aadores, aparelhos reguladores e estabi- Cocico Construções Civis e Comércio
lizadores da pressão e do fluxo de gaLimitada
ses e líquidos, aparelhos para salvaGuanabara
Classe 32
mento e para sinalização, aparélros
Livros, jornais, revistas e demais pe;
para escafandristas, aparelhos para Bsa.
PRORROGAÇÃO
blicações periadicas
par vidros, aparélhos para combater
formigas e outras pragas, aparélhos au.
" COCiC0
Termo a° 1660.434, de 9-9-1964
tomáticos acionados pela introduça 0 de te ritTRUCCts vvii$
Autor Ltda.
Editbra
e
COa
4taat0
araq
molas, aparelhos para picar, cortai ou
Guanabara
reduzir comestIveis, aparelhos espargidores. aparalhos e instrumentos de cá/.
Nome Comercial
cubo, aparelhos para observações 'arnicas, aparélhos tesmostatos, aparélhoe
Termo
660.128. de 9-9-1964
para natação, aritonômetros, aspirado.
Gulgoz S.A.
res de pá aerômetros, acendedores 'ela
Suíça
tricos; alto-falantes, amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas, batede•
amplificadores elétricos, amassadeiraa
PRORROGAÇÃO

Cohtinentai
.

'AUTOMOLAR

e

" v e if

Livraria do Autor

elétrica, barômetros. °aterias ar acucan,
ladOr • e, binóculos, alai as bobinas,

PE NNAC

. ás rir aiduçao. at.ota para fins cura.
imas, otões de cami tihar altera:as
bombas medidoras anaanaa laissolas, na
Classe .41
terias tricas . bules tái.-71CO.S. caixas de
desca-, e câmara: aaa.;„t'eas e fot.: Leite docoalertado para regime dietético, da indústria e comércio da
gráficas, catpainhaa elétricas, chassis de
depositante
Classe .8
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
Discos gravados
cronógrafos. cronômetros, cambustores
Térrn-o a' 660.-429, de 9-9-1964
4111
de gás. cidõmetros, cristais de rádio
Termo n" 660.435, de 9-9-1964
condensadores, cortadeiras para fotogra. Sociedade Comercial Exportadora e
Importadora 1.1pamaruty Ltda.
Exalara do Amor Ltda.
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
Rio Grande do Sul
Guanabara .
Termo ta° 660.426, de 9-9-1964
maticas, capacitares de bloqueio, canaS. Imai S.A. Comércio, Importação e citares eletroliticos. calibradores, divo:
Exportação
para telefones, discos gravados, diais
despertadores, enceradeiraa alatrieas, enSão Paulo
genho de assar carne. espe boa óticos
esticadores de luvas, espelhos de piásS. fliAl SaA.
Indústria Brasileira
ticos para eletricidade. esterilizadores.
Comércio, ]/apartação • Exportado'
:tintares de incêndio tarro§ elétricos de
soldar, filtros e apararia)s fatrantes. fil• Classt 91
Livros, jornais, revistas e d anais pis
exala.
tros para 6:eo. fil.ries falados fogões,
Nome Comi
Cancros allmentielos
, blicações aerlócacas
•

paineruty Editora do Autor
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_•_
Termo n' 660 . 436, de 9-9-1964 •
Editóra do Autor Ltda .
Guanabara

Termo a 660.442, de 9-9-1964
Super Mercado Escolha e Leve Ltda.
•
Ria de Janeiro

Distribuidora do Autor

-SUPER MERCADO
E SCO L II A , E

Classes: 32c 33
Titulo

L EVE LTDA.

Teimo n° 660 .437, de 9-9-1964
city — Representações de Acrilicos
Limitada
Guanabara

Nome- Comecial
Termo n° 660 .143, de 9-9-1964
Indústria de Molas Alan Lula.
Guanabara

ÂTUSP
Indústria Brasileira

INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 11 '
Artigos da classe

Classe 28
Tenro. tia 660 .444, de 9-9-1964
Artefatos e produtos acabados de orlem animal, vegetal ou mineral, não Dinatna — Distribuidora Nacional de
Madeiras Lula.
.L,ncluidos em outras classes; artefatos
e substáncias químicas não incluídos
Guanabara
em outras classes
Termo n° 660 .438, de ' 9-9-1964
Reipel Indústria e Comercio de
Artefatos de Papel Ltda .
Guanabara

DINAMA — DISTRIBUIDORA
NACIONAL DE
MADEIRAS LTDA,
Nome Comercial

Indústria Brasileira

Termo n° 660.445. de 9-9-1961
Debral Decorações BrasIlia Ltda.
Rio de Janeiro

teS4114601, g

Classe 38
/Papel e seus artefatos,' livros nao ins)remos, etc.. não incluídos nas classes
16, 44 e 49
Termos ns . 660.439 e 660.440, de
fsergatneic — Cornércio. Industries e
Representações Ltda
• Guanabara

Classe 34 e 4t,
tattelo de Estabelecimento
Termo ttã 660 .446, de 9 -9-1964
Gadalena Giovanni '
Guanaba.-a

Termo n° 660 .449, de 9-9-1961
Importadora Ferrauto 1.*(12).
Guanabara

IMPORTADORA
FERRAUTO LTDA.
.
Nome Comercial

Termo n' 60.450, de 9-9-194
Casa. “Catnaco" de Materiais de
. Construção Ltda
Guanabara

CASA . "CAMACO" DE

Terme. n' 660 . 459, 8 de 9-9-1964 •
Come-aial e Importadora Invicta Ltd&
I
,Sã o Paulo

.1
jProrrognqao
:INVICTA

Indástria

Brasileira]

Classe 11
Artigos da classe
Termo n° 660.460, de‘ 9-9-1961
Mecanica e Fundição Globe Ltda.

MATERIAIS DE
piorrogação

CONSTRUÇÃO
Nane Comercial

Termos ns . 660.451 a 660 .454, de
9-9-1964
Casa '"Carriacc" de Materals de
Construção
Guanabara

"CAMACO"
"

INDTYSTRIA . BRASILEIR

•Classe 1
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Classe
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 660.455, de 9-9-1964
Olange Indústria Comércio Cosméticos
Limitada
Guanabara

NEWJET

BOMBAS HIDRAULICAS
GLOBE.
Industria Brasileira
Classe 6
Bombas hidráulicas
Térmo a° 660.461, de 9-9-1964
Associação do Juizes de Atletismo
(A.J.A.)
Guanabara

Associação de Juizes
da Atletismo ( A.
Classe 33
Sina/ de Propaganda
Termo IV 660.462, de 9-9-1964
Assdetação de Juizes de Atletismo
(A. J. A )
Guanabara -

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos da classe
Termo a° 660.456, de 9-9-1964
Debral Decorações Brasília Ltda
Rio de janeiro

,PASSEIO
. Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 660.447, de 9-9-1964
Valnac — Valõres Nacionais Ltda.
Guanabara

.VALNAC MEMBROS'
DINAMICOS .

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
.
Artigos da classe
Têtmos ns. 660.457 e 660.458, de
9-9-1964
Itália

Nome Civil
Tertt-2 n° 660 .463, de 9-9-1964..
( Worrog ação )
D. Pires, Agro Pecuária S . A.
São Paulo
nomeie/o

.1B1tORROGAÇAO

▪ O. reza, AGRO PECUÁRIA S/A. .•

-DO PROGRESSO'

Classe 17
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe

Exploração agrícola e pecuária an geral, inclusive produtos derivados

Classes: 32 e 50
axpressáo de Propaganda

660 .441, de 9-9-1964
Cláudio José de Album:arque
Guanabara
.

Timo nc

Termo n.° 660.466, de 9-9-1964
t. Nascimento fj Cia, Ltda .
Rio de jan--'re

• Têrato a° 660.448,. de 9-9-1964
Valaac — Valbres Nacionais Ltda.
Guanabara

THE SOCIETY

ESTOURO

VALNAC SEUS .
-AGENTES CONFIDENCIAI

tNDOSTRIA BRASILEIRA'
Classe 36 ,
Arttgot da classe

BRASÍLIA

DE

•
.

Zt9.

NEGÓCIO
de,
• Promanda

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Artigos da classe -.
' Classe 6
Artigos da classe

Classe 47
Óleos lubrificantes e de
.
Óleos de lamparina
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Termo n.• 660.464, de 9-9.1964
Laboratórios Tos-Vinol Ltda.
Guanabara

Urino is.° 660.169, de 9-9-1964
Turismo Walditur Ltda.
Guanabara

'WALOITUR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Impressos em eral

Tèrmo ri.' 660 .470, de 9-9-1964
Rosa Fonseca Cândido
Minas Gerais

Classe .3
. Um produto farmacêutico .ndiesS a no
tratamento da tosse, ara:jaca aronquites
e suas manifestações
Termo n.° 660.465 de 3-9-1964
Laboratórios Toss-Vinol Ltda.
Guanabara

•

wforne e**

• ..**••••••

•

n••• h.. o* 4.

—

•n•••••

====

"" --".
affieneana~
...ammemomm.,

•
Classe 3
Um produto farmareuvro indicado como medicação tônica nas convalescenças de estados . de 'desnutrição
Termo rate 860.467, de 9-9-1964
•
Iswal Modas Ltda.
Guanabara •

ISWAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Ciaoce 36
Para mstinguin Artigos de vestuários
e roupas feitas em 'geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
botas botinas, blusões boinas baba
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas. chatas
cintas combinações, corpinhos calças
cacrecols. calçados. chapéus, canos
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas,. .camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos cueiros
salas casacos. chinelos. dominós. achar
Pez. reptas ai. fardas para militares co
legiais. fraldas, galochas, gravatas go?

roa. jogos de (ingeria, jaquetas. laque's
luvas. ligas, lenços. mantõs, meias
maiôs.mantas. mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar. pulover palatinas
peugas. pouches, valainas., pijamas, punhos. perneiras, quimonos regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho sandalias
sueteres. aborta; sungas: tolas, ou &Udu
tater toucas, turbantes, ternos, uniforme
e vestidos •
Termo n.° 660.468, de 9-9-1964
Alfaiataria Las Vegas Ltda.
".:.;tianabara

LAS VEGAS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Tecidos em geral

indústria Brasileira •

Classe 41
Cremes alimentícios
Termo n.° 660. 471, de 9-9-1964
Ribeiro & 1VIetropolo
São. Paulo

PRORROGAÇÃO
CIRILLO • O REI 00 PIO QUEM! •
Classe 41
ifra:x de propaganda
Tênue n.° 660.472, de 9-9-1964
Casa Benevides Eletrônica Ltda.
Guanabara

BENE VIDES
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparemos
eletrônicos: alto-talantes, antenas. agulhas para fonograços, amplificadores
bobinas para radios e televisões. ripa.
relhos para controle de sons, condensadores aparelhos de comunicação interna, diais, discos gravados, aparelhos de
frequencia modulada, fonografos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletronicos de
alta frequência que funcionam com valvulas, máquinas falantes, aparelhos de
intercomunicação, pick-ups, aparelhOs
receptores de sons, rádios, rádios fox:gratos aparelhos de televisão. siacronizadores, selecionadores, transfor-

madores de sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores, transistores. válvulas para rádios e televisões
Termo ra° 660.473, de 9-9-1984
Canetas Salama Ltda.
-Guanabara

SALAMA

Janeiro de 195

rea, datadores, estojos para desenhos,) Termo a. 9 680.4S1. de 929-1964
estojos para canetas, estojos tom anInas, Horst — Comercial e impastadwa Ltd*,
esquadras. estoloi para iapis, espetos, I
- Guanaba- a
estiletes para papeis, tu radores, fitas
para máquinas de eicrever, grafites
para lapiseiras. goma 'arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas -para apontar • lápis, minas p *1
grafites, minas para penas, máquinas .ae
escrever, máquinas de calcular, maquiIndústria Brasileira
nas de manar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta,cornbos, porta-lapis, porta-canetas, portaClasse 17
cartas, pensas, prendedores de papéis.
percevejos para papéis, perfuradores, Artigos para escritório, alinofadas para
réguas, raspaieiras de borrões, stenalls carimbos, almofadas para tintas, abria
para mimeógrafos, tintas e tinteiros dores de cartas, arquivos, borracha&
berços para inataborrão, borrachas para
Termo n.• 660.474, de 9-9-1964
colas, brochas para 'desenhos, cofres,
Carlos Alberto Teixeira Menezes
canetas, canetas tinteiro, canetas pare
Rio de Jameito
desenho, cortadores de papel, carbono&
carienhqs, carirnbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para cota
44 WI 11 1 Ê respondência. desenhadores, duplicadoa
res datadores, estojos para desenhos
lndústria e Comércio estojos para canetas. estojos com minas,
esquadros, estolas para lápis, espeto&
estiletes para papéis, furadores. fitai
Classes: 13, 24, 28, 38 e 49
Para máquinas cie escrever, grafitei
Titulo de Estabelecimento
para lapiseiras, goma arábica, grampeei.
Termos ns. 660.475 a 660.479, de
dores, lápis em geral, lapiseiras, masa
9-9-1964
quinas para apontar lápis, minas pari
Carlos Alberto ,Teixeira Menezes
grafites. minas para petas, máquinas da
Rio de janeiro
escrever, máquinas de calcular, maquis
_
nas de sornar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carima
boa, porta-lápis, porta-canetas, portei
cartas,
prensas, prendedores de papal,
CO4
percevelos para papéis, perfuradora',
réguas, raspadeiras de borrões, stendie
indústria Brasileira
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
ar
Classe 13
Termo n° 660.482. de 9-9-1964
Bijou. terias • e artigos para adorno
Rupturita S.A. — Explosivos
.
pessoal
Guanabara
Classe 24
Flores artificiais e artefatos de algodão,
cânhamo, juta, seda, lã e outras fibras
Classe 28
Utilidades de matéria 'plástica
Classe 38 Enfeites para aniversário, flores e
artefatos cru geral
Classe 18.
Classe 49
Pólvora, dinamite, fogos de artificio
Para distinguir: Brinquedos, jógos, pua.
substâncias explosivas
satempos em geral, artigos para fins ex.11
Urino a' 660.483, de 9-9-1961
clusivamente desportivos: Automóveis,
José Wernhart
aviões de brinquedos, banimos; bonecas, bonecos, baralhos, bolas para toRio Grande do Sul
dos os esportes, carrinhos, caminhões,
carrocinflas, chocalhos, caneleiras para
esporte, dominós, damas, discos de arremesso desportivos, dardos para lançamento, espingardas . de brinquedo, figuras dr. vos e ritmais, loelheiras para
esporte, lógos de foot-hall de mesa, ¡ógos de armar, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras para esporte, nadadeiras para esporte, patins, patinetes, piões, petecas,
reviver de brinquedo, raquetes, redes de
metal para pesca, snookers, trens, tênis de mesa, ti:taba/as, tamboretes, tacos, tornozeleiraps para esporte, tacos,
bolas e mess para bilhares, vagonetes,
varas para saltos, varas para pesca, tas.Classe 37
raeis e Iscas, xadrês
Acolchoados e cobertores de feltre .‘
Tinia° ss:° 660.480, de 9-9-1964
Termo n° 1560.484, de 9--9-1964
Manoel Ambrósia Filho S.A. Indústria
Lojas Garbo Roupas S . A .
.
e Comércio
São Paulo
São Paulo ,

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos. ahnofadas para titias, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho. cortadores de papel. carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
caiadores, compassos, cestos para cori respondência. • desenhadores, duplicado- 1

ovinos
\riciústria 'Brasileira

•

'Faça Seu Enxoval GaiR,
E Comece a Pagar &menti
Daqui a Quatro riflêse§)

Classe 6

Máquinas de costura

Classes: 36 e 37

Tènin o n° 660.485, de 9-9-1964
Moto Técnicá Ramos Ltda..
Guanabara

Classe 21
afícicletas, motocicletas e acessórios do
ramo
Termo n' 660.486, de 9-91964
Manoel A'exandre Alves
Guanabard

•

Classe 33
Título de Estabelecimento •

•

Termo n° 660.487, de 9-9-1964
Confecções Nigri Ltda.
Guanabara

CONFECÇÕES IRGIN
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
IZ roupas feitas em geral: .gasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cataOuças, casaçáo, coletes. capas, chales.
achecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças.
4e senhoras e de crianças. calções. calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos. dominós. acharpe3, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de • 'ingeria, laquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, tnantõs. meias.
Inalas . mantas, mandrião. mantihas. paletós, palas, penhoar, pulover. palatinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
lobos, perneiras, quimonos, regalos,
Suspensórios, saídas de banho. sandálias.
'tufares, shorts, sungas. stolas ou siadas,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
• Termos ns. 660.489 e 660..490, de
9-9-1964
Froat Feed S.A. Mecanizações
Contabéis
São Paulo

colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carlmbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, , furadores, fitas
para • máquinas, de escrever, grafites
pára lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis etn geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de .papéis,
percevejos para papeis, perfuradores,
réguas, raspadeiras -de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e , tinteiros
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
agiutnados, álbuns (em brancc), álbuns
pura retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobtaas, brochuras não Impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
papel ou papelão, 'cápsulas • de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cader.
nos, caixas de cartão, caixas para pa-pelaria, cartões' de visitas, cartões comerciias, cartões índices, conieti, cartolina, cadernos de papel tielimetrado
e em branco 'para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planográficas• cadernos de lembranças, carretais de papelão, envelopes. envõlucrus para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
folhas de celulose, guardanapos, livros
não Impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão: . ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de aluaninio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia menos
para forrar paredes, 'apel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, panei encerado,
papel higiénico, papel impermeável
para copiar, papel -para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel pari embrulhar tabaco. papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Termo n9 660.488, de 9-9-1964
Arte Antiga -- Móveis e Decorações
Limitada
'Guanabara

ARTE ANTIGA
Classes; 8, 15, 34 e 40 .
Exploração do comércio de aparenos
elétricos, cerâmicas, tapeçarias e móveis para escritórios e residências

itila BRASILEIRA
Classe ' 17
Artigos para escritório, almofadas para
'carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas. arquivos, borrachas,
berços para thatiaborrão. borrachas para

Termo n° 660.491, de 9-9-1964
/ :idas tr:a s Kappaz S. A .
• São Paulo
•
INDUSTRIAS KAPPAZ
Nome Comercial
I

a
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caixas de descarga para afixas, edifica.
pões remoldadas, stuqeu, emulsão de
base tisfáltico ' estacas, esquadrias estrutura/. metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas
lauta contra trio e 'calor. manilhas. rataste junção; 'ages, lageotas, material Is°.
sás par revestirentos -de paredes,. ruadeiraw para construções, inwaiccas, p udutos -de base astált co produtospara
tornar imperineiwilizantes as alga. rna3.
sas de cimento e cal hidráulica. pedregulho., produtos betuminosos. imperrneabilizantes, liquidos ou sob outras tomas
para revestimentos e outros como nas
construções. pers anas. placas‘ para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas anilruidos para uso nas construções. par..
quetis, portas, portões, pisos, soleiras
.para portas, tilolos, tubos de copereto
telha,. tacos, - tubos de ventilação, , tarlues de cimento v nas; vigamentos e
vitrais

Termo ,as° 660.492, de 9-9-1964
"luto" Contabilidade e Assuntos
Fiscais Ltda, S/1::
São Paulo

'Mei - CONTABILIDADE E
*cru./ Ta,s FISCAIS ODA S/C
Nome Civil
660.493, de 9-9-1964
Tétano
Indústria Batil S.A.
São Paulo

Termo tr' 660.497. de 9-9-1964
José Pereira dos Santos
Guanabara '

anAsn.slas
Classe 45
Pincéis para barbear

'Açougue Flôr do Borel

Termo n° 660.494, de 9-9-1964
Darcy Aurélio de Menezes
Guanabara

Classes: 19 e 41
Titulo
Termo n9 660.499, de 9-9-1964
Comercial Guararapes Ltda.
Pernambuco

Comercial'
Guararapes Ltda

Classe 33
Título
Termo n°, 660.495, de 9-9-1961
Darcy Aurélio de Menezes
Guanabara

Nome Comercial
Termo n' 660.500, de 9-9-1964
Pasto República — Comércio de
Derivados de Petróleo Ltda.
•
São Paulo

Cons ulex.

ataca,

Classes: 32 e 33

e

660.496, de 9-9-1964
Termo
Narciào Vieira da Silva Júnior
Guanabara

Aiiüãrio das Leis _
• Brasileira'

1Classe 47
Gasolin' a, querosene, óleo combustível,
graxas e óleo lubrificantes

Classe 32
Anuários de leis, jornais, revistas, folhetos, albuns e catálogos
Termo n° 660.498, de 9-9-1964
Ibaté 'S.A. — Construtora e
• Administradora
São Paulo

jBATÉ
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n° 660.501. de 9-9-1964
Paulitnport — Importaçãoç Exportaçao
e Representação Ltda.
.
São Paulo
•

oui,inwórt
Indústria Brasileira,
Classe 11
Arame farpado
Termo n° 660.502, de 9-9-1964
Auto Mecânica Francar Ltda.
São Paulo

MANCAR'

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constrnLiasse 50
ções , e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos batentes, balaustres. blo. [Para distinguir: Impressos para uso em:
coa de cimento, blocos ara pavimenta- 'cheque :a duplicatas. envelopes; faturas,
ção, calhas. cimento, cal, cré. chapas notaz promissórias, papel de corresponisolantes, • caibro& caixilhos, colunas dência e recibos, impressos em cartazes,
chapas para coberturas. caixas &una placas, tabuletas e veículos, bilhetes
Impressos
cafres pua 'cabere:na, ~na Mota.
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Leme 8 Cia.
São Paulo
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Ténno te 660.510, de 9-9-1964
Wrmo a• 660.515, de 9-9-1964
José Fernandes de • -Moura
(Prorrogação)
Minas Gerais •Robapaiarra Sociedade de Laboratório
Suiça

4
1.ndUsiria braallela
• • . Classe 36
Para distinguir: Amuu,. de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas. alusões. boinas, babadouras. boas, capacetes. cartolas, caía ,
ouças, casação. coletes, capas. chalet
eachecols, calçados, chapéus. alatoa
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de criaaças, calções, cai
tas, camisas, camisolas, camisetas,
•cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominas. acharcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominas. achar
pes, tantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galocaas, gravatas, gor.
roa jogos de lingerie, jaquetas. laquas.
luvas, ligas,. lenços. mantõs, trens.
maiôs. mantas, mandrião, manilhas. paktos. palas. peahoar, pulover, palermas.
peugas, ponches, polainas. pijamas. pu.
nhos, perneiras, qunnonos, regalos,
robe de Chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
suciares, shorts, sungas. stolas ou slatIrs,
tuler, toucas, turbantes, terceis, una
formes e vestidos
Tarmo n° 660.504, de 9-9-1964
Jean Grinfeld
São Paulo

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, biliar, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gila irumel,
nectar, punch, pimpermint, rhum,
sucos de frutas tin álcool, vinhos, ver,
muth, vinhos espumantes, vinhos guinados, whisky
Tanino n° 660 . 511, de 9-9-1964
Irmãos Santiago al Cia. Ltda.
Minas Grais

'

a Termo n o 660.505, de 9-9-1964
José João Omino Decaro
São Paulo

"REVISTA MR. BRASIL"

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy. conhaque, cervejas fernct. genebra. gin, kumel, licores. nectar. punch. pimparmint rhum
sucos de frutas em -álcool, vinhos, ver
tnuth, vinhos espumantes, vinhos qui.
nados. whisky
•Termo n o 660.512, de 9-9-1964
(Prorrogação)
Carlos Lacerda
Guanabara

ba ~OU •

•

»raiei 4ba• 415

•

pio

amua pavoa penas o va.

Classe 32
•
Frase de Propaganda
Termo a' 660.513., de 9-9-1964
(Prorrogação)
•
Estados Unidos da América

Classe 32
Uma revista

DETALHE
Classes: 16, 33, 34 e 50
Arquitetura, instalações comerciais, representaçôes era geral. decorações, p rojetos, materiais de construção
Termo -n o 660.509, de 9-9-1964
Farmácia Piracicabana Ltda.
São Paulo

PIRACICABANA
IndUstria, brasileira
Casse 5
Produtos fannateuticoa

Clasae 17
Artigos para 'escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, •aarquivos, borrachas,
berços para inataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carkabadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para cor. aaondancia, desenhadores, duplicado- atadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis,. furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampea- •
dores, -lápis em geral, lapiseiras, maquinas para aPontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas' 'de calcular. maquinas de somar. máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta -lápis, porta - canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, steneils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Classe 48
Perfumaria. corrnéticos e preparados
•
detoucador
Tarmos ns. 660.'520 a 660.521, de
9-9-1964
Kodak Brasileira Comércio e Indústria
Limitada
São Paulo

EASTMAN 910
Classe I
Adesivos ativadores ale superfícies ea
geral, par:, uso na indústria
Classe 28
Adesivos tern geral
a
Termo n° 660.522, de 9-9-196a
Merck & Co., Inc.

Estados Uniel'era da América

MELOZETS
'Classe 3
Preparação medicinal e uneractmatia

para uso no tratamento da obesidade
• onnexal cruma noja

PAR K E, DAVIS 8c Co.
Pai, (Jia
U. S. A.

Classe 32
Uni jornal

' Têrruo II° 660.607, de 9-9-1964
Datalhe — Arquitetura e
Representações Ltda.
Guanabara

SWANK JADE EAST

VECTRIN

!CONTATO.COM..,. TATO"
.

RIPÃS0

Tarmo n° 660.517, de 9-9-1964
Parke, Davis tal Compansr
Estados Unidos 'da Amarias

Tardio na 660.506. de 9-9-1964
Jorge Mello Figueiredo
São Paulo

•

respondência. desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para '• papéis, furadores, fitas
para máquinas ale escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica; grasnea.
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas ; para "apontar kapis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas 'de -calcular, maquinas de aomar, máquinas de multiplicar,
taasae
mata-gatos, porta-ti/atraiam, porta.carlinProduto larrnaceutico indicado
bos, porta-lápis, parta-canetas, portatratamento, ale formas crônicas
cartas, prensas, "prenaladoaes de papéis,
patite, inicio de cirrose do fígado, doen- percevejos parapapéis, perfuradores,
ças crônicas da' pareaquima do fígado réguas, raspadeiras
' 'de borrões, ganas
e distúrbios alo metabolismo do fígado para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Tann° a° '660.516, de 99-41964
Termo n o660.519, de 9-9-1964
The Parkrr Pen Company
Swank, Inc.
Estados Unidos da América
' Estados Unidos da América

Nordeste Cte Minas

."CONFECÇA0 E MODA"
‘alasse 32
Uma revista

Janeiro de 1965

• Classe 11
Serras de tarda espécie e laminas para
serras: serras para metal e laminas
para as mesmas, excluirias as serras
• da classe 6
Termo n°' 660.514, de 9-9-1964
(Prorrogação)
Davis & Company
Estados Unidos da América

Termo ng 660.523, de 9-9-1964
Manalattlin de Brinquedos Estrela B.X,
•
São Paulo

Classe 3
Preparado farmacêutico
Termo n o 660.518, de 9-9-1964
The Parker Pen Company
Estados Unidos da Amarias

DURAFILL

1

,Indústria Brasileira
• Clasae 49
Uma boneca que mama
.1n11

DESICOL
( PARKE, DAVIS &
Da't roit, Michigan,

U. 5. A:

Casse 3
;Preparado farmaceutico,

Classe 17
Artigos para escritório: almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
beiços para matada-irra°, borrachas para ;r
colas, brochas 'para 'desenhos, cafres,
canetas, canetas
canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
earitabos, tarknbadores, cola para papel,
coladores, compaasos, cestos . para cora

Termo n° 660.524, de 9-9=1964
• A. Neuman
Guanabara

eaa/di4
Classe i5
Uma edifício
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%Imos na. 660.525 e 660.526, de
9-9-1964
(Prorrogação)
rinpanhia Estanifera do Brasil
Guanabara
PPORROGACAO

Têrnio n.° 660.532, de 9-9-1964
R. Miranda 8 Cia. Ltda.
Guanabara

WEST- POINT

Janeiro de

Termo n.° 660.536, de 9.9-1964
R. Miranda
Cia. i.tda.
Guanabara

HARVARCi

u yps Ty UNIVERSITY
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cos de cimento bloros para pavimenta.
ção. calhas. cimento. cal, aa, chapas

Isolantes. cimbros, caixilhos; colunas;
chata.: para coberturas, atilas agua,
catxas para coberturas, maio? dAgua.
caixas de descarga para etix . edificações premoldadas estuque, emula°, de
base asfaitico. estacas. esquadrias, estruturas metaircas para construções. !amelas 'de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de ¡Unção. !ages. lageotas. material isolante contra hio e calor, manilhas, massa» para revestimentos de paredes. madeiras para con.truções. mosaicos, produtos

base as s-áltico. 'produtos para
* tornar de
Impermeabilizantes a3 argamas4
3:33 de cimento e cal. bidraulica, pedre.
INDUSTRIA BRASILEIRA
gulho, produtos betuminosos. imperrneaá
!s:
5
e
II
Cla:,
bihzantes liquidos ou sob outras formag
In.:gnia
Classe 36
para revestimentos e outros como aas
Classe 36
Cl-n-e 5
Blusões,
canil-as
de
malhas,
camisas
de
construções. persianas, placas para paBlusões, cam'. as de malhas, camisas de
suéteres
e
etc.
M. t;' não trabalh. dos • ou parcialmen,
melas, Pulôveres
vimentação. eçaa ornamentais de cl4
meias, pulôveres, suftercs e etc.
te tr.."alhados, usados nas indústrias
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Térnio
a.'
660.537;
de
9.9-1961
Térmq. n.9 660.533. de 9-9-1961
papel para forrar casas, massas ardiTermo n9 . 660.527, de 9-9.1961
. R. Miranda j Cia. Ltda.
P. Miranda & Cia. Ltda.
rcidos para uso nas construções, pari
(Prorreg
Guanabara
quem.% portas. pu tões, pisos, soleiras.
Guanabara
\dega Gaúrha L.da.
pára portas. mole, tubos de concreto'
Guanabara
telhas, tacos, tubos de ventilação, teor",
gusa de cimento. %nuas. vigamentos 1
C,OLUMBIA
vitrôs
Prorrogação
•
Têrtrio n° 6E0.541, de 10-9-1961 I
Santa Maria Comercial e Construtorgl
ADEGA GAUC 11-A
• Limitada
Classe 42
Paulo
ricaio cle Estabelecimento
Nr

n' 660.528, de 9-9 1964

Leir Gonçalves
Guanabara

si

i

UNIVERSITY UNIVERSITY

Cla.sse 2
Inceticidas
Térmo aP 66d.529, de 9.9-1964
Doimen — Decorações Ltda.
Guanabara

Brama et ri.

INDUSTRIA BRASILEIRA

IND'JSTR:A SPASILEIRA

Fót fraula 001

SAkErã mut

X not.

Classe .36
'ilusões. camisas de malhas, camisas de
meias, puloveres, suéteres e etc.

Para distingur: Materiais para consfruj
ções e decorações' Argamassas, argil%
areia, azuleios. gatentes: balaustres. IAM
cos de cimento Moreis para pavimenta4
ção. calhas. cimento, cal, cré etapa/
isolartes. caibro', caixilhost coluna
chapas para coberturas, caixas clágum
caixas para coeherturas, caixas dãgu
caixas de descarna para adros, edifle

Classe 36
Blusões, camisas de malhas, camisas de
meias, pulôveres, suéteres e -etc.
Têrmo ni.° 660.538, de 94.1964
R- ',banda er Cia. Ltda.
Guanabara

Téreaci n.° 660.534, de 9-9-1961
R. Mirdnda & Cia. Ltda.
Guanlb ira

1YALE

çãea premoldadas, estuque, emulam

base asfáltico. estacas. esquadrias, est:

Curas metálicas oura construsaes, lama
Ias de metal. ladrilhos, lambris, tu
de POIÇa0. !ages, Iageotas. %teria) rd

Vob en

lente contra tilo

e calor..~bas.
para revestimentos de paredes. In
deitas para construções, mosaicos, p
•
dutos de base as'-áltica produtos
Classe 34
tornar impermeabilizantes as arc
Tapetes, cortinas e panos para assoaias de cimento e cal hidráulica,
lhos e paredes. Linóleos, oleados e
gulho. produtos betuminosos, imperme
encerados
bilizantes hquidos ou sob outras
para revestimento* e outros como
Termo aP 660.530, de 9-9-1964
Classe 36
construções, persianas. placas para
REMOI. — Reuladora Eletrônica de
Blusões, camisas de malhas, camisas de vimentaçáo, aças ornamentais de
Motores Ltda.
meias, pulôveres, suéteres e etc.
mento ou gesso ara tetos e paredl
Rio de Janeiro
•
papel para forrar casas, massas an
Têm) n.• 660.539: de 9-9-1984
REMOL -Reguladora
Classe 36
Sociedade B-asileira Pranz de Armações rcidos para uso nas construções. Paul
Blusões, camisas de malhas, camisas de
quetas, portas. po tões, pisos, soleira
de Óculos Ltda.
Eletrônica de MOtores Ltda.
para portas. tijolos tubos de tonere
melas, pulôveres, suéteres e etc.
rsuanabara
telhas, tacos, tubos de ventilação, ta
Nome Comercial
Tèrmo n.° 660.535. de 9-9-1964
gusa de cimento. vigas, vigamentos
R. Miranda & Cia. Ltda,
vitrós
Têt-rno n. 9 660.531, de 9-9-1964
Guanabara
R. Miranda IS Cia. Ltda.
RANz
Termo a° 660.512, de 10-9-1964 •
. Guanabara
Cafeeira Cruz-Pai-densa Limitada '
MiAMI
São Paulo

tas

g

UNIVERSITY

UNiyERSITY

Se

htFm yoRK

WriVirLa:ir:(11r
P-7))

liaou.SVIA
Cia,•••

meias.

1

Classe 8

URIVEREFFY
i
4.111LISTR r cAfts:LEIR-,s

Óculos

CRuz.manswg

Térmo r° 660.540. de 10-9-1964
T; — Marmores e Granitos
Limitada
S*.-, Pauto

Para distinguir: Café

tne

tW

eirla

Classe 16
3gNra distintwiri Mufewlala Para "nitra'
de -aer e derarscesig Argamassa argila.
44 j/3111g:ca. c ' tu ' as de ma ti. x:
et z .• aleis, azulejos, adules, bobinam. bloattcl;....r,"s e etc. 3 meias, Ni/tiveres, stultzTes

Cicias 41

Tèrmo no 660.543, de 1.09-19641
Sun.Color — Revestimentos Especlan
Limitada

SN() P,1110

,SIM—COLOlk

Classe 14
Para distaste: Vidrai Opas
•
.
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Têm° n° 660.544, de 10-9-1964
."Beafirás" — Bebidas, Alimentou
Brasileiros Limitada
São Paulo
_a

Termo n° 660.552. de 10-9-1964
São Paulo
Jabuti- Comércio de Livros Limitada
- JABUTI
Ind. Brasileira

BEABRIS
Classe 42
' ?ara distinguir; Aguardente, atter, tarada,. fernete, gim, licor, rum., vinros e
uisque
• Tarma no 660.546, de 10-9-1961
Eco Transportes Gerais Limitada
•
São Paulo
•

Classe 32
Para distinguir: Livros
Térmo a° 660.553, de '10-9-1964
, Auto Mecânica Zuquim — Vollcs
Limitada
São Paula

Lince, cobalto, bruto cat parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro era bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa Maleável,
lâminas de metal, lata' em hilha, lano
em Rilha, latão em chapas. latão CO
verg. alhões, ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais estampados,
metais para solda. niquel. zinco

IgY9uíritafer,

HO D
••
• Classe 50
ii
.aPara distinauir; Impressos para uso eia:
cheques, duplicatas, envelópes, faturas,'.
a tiladas promissórias, papel de corresponadência e recibos, impressos em carta. zes, placas, tabuletas e veículos, bilhates intpressos

Classe 50
Para distinguir; Impressos
Termo n° 660.554, de 10-9-1964
Indústria -de Artefatos de Alumínio
Lua Limitada
São Paulo

LILL
Ind. Brasileira*

ramo n° 660.547, de 10-9-1961
Centro Academico Horácio Lane.
São Paulo-

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tóda espécie,
REVISTA DE ENGENHAR IA
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, arMACKENZ it
mações de metal, abridores de latas.
arame liso ou .farpado, assadeiras, açuClasse i32
Careiros; brocas, bigornas, baixelas,
Para distinguir: Uma revista
bandejas. bacias,baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, ca- deados, castiçais, coTèrnio n° 660.548, de 10-9-1964
lheres para pedreiros, correntes, cabides,
Charutaria Lucapar Limitada
chaves; cremgnes, chaves de parafusos,
São Paulo
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões. canos de
metal, chaves de fralda, chaves inglêsa,
cabeções, canecas; copos, cachepots,
centros
de mesa, coqueteleiras, caixas
MD.
BRASILEIRA
•11
para acondicionamento ae alimentos,
calderões, caçarolas, cha feiras. cafeteiClasse 44
ras, conchas. condores:' distinaaos, doPara 'distinguir: Acendedores de charu- bradiças; enxadas, enxadões, - calaras,
tas ou cigarros, bolsas para tabaco, ca- etiaates, esguichos, enfeites para arreios.
chimbos, charutos, cIgarreiros, cigarra.
lhaa, cigarros, corta-pontas de charutoá, estribos, esferas para arreios, espuma
deras' formões. forces, ferro para cortar
estojos para cachimbos, ai/aros para pi.- capim
ferrolhos, facas, facões, fecha
teiras, fumo, jogo de artios para fuman- .duras, 'ferro
comum a carvão, fruteiras
tes, palha para cigarros, piteiras, rapé. faiais, , fôrmas para doces, freios para
tabaco
•
estradas de ferro, frigideiras t ganchos,
grelhai, garfos, ganchoa. para qudros,
Tênia, n° 660.549, de 10-9-1964
gonzos para carruagens; insígnias; i21,0- ,, * Peças Paes de Barros Limitada
mas, lâminas. licoreiros, latas de lixo;
São Paulo
birras; machadinhas, molas para Porta
molas para venezianas, martelos, mar-DE BARROS
retas, matrizes; navalhas: puas. pás, preInd. Arasi/eirà
gos, parafusos pidões 'porta-gelo: on
1 seiras, porta-pão. porta-lotas, paliteiros.
panelas roldanas. ralos para pias, rebiClasse 5O
tes, regadores; serviços de chá e cala.
Paia distinguir: Impressos
serras, serrotes sachos secarrolhas; te
Tênno n o 660.550, de 10-9-1964
souras, talheres talhadeiras torquezes
fr enazes, travadeiras, telas. de arame, tor.
Panificadora Vila Novo Qsasoa
nellas, trIncbs tubos para encanamento
Limitada
trilhos' para portas de .-correr taças.
São Paulo
travessas ti-tabu/os vasos, vasilhames

• "LUCAPAR"

rin

verrumas

•if.ileningte(
Classe 41
Para distinguir: Pão

Termo a° 660.555; de 10-9-1964
Fundição jaú Limitada
São Paulo

_

Termo n° 660.551, de 10-9-1964
Auditora Gabarito S. C.
Sao Paulo

JeInd

. rasilein

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
pardalmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado. brantze, bronze- em bruto ou
Classe 33
p arcialmente trabalhado, bronze de
Para distinguir: Administração de bens, manganês, bronze em pó. bronze em
contabilidade, assuntos fiscais e audi- barra. em fio. chumbo em bruto ou
toria.
Parcialmente preparado, cimento me-

Têrmo no 660.556, de 10-9-1964
•Representações e Comércio Domus
Limitada
•
São Paulo

Incenallelra
Classe 50
Para distinguir; Impreasoa
Tèrmo IP 660.557. de 10-9-1964
Padaria Nova Santa Izabel Limitada
São Paulo

cm!áentri
Classe 41
Para distinguir: Pão
Tardio n a 660.553,de 10-9-1964
Comércio de Chapas de Ferro e Sucata
" Sapucaia Limitada
São Paulo

Inâi.d3Riaeleir
„ Classe 5
Aço 'em bruto, aço pre p arado, aço
doce, aço para tipos, aço. fundido. aço
p arcialmente' trabalhado. aço pálio,' aço
refinado, bronze; bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, _bronze ata pó, bronze em
barra, CM fio, chumbo em bruto ou
parcialmente a preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou- parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata era fólha, latão
em fõlha.. latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em . massa, metais estampados,
metais para solda. níquel. zinco

Janeiro dç

baralhos de cartas, bolas, para todos os
esportes, brinquedos em forma de ant.
mais. balões fie brinquedo, bilhares,
brinqcedos mecânicos, brinquedos em
forma de • instrumentos musicais, brinquedos em Comia de armai»beinquedos
em forma de ferramentas, brinquedos em
forma de máquinas, brinquedos de corda
e brinquedos de borracha com "ou sem
assovica carrinhos, carrocinhas, caminhões, cartas de jogar, chocalhos, caneleiras para esportes, cartõei para lato,
casinhas de brinqueda, casinhas de armar, cadeiras de . brinquedo, carteiras e
envelopes com Rilhas para recortar e
armar, calçados para bonecos, cordas
Rara pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinha, de música,
dados,. dardos, discos, dominós,, espingardas de- brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos e agarra de brinquedo, feriarolmos de engomar, ferramentas para crianças, figuras de aves e l animais, figuras para lago -de xadrez, fogões o
fogõesinhos 'de brim:Nado, jogos de fuganchos para pesca, guizos para cigana
ças, halteres, fadas, iscas, artificiais para
pesca, jcigos de damas,. jogos de dominó, jogos de raquete, ilinhas para
pesca, luvas para . box, para esgrimas,
para jogador de pala, para jogador de
sa'co, Máscaras carnavalescas, mesas de
bilhar, de campista, de roleta, de xadrez, mobílias de brinquedo, miniaturas
de , máquinas, miniaturas de utensílios
domésticos, patins, patinetes, piões, petecas, peças de jogos de damas, planquetas para ginásticas, peças de jogos
de dominó e xadrez, pelotas, pianos •
outros instrumento:: musicais de brinquedos, pistolas de atirar flexas, pagagalos de papel, panelinhas, quebra-cabeça em ofrma de armar, raquetes, redes de pesca, redes para jogos, rodas
de roleta, révólver de brinquedo, solda . dinhas de chumbo ; tabo/eiros para jogos, tacos de bilhar, tambores para crianças, tarnburécs, tamboretes, lenis de
mesa,' trens e vias férreas para brinque' dos, varas para pesca, varas para
soltar, vagonetes e zepelins

Termo a° 660.559, de 10-9-1964
Oficina de Carrocerias Santista
Limitada
São Paulo

sAnrsu
Brasile),ra.
Classe 50 .
Para distinguir: Impressos
Termo n o 660.560, de 10-9-1964
Empresa de Divertimentos O. S.
Limitada
Sao Paulo

AUDITORA
GABARITO
Brasileira

Classe 49'
jogas. brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar, aviões, automóveis, aros
argolas, bercInaels, bonecas, bonecos.

,
•
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Termo n° 660.561, de 10-9-1964 .•
Retifica A Três Irmãos Limitada
São Paulo

Classe 50
Para distinguir: Impressos
Têrmo n o 660.562, de 10-9-1964
Produtos Alimentícios Lintelrense
Limitada
São Paulo
' IrieEíliglf e i'ra Classe

41

Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açacar, alimentos paar amido.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta, •
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau.. batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em pó e em grão, camarão. canela,
.xn pau e em pó, cacau, carnes. chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas. canpica coalhada, castanha, cebola, condimentos .. para alimentos. . colorantea,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas,' espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxoyas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas. E&
cuias, flocos, farelo, fermentos. falia°,
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figos. frios, frutas sacas naturais e cria
talizadas; gricose. goma de mascar, gorduras, grânulos. grão de bico, gelatina.
gambada. geléia& herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
coadensado, leite eia pó, legumes cm
canaerva. lentilhas, linguiça, louro, mas
tas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrào mas
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada. aozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
pata, piaos: prlinés, pimenta, pós para
punias, pickies, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins;
guaijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sabauiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, rapioca. Casaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Tarrno n• 660.563, de 10-9-1964
lanolar
Artios Eletricos- Limitada •
São Paulo

Frioup

Ind. Brasaleira
Classe 50
Para distinguir: 'Impressos
Têrmo n,0 660.564, de 10-9-1961
Panificadora Alvorada Limitada
São Paulo
ÂLVQBÀD

Inda Br&miletrL
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo no 660.565, de 10-9-1964
Sociedade Rádio Univérsal Limitada
São Paulo

Classe 50
Para distinguir: Impressos
Tétano n• 660.566, de 10-9-1964
Mineração Queluz Limitada
Sio Paula

Indg.11Wrãileirs
Classe 4Substancias • produtos de origem mi.a1 vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, estaleiro em
bruto, algodao em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benloim. breu. canfora,
caolim, chilres .ceras de plantas, ceras
vegetais de carnauba e ariana. crina
de cavalo crina em geral. cortiça em
bruto cascas vegetais, espato, ervas
medicinais. extratos oleosos, estopas
enxofre. filhas. Libras vegetais, flores
secas. grafites. goma em bruto, granito
em bruto. kieselghur. Ilquidos de plantas. late* em bruto ou parcialmente
prepaseclos. minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente trans.
l)ia das. em toras. serradas e aplainadas
mica mármores em bruto, 6xido de
manganes óleos de cascas vegetais.
óleos em bruto ou parcialmente preparadas, plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcaria
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho. raizes vegetais._ resinas. .re.
sinas naturais. resicluos texteis, alheio
uivas, talco em bruto, xisto, :Listo
betuminoso e &Meato
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Tarmo n° 660.567, de 10-9-1964
Colina — Automóveis Limitada
São Pau:o

l'ênno n° 660.575, de 10-9,1964
Bei S. A. Comércio, Indústria e
Representações
São Paulo

COLINA
Ind. brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Tkrino n° 660.568, de 10-9-1964
Zuldino Nogueira
São Paulo

'nd .33rasileira

tITILLR
Ind. brasilel ra

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, aceram,
agentes quimicos para o tratamento e
Classe 50
'oração de fibras, tecidos, couros e cePara distinguir: Impressos
lulose; água raz, álcool, albumina, *manas, alumen, alvaiade, alvejantes inTarmo n° 660.569, de .10-9-1964
dustriais, a/uirrinio em pó amoniaco,
Zuldino Nogueira
anti-incrustantes, a.30-oxidantes, andSão Paulo
oxidantes, and-cor.-calvos, anti-deronan•
Clasae 32
•
te& azotatos, água acidulada para
Para distinguir: Carnes
acumuladores, água oxigenada para
bris industriais, amónia; banhos para
Têtrno TIP 660.570, de 10-9-1961
galvanização, benzina, aenzol, betumes,
" Representações Rama Limitada
bicarbonatos de sódio, de potássio; cai
São Paulo
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de incêndio. -cloro, corrosivos, cromaras, corantes, creosoros; descorantes. desincrustantes,
solventes; emulsões fotográficas, enxoClasse 50
fre, éter, esmaltes estereatoai fenol, filPara distinguir: Impresso
mes nensibilizados para fotografias. SiTaram n° 660.571, de 10-9-1964
xadores, formo!, fosfatos industriais, fésTransportadora Ranato Limitada
foros industriais fluoratos; galvanizados" gelatina para fotografias e pintura.
São Paulo
giz, glicerina; hidratos. hidrosulfitos:
impermeabilizantes, loduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercudo; nitratos, neutraliandores, nitroce-•
lulose; óxidos, oxidantea, óleos para
Classe 33 •
pintura, óleo de linhaça; produtos quiPara distinguir; Transportes de artigos micos para impressão, potassa indusdiversos
trial, papeis emuisionaveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis haTermo n° 660.572, de 10-9-1964
llográficos e heliocopistaa, peliculaa
Auditora Gabarito S. A.
sensiveat papéis para autografia -e anáSão Paulo
lises de- laboratório, pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
p rodutos para niquelar, pratear , e cromar., produtos para diluir tintas prossia.
to; reativoa, removedores, reveladores;
Classe 50
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
Para distinguir: Impressos
sillaatos. soda "cáustica. soluções quiTérmo n° 660.573, de 10-9-1964
micas de uso industrial, solventes, sulAlbano Simões
fatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
São Paulo
ou pastosas para madeira, ferro: paredes, contr uções„decorações, couros, tefibras, celulose, barcos e veiculo& talco industrial, shiner.

•

Ind9tati1eire

RAMO',
xnd. sraalhelra

Ind91Prasl?eiri

ingi.jfidgfeire

Classe 45
Para distinguir: Pl5res de plástico
Térraci n0 660.574, de 10-9-1964
Casas União Modas Limitada
São Paulo

Classe 36

Térrno 11° 660.576, de 10-9-1964
Bei S. A. Comércio, Indústria e
Representações
São Paulo
• Classe 2
Para-distinguir: Adubos, caldos sanita.
rios, águas desinfetantes e para aans sanitarios, apanha-moscas e insetos (de
goma e papel ou papelso), alcalis, bac.
tericidas, baraticidas, carrapaticidas, creo
sol, creosotalina, creosoto, desodoratatas,
desiuietantes, delumadores, esfumandores de pragas e 1:larvas daninhas, estarexertos, farinhas de ossos, fertilizantes
fosparos formicidas, bunigantes, hingi
c/das, glicose para fins veterinários, guaa
no. herbicidas. inseticidas, insetifugos
larvicinas Microbicidas, medicamenta*
para animais, aves e peixes, ó l eos desinfetantes- e veterinários, petróleos ia.
ratarias e desinfetantes papel fumegatorto, pos Inseticidas, parasiticidas, fura.
g icidas e desinfetantes, preparações e
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produtos Inseticidas, gertnicidas, detilite •
Jatantes veterinários, raticidas, remediei'
para Lins veterinários. sabões •veterindl.rios e desinie tante s, saia para fias egrtcolas, horticulas sanitários e vetaria&
rios, sulfatos superfostatos, vacinas para aves e animais, venenos contra Insetos. animais e hervas daninhas
Tarmo ri° 660.577, de 10-9-1961
Bei S. A. Comércio, Indústria e
Representações
São Paulo
• Classe 3 1P1
11-,aa distinguir: Produtos fannaceuticol
em eral, .remédios, alcoolatos, alcolattla
ras, bioculturas, cremes, astilhas, cap.
sulas, cornai/Unidos, drageas, allaires, extratos, emulsões, essências, grânulos, 11.
nimentos, otrilos, óleots, pomadas, pastas, pós. pilulas, adros, soluções injetáveis, soluções em geral, solutos, vaclnas, xaropes e outros preparados e substâncias para serem usados nas farmácias
e medicina
Têrmo o° 660.578, de 10-9-1964
Bei S. A. Comércio, Indústria e
Representações
São Paulo
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes 'fabricados de material plástico, revestinsena
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiroa,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para teléones, baldes, bacias, boi.
sas, caixas, carteiras chapas, catos
para ferrameistas e utenailios, cruzei"
caixas para acondiciunamento de alimuitos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coca, canecas, coa
lheres, conchas, castas para pão, cegt.
nhaa capas para álbuns e para avroa
cálices, cestos, castiçais para veias,
at:acas para guarda de objetos, crh14
chos, coadores para chá, descansa para
pratos, copos e copinhck, de pláswco
para sorveres, caixinhas de Manco
para sorvetes, colherinhas, pastilhas,
garfinhos de plástico para soraetea, forminhas de plástico para garvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para curvetas estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes. filmes, tios de celulose, techos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para poçta-blocos, -guarniçaes
para liquidilicadores e para , baladeiras
de frutas e legumes, guarniaões J, ruaterial plástico para ctensiaos e aajetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarras, laminados, piásticos,' lancheiras, inantegueiras, malas,
orináis, peadedores de roupas, puxadores para móveis, p,res, pratos. paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artigcsa. proteroas para documentos,- puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, ecbites, rodinhas, reci p ientes, suportes sunortes tara
guardanapos, sa n eiros cubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para %criaga" traves:Ru, tipos aa material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, aasdha
para acondicionamento,
dicionamento, vasos, sicaras, colas a frio e colas não incidias
e
me
m oa atalcha. para.
corturnes, para marcineiros. para sapatel ans, para a ti-as. pa gas adesiva para
corretas, pasta e pedras para afiar
rebolos, ades . a n ç _nara tacos, adesivos
.• na para azulejos
para ladraria.
alagam e guaranéis, caíre . '
astico para indalanições de asa
tria . garrai de plásticos

•
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horticulas, sanitários e veterinários, tendo parte de móveis. artigos . iates
Termo n° 660.579, de 10-9-1964
Bei S. A. Coméréio, Indústria e
l sulfatos, superfostatoa, vacinas para feitos de algodão, cánhanio. linho, Juta,
Representações
' aves e animais venenos contra insetta, fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
animais e hervaa dadinhas
São Paulo
passamarea, pavios, rédeas, rendai, reClasse 29
des, sacas, sinharunhas para vestidos,
Para distinguir: Espanadores, escovas, • Termo zi° 660.583. de 10-9-1964
telas, 'tampos para almofadas, não faComedia
Indústria
e
Comércio
S.
A.
comuns, lampazes e vassouras
seda, miriti, lã. pêlo e fibras aao
São Paulo
hacluidos em outras classes
Classe 3
'r mo no 660,580, de 10-9-1964
Para distinguir: Produtos farmacêuticos
'Bei 3. A. Comércio, Indústria e
Tèrmo n° 660.587, de 10-9-1964
.Se•
Representações
em eral, remédios, alcoolatos, alcolatu• Indústria e Comércio Waikiki Limitada
ras, bioculturas, cremes, astilhas,. cáp' São Paulo
São Paulo
,
sulas, comprimidos, drágeas, alixires, exClasse 46
a distinguir:AmIdo, água de lavan- tratos, emulsões, esséncias, grânulos, liClasse 36
ia, cera para assoalhos, edtergentes, nimentos, °trilos, óleots, pomadas, pas- Para distinguir: Artigos de vestuários
°rijas de aço, pomadas para calça. tas, pós, pilulas, sóros, soluções injetá- e roupas feitas em geral: Agasalhos.
os, preparados para polir e conservai', veis, soluções em geral, solutos, vaci- aventais, alparcatas, anáguas, .cdusas,
deiras, vidros, metais e objetos, -sa- nas, xaropes e outros preparados e subs. trotas, botinas, blusões, boinas, baba.
bão comum, saponáceos e velas
tancias para serem usados nas farmácias duaros, bonés, capacetes, cartolas, carapinas, casação, coletes, capas, chales
-s.
e medicina
Termo ris 660.581, de 10-9-1964
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Bei. 3. A. Comércio, Indústria e
Tèrmo 119 660.584, de 10-9-1961
cintas, combinações, carpiahoa, calças
A.
S.
Representações
Comerfin Indústria e Comércio
de senhoras e de crianças, calções, calSão Paulo
São Paulo
ças, camisa., camisOras, camisetas,
cuecas, ceroulas colarinhos, cueiros,
,
.
',. aasse 48
. Classe 46
a distinguir: Perfumes, essências.ex. Para drstinguir:Arnido, água de lavan- saias, casacos, chistelos, dominós, echartos, água de colónia, água de toucas deria, cera para assoalhos, edtergentes, pes. fantasias, farda.. para militares, 'corf, água de beleza, água de quina, esponjas de aço, pomadas para calça- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorua de rosas, água de alfazema, água dos, preparados para polir e conservar, ros. jogos de angarie, jaquetas. laqués,
para barba, loções e tônicos para os madeiras, vidros, metais e objetos, sa- luvas, ligas, lenços, maatãs, meias,
maiôs, mantas, 'mandrião. manilhas, ,pabelos e para a pele, brilhantina, banbão comum, saponáceos e velas
letós. palas, penhoar, puloVer, pelerinas,
°Una, "batons". cosméticos, fixadores,
peugas ponches, polainas, pijamas, puTermo n° 660.585, de-10-9-1964
penteados, petróleos,. óleos para os
belos. creme evanescente. cremes gor- Comerfin Indústria e Comércio S. A. nhos, perneiras; quimanos, regalos,
robe de chambre, roupão; sobretudos,
São Paulo
durosos e pomadas para limpeza da
sui teres, shorts, sungas. atolas ou slacks,
Èete e "maquillage" depilatórios. deso13
tule-, toucas, turbantes, ternos, uni
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz Para distinguir:Classe
Perfumes, essências, ex,
formes e vestidos
; talco .periumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para tratos, água de colônia, água de touca
Tèrmo
ns 660.588. de 10-9-1964
belezar cílios e olhos, carmim para dor, água de beleza, água de quina, Indústria e Comércio Walkild Limitada
água
de
-osas,
água
de
alfazema,
água
is rosto e para as lábios, sabão e creme
São Paulo
para barbear, sabão liquido perfumado para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, banClasse 49
oa não, sabonetes. dentifrícios em pó, dolina. "batons", cgsméticos, fixadores,
pasta ou liquido; sais perfumados para de penteados, petróleos. óleos para os Para distinguir: Brinquedos; jogos, pabanhos, pentes. vaporizadores de perfa- cabelos, creme evanescente, cremes gor- satempos em geral, artios para fias exrás; scevas para dentes, cabelos, unhas. durosos e pomadas para limpeza da clusivo, desgportivos, automóveis, avi• .cllios; dum de louro, saquinho pada- pele e "caaquillage" depilatórios, deso- ões, bercinhos de brinquedos, bonecas,
f'adia preparados em pó. pasta, liqui- dorantes, vinagre aromático, pó de arroz bonecos, baralhos, bolas para todos os
e tijolos para o tratamento das unhas e talco perfumado ou não, lápis para esportes, bilhares, carrinhos casai:n.8es,
s i.ssolventes e vernizes, removedores da pestana e sobrancelhas, preparados para carroças e chocalhos de brinquedo, caeuticula; glicerina perfumada para os embelezar cílios e olhos, carmim para naleiras para esportes, dominós, damas,
cabelos e preparados para descolorir o rosto e para os lábios, sabão e creme discos de aremes so desportivo, dadas
dsyhas, cílios e pintas ou sinais artifi- para barbear. sabão líquido perfumado para lançamentos, espinardas de bria.
ciais, óleos para a pele
att não, sabonetes, dentifrIcios em pó, lheiras para esportes, logos de foot-ball,
pasta ou liquido; sais perfumados para de mesa, luvas para esportes; miniatuTêrmo n° 660.582, de 10-9-1964
Comerfirt Indústria e Comércio S. A. banhos, pentes, vaporizadores de perfu- ras de utensílios domésticos, máscaras
me; escóvas para dentes, cabelos, unhas, para esportes, nadadeiras para esportes,
- ,•
São Paulo
e cílios; dual de louro. saquinho 'perfu- patins, patinetes, piões, • petecas, revólmado, preparados em pó. pasta, liqui• ver de brinquedos, raquetes, moam,
e tijolos para o tratamento das unhas trens de brinquedos, tenis de mesa, tosa'"COMERFIN" Ss...
aissalventes e vernizes, removedores da bolas, bamboretes tacos, tornozeleiras
cuticula; glicerina perfumada para os para esportes, vagonetes, varas de salTna,Bragileira
cabelos e preparados para descolorir
tos de xadres boliche
unhas, cillos 'e pintas ou sinais artifiClasse 2
- Tèrmo a° 660.589, de 10-9-1961
ciais, óleos para a pele
Substancias e reparações quimicas
Indústria e Comércio Waikikl Limitada
Têrmo no 660.586', de 10-9-1964
as veterinária e para fins &gaitarias
São Paulo
a saber: adubos, ácidos sanitárass Indústria e Comércio Waikiki Limitada
•
-• São Paulo
Aguas desinfetantes e para fins sant.

.
Èa

•

,

tildas. apanha-mascas e insetos (de

•goma e plapel ou papelão). álcalis
' bactericidas, baraticidas, carrapaticklaa.
"Cresol, creosotalina. creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadeees ee
termIaadorea de pragas e hervas
alias. esterilizantes embrocações para
° animais, enxertos, farinhas de ossos
fertilizantes. fosfatos, çormicidas. 'um!.
ganias, fungicida*, glicose' para fina
veterinários, guano, herbicida& insetici•
das, ametifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais. ,aves
e peixes, óleos desinfetantes e vetei.
Erários, petróleos sanitários " e desinça. tostes, papel fumegatória pós (=clic'.
a das, paraticulas. fungicida* e desinfetantes. preparações e produtos insed•
cidase germicidas desinfetantes e vete.
rinarios. raticidas, remédios para fins
, veterinários, sabões veterinários e des sinfetantes,, -saia para fins agricolas

"WAIKIPrIN
• Ind,Braniieira

INDUSTRIA g 00241DICIO

MUNIU" AZDA.
Nome Comercias

Clame 24
•
Mamares, atacadores para espartilhos
e calçados. ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medica.
nai, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cor
dões, debruns, Ia, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, fõfol, galardates, lamparinas, mochilas, mosquete!
ros,, ,,pesgas. ombreiras ,e enchimentos
para; roupas . de bonita& e' senhoras
panos,, pata edens& 4 . 41 :móveis. Ido

Termo n° 660.590, de 10-9-1904
Corvil Importadora e Comercial
Limitada
São Paulo

Termo a° 660.591, de 10-9-1964
Grampograf
Materiais' Para
Escritório Limitada
•
• São Paulo •
•

tnan)25ffeir...
Classe 17
•
Para distinguir: Artigos para éscrítória
e desenho
.
Térzno as 660.592, de 10-9-1964
"ETAM" — Publicidade Limitada
•
São Paulo

EMPRESA, TECNICA
ANURO I OS
MO 5 r.4:ROs
krt,',f1; Do

. SC

Nome Comercial •
Urra° n° 660.593, de 10-9-1961
ETAM — Publicidade Limitada
São Paulo
PRORROGAM*

urkm
Ina. Bragileiro
Classe 33 '
Insígnia
Tèrmo n° 660.594, de 10-9-1964
Organização Brasileira de Exportação
Orpex Limitada
São Paulo
ORDSX
and. uragUelta'
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibIcletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, -carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desllgadeiras, estribos, escadas rolantes, ele»
vadores para passageiros e' para' carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, tronteiras para vele.ulos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
asotocicletas, naotocargass moto furgbes,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantbea,
rodar, para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo"
rodas para veicuios, selins, trietcles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n° 660.595, de 10-9-1964
Moligraco — Indústria de Gra glte e
Moltbdeno Limitada São Paulo

MOLIGRACO
BF2ASFLEIRA

GABA DAS CORRIOPrta
,

o P aul o
1

SP
r

s Clame 11
Títulos, i

i.t •

.
. Classe 4
Para diminuir; Produtos de.origem
.vegetal ou mineral, era bruto os
P.arcialmente trabalhados, à saber; gra.
fit e petróleo
. I
.1 ,

e

Quarta-feirar20
Têrmo n 9 660396, de 10-9-1964
Indústria e Comércio de Guarda-Chus
vas Constantino Limitada
São Paulo

OGGI
IND. BRASILEIRA

Classe 36
rara distinguir: Artigos de vestuário'

e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casaçao, coletes, capas, chales,
cachecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas. combinações. carpinhos„ calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpez. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros logos de 'ingeria, jaquetas, laquês,
lusas, ligas, lenços, matítõs, melas,
catiii5s, mantas. mandrião, mantlhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. mu.
nhos, perneiras, quitamos, regalas,
robe de chambre, roupa°, sobretudos.
suspensórios, sairias de banho, sandálias,
alotares, shorts, sungas. stolas ou slacks,
tule. , toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Térmo n° 660.597. de 10-9-1964
Perca! S. A., Tubulações, Ferro e Aço
São Paulo
•

FERC AL
ind. brasileira
•
Classe 11
Para distinguir ferragens e Nuamente,:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridora, de latas, arame, aparelros de
chá e caf& assadeiras, açucareiros, a p arelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladora&
amo/adores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, cha ,es de parafusos, conexões
para encailamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos. aachepots centro de mesa co.
queteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados. caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros. cabides de metal,
cabos caixas de ferro, cgruzetas cur
cantoneira , . chaveiros. canivetes. chavenas, cremares cadinros crivos, shan/redores. caasinetes. cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica. correntes para chaves. colcreta& 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
expandalor para tubos, estruturas
escarradeiraa, espremedores, atam-
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madeiras, formões, foicá, ferro para
cortar capim. frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras. funis, fôrmas para
d oc es, bolos, empadas e pudins, flangea
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos,' guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marraitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, taipas, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafa& passadores de roupa, presta
lhas, rasteio& roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de Metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros,
torqueres, trilhos tubos subulaçOes, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças,' travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas' para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas; mandril de expansão, freza de
trazer, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, baimazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho parti pastas e para
malas, passadores de correias, pontei-,
ras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Têrmo n° 660.598, de 10-9-1964
Perca' S. A., Tubulações, Ferro e Aço
São Paulo
Classe 5
Para distinguir: Aço, alukinio, alpaca,
bronze, chumbo, cobre, duralumhalo, estanho, ferro, guza, latão, metais para
liga, níquel, podendo referidos metais
ser em bruto ou parcialmente trabalhadas, usados nas indústrias, em barras.
chapas, em folhas, em massa, em lingotes, em fio e vergas, estampadas, forjadas, modeladas ou torneadas
Termo a 9 660.599, de 10-9-1964
MAC — Lin Indústria de Linhas Para
Coser Limitada
São Paulo -

Janeiro do. 1965 24:r

Mano o° 660,601 , de 10-94964 - refinado, bronze, bronze em brtito
Waiter Quadros Ribelrg
parcialsnente trabalhado, brota:- de
manganês, bronze cal pá, bronze em
São Paulo
•
barra. em fio, " chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento
tálico, cobalto, bruto ou parciP'nekei
GARAdETTE C ARLItt
trabalhado, couraças, estanho huuto 'í,te
parcialmente trabalhado, ferro eia arato,
Ind. brasileira
em babá, ferro manganês, serro velho,/
gasa em bruto ou parcialmente traba•
Classe 16
Para distinguir: Garagem desmontável lixado, gusa tetr parado, gusa ztaieavel,
laminas de metal, lata em /olha.
para automóvets
em Rilha, latão cm chapas, lato rol
vergaihões, ligas metálicas, amalhas,
Têm) n° 660.602. de 10-9-1964
magnéalq, manganês, metais não trabaSociedade Arpoador do Guaraú
lhados ou parcialmente trabalhados,
Limitada
tais em massa, metais estampados,
São Paulo
metais para solda, tique]. zat..o

ARPOADOR
Classe 50
Para diatinauirt O timbre da requerente
a ser usados em papeis de contabilidade e papeis de correspondência, inclusive cheques, cootratos, recibo; duplicatas, ações, apólices, bilhetes de sorteio
e passagens cie turismo

Térnicz n° 660.0/7, de 10-9-1964
A Imperial Indústria e Comércio de
Mévtis e Drcoroções Limitada
São Paulo

e_a

'?
¡r
Liasse 40
Móveis em gerai de metal, vid o. ae
aço, madeira, estofados ou não, 1. .
Termo no l', 6(1.603, de 10-9-1964
Sociedade Arpoador do Guarail
sive móveis ara escrttórios: Arma
armários par. banheiro e para ri.:
Limitada
usadas, airno‘adas, wcokhoados
São Paulo
Classes: 41 — 42 — 43 — 33 — 16 móveis, bancos, kticões, bancai. .
bandejas, domiciliares, hsrços,
Insignia Comercial
cadeiral., caminhos para chá t
Termo n° 660.604, de 10-9-1964
conjuntoa para dormitórios, conjuk
Sociedade Arpoador do Guartiú
para sala de jantar e sala de
.
Limitada
conjuntos pura terraços, jardim e pra. •• •
São Paulo
conjuntos de armários e gabinetes para
Classe 33
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Sinal de Propaganda
giratórias, cadeiras de balanço, calxa
de rádios, colchões, cokhões de mo:as
Termo n° 660.605, de 10-9-1964
dispensas, divisões. divans, discoteca.,.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaiaSociedade .Arpoador do Guarail
nhas, estantes, guarda-roupas, MCS,Li.
Limitada
•
São Paulo
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão. mesinhas para televisão, molduras
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru para quadros, porta-retratos, poltronas,
Ora e decorações: Argamassas, argila, poltronas-camas, prateleiras, porta-chaareia, azulejos,,gatentes. balaustres, blo- péus, sofás, sofás-camas, travesseiro.
cos de cimento, blocos para pavimentavitrines
ção, calhas. cimento, cai. eré. chapas
Termo n o 660.608, de 10-9-196{
isdantes, caibros, cMxilhos; colunas;
Metalquima Mikron
indústria e
chapas para coberturas, caixa:: dágua.
Comércio Limitada
caixas para coberturas, caixas dágua.
São Paulo
caixas de descarga para falsos, edificações premoidadas, estuque, emulsoo de
MIITALSW1)(k
base asfáltico, estacas, esquadrias, estria.
luras metálicas para construções, lameI nd.lieleira •
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, iageotas, material isoClasse 1
lante contra frio e calor, manilhas, mas.
Artios da classe
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, proTerna° a° 660.609, de 10-9-1964
dutos de base .ras isãltico, produtos para
Bernardo Getulio Pereira Gomes
tomar impermeabilizantes as argamasSão Paulo
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre•
ORDELTUR
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Classe 50.
construções, persianas, placas para pa- Para distinguir: O timbre de todo, os
ylmentaçrto, aças ornamentais de ci- seus Impressos comerciais, tais como:
mento ou gesso ara tetos e paredes. papeis de carta, memorando, envelopes,
pape/ para forrar casas, massas tugi- cartões aia visitas ou comerciais, faturcidos para uso nas construções, par. ras, avisos, recibos, cheques, carnets de
quetas, portas, portões, pisos, soleiras. propaganda, promissórias, ações, bilhepara portas, tijolos tubos de concreto, tes e passagens; vendas de passagem,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanaéreas terrestres e maritimas
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Têm) n 9 660.610, de 10-9.1964Serralheria Uige Limitada
Termo n• 660.806, de 10-9-1964
São Pauto
Mealiga-H 5 Limitada
São Paulo

• ::"-

Ind. Brasileira

ind. brasileira
Classe 22
Para distinguir: Pios de algodão, canhamo, juta, lã, seda, nylon, fios plásticos, seda natural e artificial, rayon
para tecelagem, para crochê, para tricô,
para costura, para bordar, fios e linhas
de toda a espécie com exclusão de fios
e liaras para pescar
Têrmo n o 660.600: de 10-9-1964
Walter Quadros Ribeiro
São Paulo

OARAOETTE CARLA
ind. brasileirtr

III03
Ind. Brasileira

11111Mitit *Lik

'Classe 11
Classe 5
Para distinguir; Ferragens taa geral, I
Aço sai bruto, aço preparado, aço ferragens para grades, ferragens parti
Classe 16
Para distinguir: Garagem dearsoatavel doce, 110 para tipos, aço hasffido aço portões, ferragers para orlas, para trirw
parcidmente trabalhado, aço pdBo, aço coe e para fechaduras, grades de 5trrçl
rara aatonsbeels
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Têrmo a° 600.611, du 10-9-1961
Bereardo Getulio Pereira G011{41
S30 Paulo

para combater formigas e outras pra lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
Têrmo ri., 660.617, de 10-9.1964
gas aparelhos automáticos acionados para fotografias, válvulas para rádios,
Mairiporà
Indústria e Comércio de
pe-at introdução de moedas, aparelhos váaailas de descarga, válvulas de rePapel e Papelão Limitada
eapargidores, aparelhos e instrumentos dução, vacuômetros, válvulas' elétricas
São Paulo
de cálculo, aparelhos para observações
de vácuo, ventiladores •
sismicas. aparelhos termostatos, arito
CARNE
Tèrmo 0 0 660.615, de 10-9-1964
nómetros, aspiradores de pó, acrõene• TURISMO
tos. acendedores elétricos, • alto falan- Comércio de Empreendimentos Eletrifi-Xnd: Braail rai ra
cação Miguel Limitada
tes aplicadores elétricos, antenas. ba•
São Pau:o
teras de acumuladores, baterias, balan00 BRASILEIRA
ças comuns e. elétricas, barômetros, biClasse .50
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas eléara distinguir; O timbre de todos os tricas (exceto para fins carativos).
us impressos comerciais, tais como: botões de campainhas elétricas, bombas
Classe 35
apeis de carta, memorando, envelopes, medidoras. bússolas, baterias elétricas.
Aros para guardanapos de papel
rtões de visitas ou comerciais, latu- bules elétricos, buzinas, buzinas para
aglutinados. álbuns (em branco), álbum
ras,.avisos, recibos, cheques, carneti de bicicletas, caixa de descarga, câmaras
para retratos e autógrafos, balões (expropaganda, promissórias, ações, bilha- frigoríficas e fotográficas. chassis de
ceto para brinquedos) blocos para
tas e passagens; vendas de passagen, rádios, chaves elétricas, chaves, camcorrespondência, blocos para cálculos,
aéreas terrestres e marítimas
blocos para anotações, bobinas brochupainhas, cinematógrafos, cronômetros.
ras não impressas, cadernos de escrecronógratos, combustores cia gás. cidôTêrmo a° 660 612,. de 10-9-1961
metros, alistais de rádio, condensadover, capas par adocumentos, carteiras,
Bernardo Getulio Pereira Gomes
res, comutadores, cortadeiras para fotocaixas de papelão, cadernetas, caderSão ' Paulo
grafias, chaves de alavancas, chaves
nos, caixas de cartão, caixas para paautomáticas, Capacitores de • bloqueio.
pelaria, cartões de visitas, carteies cocapa c itores eletroliticos, calibradores,
merciais, cartões indicas. confeti, carconservadelras para peixes e carnes,
CUM Dl
tolina, cadernos de papel melimetrado
Classe 50
enceradeiras elÃricas, escalas para ráVIkORM
e em branco para desenho, cadernos
dios, estufas, engenho de assar carnes, Para -distinguir: Empreendimentos imo- escolares, cartões em branco, cartuchos
Id. Brasileira
biliários
encoalodes de cabelo elétrico. empei
•
de cartolina, crapas planográficas, careanetros, esticadores de luvas. espelhos
dernos de lembrança, carretéis de paTêrmo
n°
660.616,
de
10-9-1964
de plástico para eletricidade, esterilizaClasse 50
pelão, envelopes, envólucros para c.haArgraicon
Artes
Gráficas
Limitada
Para distinguir: O timbre de todos os deres, extintores de Incêndio, ferros elérutas de papel, encadernação de papel
São
Paulo
ou papelão, etiquetas, Molhas [adices,
seus impressos comerciais, tais como: tricos de passar e engomai. ferro de
papeis de carta, memorando, envelopes, soldar elatrico, filtros e apafelhos tu.
fólhas de celulose, guardanapos, livros
cartões de visitas ou comerciais, fatu- trantes, filtros para • óleos, filmes talanão impressos, livros fiscais; livbas de
dos,
fogões,
fogareiros
elétricos,
fusíras, avisos, recibos, cheques, carnets de
contabilidade; mata-borrão; • ornamentos
propaganda, promissórias, ações, bilhe- veis. 'filmes revelados, faróis como acesde papel transparente; pratos, papeli•
tes e passagens; vendas, de passagen. sórios de veiculos para sinalização e
usos, papéis de estanho e de alumínio,
para iluminação em geral, fôrmas elé-IND. BRASIL EM
aéreas terrestres e marítimas
papéis sem impressão, papéis em branco
•
tricas, fervedores, Frigoríficos, fotómepara impressão, papéis fantasia, menos
tros,
fios
elétricos,
filtros
de
interferênTermo n° 660,614, de 10-9-1964
par çorrar, paredes, papel almaço com
Eletrex Indústria e Comércio Limitada c.a. fonógrafos, garrafas térmicas, gaClasse 33
ou
sem pauta papel crepon, papel de
sómetros. geladeiras, globos para lâm- Aros para guardanapos de papeu
São Paulo
padas. globos para lantarnas. globos aglutinados, álbuns (em branco), álbuns seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado.
terrestres para ensino. - gravadores de para retratos' e autógrafos, balões (ex- parei higiénico, papel impermeáxel,
ELETIML
sons. holofotes, hidrômetros, incubado- ceto para brinquedos) blocos para para copiar, pape) para desenhos, paBrasileira
ras, indicadores de vácuo, instrumentos correspondência, blocos para cálculos.
de alarme, interruptores. isoladores, 'âm- blocos para anotações. bobinas brochu- pel para embrulho impermeabilizado
padas flsh, lamparinas, lactatnetros. len- ras não impressas, cadernos de escre- papel para encadernar, papei para escrever, papel para imprimir. papel Pai"
tes liquidificaaores, lanternas mágicas,
Classe 8
ver, capas par adocumentos, carteiras
embrulhos, papel celofane,
Pará distinguir: Abajotsr, acumuladores, lanternas de pilhas,• limpadores de pa- caixas de papelão, cadernetas, cader- raflua*Para
papel celulose, papel de linho, papel
acetinômetros, amortecedores de rádio rabrisas, luzes trezelras para veículos, nos, caixas de cartão, caixas para pa- absorvente, papel para embrulhar tae freqüência, anemômetros, aparelhos tanetas. maçaricos de soldar, caldear e pelaria, cartões de visitas, cartões co- baco, papelão, recipientes de papel, rode televisão, apsrelhos de ar condicio- cortar, magnetos, marcadores de passa- merciais, cartões Indicai, confeti, carsetas de papel, rótulos de papel, rolos
nado. aparelhos para iltuninação. inclu- gens, medidores, medidores elétricos, t
cadernos de papel mellmetrado de papel transparente, sacos de papel,
sive os considerados- acessórios de veí- microscópios, misturadeiras. máquinas eolina.
em branco para desenho, cadernos serpentinas; tubos postais, de cartão,
culos, aparelhos para anúncios mecâ- fa'antes, mostradores para rádlos, mi- escolares,
tubetes de pape;
cartões em branco. cartuchos
nicos. aparelhos aquecedores e medi- sro'or es. máseasas contra gases; micra,de cartolina, crapas plano gráficaa, cadores, aparelhos cromográficos. apare- metros. uiveis, óculos, objetivas fo
Termo no 660.619, de 10-9-1964
lhos de barbear alétricos, aparelhos re- gráficas p ilhas elétricas, podõmetros dernos de lembrança, carreteis de pa- Centro Brasileiro de Estudos Linguispelão,
envelopes,
envólucros
para
chagistradores e medidores de distâncias, pluvitanetros, pinos e totnalas, panela
ticos Limitada
aparelhos para purificar águas. apare- de pressão, pilhas sécas elétricas para rutos de papel, encadernação de papel
?araria
lhe» de sinais lampejantes, aparelhos transistores, pistolas de pintura. plags, ot. • papelão, etiquetas, fõlhaa Indicas.
reguladores de gás. aparelhos de gal- painéis de carros, quadros distribuido- bilhas de celulose, guardanapos, livros
vanOplastla, aparelhos didáticos. apare- res pick-ups, para-raios, propulsores. não ImpFessoa livro. fiscais; livros de
lhos cinematográficos aparelhos auto- queamadores de óleo; quadrantes e sex- contabilidade: mata-borrão; •ornamentos
máticos para acender e regular gás. ts para observações astronômica, de papel transparente; pratos, papeliaparelho para separar café. aparelhos ietrigeradores, rádios transistorizados, nhos, papéis de estanho e de alumínio
para aquecer edifícios. aparelhos para refletores reostaios, relógios de ponto. papéis sem Impressão, papéis em brancc
experimentar drenos. aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, desperta. para impressão,- papéis fantasia, menos
Ind. Brasileira
destruir insetos. aparelhos- de ótica dores, contadores e medidores de quan- par forrar, paredes, papel almaço com
aparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios, re- ou sem pauta papel crepon, papel de
Classe 50
aquecimento isle .:sgua. aparelhos gera tentores de graxa e óleo, receptores. seda, papel Impermeável, papel em bodores • eletro-quirnicos. aparelhos . para regadores automáticos, registros para bina para impressão, papel encerado, Para distinguir: Impressos' para uso em:
racepção e reprodução de sons e soni- vapor, gás, água e outros líquidos quan- palel higiénico. Papel impermeáxel, cheques, duplicatas, envelópes, faturas,
dos aparelhos automáticos elétriaoa de do não considerados partes de máquinas. para copiar papel pira desenhos, pa- n6tas promissórias, Papel de corresponpassar. aparelho , para espremer frutas reatores para luz fluorescentes. refrige- pel para embrulho impermeabilizada dência e recibos, impressos em cartae ,egurnes, aparelhos de alta tensão ração doméstica e industrial, registra- papel para encadernar, p apel para es- zes, placas, tabuletas e veículos, bilhetes impressos
aparelhos de oroteçNa contra acidentes dores, resistências elétricas, reles, sor- crever, papel para imprimir. ;moa] pade operários aparelhos afiadores de veteiras, sorveteiras elétricas caseiras rafina para embrulhos, papel celofane,
Té'rino
no
660.620, de 10-9-1964
feta amentas, aparelhos distribuidores de coquetes, sinaleiros, sereias de alarme, pape/ celulose, papel de linho, papel
Cerâmica Nova Granada Limitada
sabão e de . desinfetantes para Instala- soldadores elétricos. toca-discos, toma- absorvente, papel para embrulhar taSão Paulo'
are relhos oasteurizadores, aparolhos se, das e interruptores elétricos, torneiras baco. papelão. rectp;entes de papel. toçtes •sanitárias aparelhos esterilizado tubos acústicos termômetros para obser- setas de papel. rótulos de papel. rolos
MOVA ORÁN1Dit
n a aparelhos gazeilicadores. a -atalhos vação meteorológica. telescópios, tacô- de papel transparente. lacos de papel,
Ind. Brasileira
para análises. apareibos ozonizadores metros, televisão, taxímetro, torradores serpentinas: tubo* postais, de cartão
puladores • estabiliandores da ' pressa( de cereais, trenas, transformadores, te'ubetes de nepel
e de fluxo de gassa_ e liquairs apare
Classe 16
los para salvamento e para sinaliza
Para distinguir: Manilhas, telhas, tilo.
çao. aparelhos para escampristas, .apalos e tubos de cerâmica para para
PREÇO DO NCIERO DE HOJE: CR$ -10,00
relhos • para limpar vidros. aoarelhos
• construções
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