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N° 479.225 - Eia Escritório Jur!.
dico e de Administração.
N° 363.161 - Ferreira de Mano@
& Companhia Limitada.
Divisão de Marcas'
INT° 479.240 - Marcenaria Tesas
Limita.
N9 386.671 - Aniz - Nassit ,AgnTérmos:
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N9 397.861 - Máquinas e Repro.
cola Imobiliária Comercial Sociedade sentações Gdsolia Limitada.
EXIGÊNCIAS
Anônima.
329.179
Produtos
Qumicoa
N9
N. 404.387 - P. Lorillard Compa•N° 413.070 - Duette Produção, ny.
Ciba Sociedade Anônima.
de 1965
Rio, !8 de jan
N° 332.188 - Otto Baumgart In- Comércio e Representações Limitada.
N° 405.610 - Clupak, Inc.
N° 415.968 - Cari Freudenberg
No 170.597 - Monteblanc Simplo dústria e Comércio Sociedade Adiai.
N9 417.937 - Furnas Comércio o
Kommanditgesellscgaft Auf Aktieq.
Cf .M.B.H.
ma.
Indtistrza Sociedade Anônima.
N9 176.136 -- Marlana de Souza
N° 417.382 - José Carlos õi
N9 338.125 - A3rnald Charrnatz
N' 426.557 - Ginete Safety Razor
Vieira.
No -418.370 - Instituto Químico Company Of Brazil.
e Arão Werbe.
No 176.324 - Alberto Marina &
Sociedade Anônima.
N° 427.815 - Raimundo Borges
N° 343.594 - Nacional de Eletro- Campinas
No 179.360 - Cia. Ipe Brasileiro
N° 419.471 - • Milton Gonçalves Gonçalves.
de Indústria e Comércio Cible S.A. dos Limitada.
Guimarães.
N° 427.367 - Empresa de Onimus
No 191.929 - Fábrica de Chocola343.587 - Xingu Sociedade Ant5N° 424.890 - Oscar M. Fen-eira. Santo Antonio Limitada.
tes Patrona S.A.
, INT* 430.773 - Pharmaton Sodedade
No 209.412 - tircino D'Asceneão :uma Agro Pecuária.
N9 429.680 - Baggio & Baccarla
Malheiro.
N° 344.116 - Companhia Qutnica Anónima.
Limitada.
N9 231.937 - Porzellanfabrik ,- Industrial e Laminados.
N 430.774 - Pharmaton Sociedade
N° 431.149 - Bar e Restaurante
Waldershof - Aktiengsellschaft VorAnônima.
Teatro São Paulo Limitada.
344.167
Companhia
Química
N9
mais Johann Havilland.
N9 432.636 . - Manufatura de Brita.
N° 432.395 - Coll Comercial
No 233.653 - ,iCasa:Atlas Ótica Li- Industrial de Laminados.
quedos Aretusa Limitada.
N° 344.169 - Companhia Química portadora Limitada.
mitada.
N9 439.727 - Química Industrial
InT° 433.074 - 8. Eletro Acusem
NO 239.491 - Ormonoterapla Rich- Industrial de Laminados.
Limitada.
Rubi Limitada.
ter do Brasil S.A.
344.171
-344.172
lq3. 344.170
N. 446.989 - Indústria de BiscolN.° 444.978 - Luiz Gomes da
N9 240.673 - Laboratoires Du 310.505 - 310.506 -- 310.507 tos Marilan Limtiada.
• Silva.
Dr. N. G. Payot Etablissement.
- 347.698 - 347.699 - Companhia
N° 447.985 - Farmedicals ComerLaboratório Zarn•
N.° 452.936
N9 267.435 - Ouro 'Verde Hotel Química Industrial de Laminados Socio e Indústria de Produtos QuImIcos beietti S. A.
S. Anônima.
ciedade
Anónima.
Limitada. N.° 456.963 - Comércio e Repre.
N9 283.673 - Indústrias BrasileiFilhos.
ras de Lápis Fritz Johansen S.A.
N° 344.981 - Reis
452.517 --- Rodcenar Sociedade sentações .Wal-mar Ltda.
N9
• No 284.237 - Meteznauer & Jung
N9 346.253 - Metalurgica Adelga Anónima Transportes Rodo-Marítimos,
N.° 461.320 - Indústria de Matai
G.M.B.H.
Limitada.
453.782 - W. A. Sheaffer Pen Guanabara Ltda.
N9
No 287.409 - C. H. Boehringer N° 347.101 - Miguel Nessar Doa- Co.
N.° 461.321 - Indústria de Malas
Sola.
N° 453.783 - W. A. Sheffers Pen Guanabara Ltda.
ni Ci Irmão.
N.° 474.185 - Needle Industries
N° 289.661 - Indústrias Reunidos
N° 348.591 - Testil Gabriel Cal- Co.
Elétrica e Metalúrgicas I.R.E.M.
ia t Sociedade Anônima.
Ns. 453.784 - 453.784 - 453.785 Limited.
N.° 474.229 - Wella Aktiengesells•
mitada.
454.280 453.786 - 453.787
N° 292.164 - Rebolos Brasil So- . N° 348.593 - Textil Gabriel Cal- -W. A: Sheaffer Pen Co.
•
Chaft.
tat Sociedade Anônima.
N.° 476.081 - .Metalúrgica Mococa
ciedade Anônima.
461.310
461.311
Jota
Ns.
N° 348.595 - Textil Gabriel Cal.
Rebolos Brasil SoN 9 292.165
- Jota Comércio e Representações_Li- S. A.
tat Sociedade Anônima.
ciedade Anônima.
Ns. 478.190 - 478.191
Agfa
tnitada.
348.994
Destilaria
Ypiranga,
N°
N9 301.624 - Sandoz Sociedade
Aktietgesellschaf t.
N9 462.854 - Simão Neumark.
Ccmércio
e
Indústria
Sociedade
AnôAnônima.
N.° 478268 - Emultex Intergentei
N9 462.855 - Simão Neumark.
N° 314.500 - União Fabril Expnr- nima
Lares Produtos Do. Ltda.
N° 478.464
N°
349.433
Luiz
Pini
Netto.
tadora Sociedade Anônima - U.F.E.
N.° 478.525 - Franzoi. és Cia.
mésticos Limitada.
No 249.439 - Luiz Pini Netto.
N° 314.502 - União Fabril ExporN.° 4'78.526 - José Duarte Costa.
TadN°
454.977
Mairo
Claudio
N
478.752
Kibon
Sociedade
Ano.
tadora Sociedade Anônima N.° 478.531 •- Itatiaia Filmei
dei.
almaIndústrias Alimentícias.
•
N° 314.503 - União Fabril Expor•
Ns. 478.753 - 478.754 - gi‘8.755 Ltda.
tadora Sociedade Anónima - UFE.
No 475.037 -- Edigio da Silva RaN.0 478.580 - Hazafer do Brasil
- Kibon Sociedade Anônima Indús.
N° 314.508 - União Fabril Expor- malho.
S. A. Comercial e Industrial de Sub.
tadora Sociedade Anónima - U.F.E.
Aluminio do Brasil frias Alimentícias.
N'o 623.767
Produtos Agrícolas de Ca p e Afins.
Ns.
478.823
478.824
478.825
N9 318.330 - Gráfica Universo Sociedade Anônima.
N.° 478.615 Athos da Silva San.
- 478.826 - 478.827 - 478.828
Editora Limitada.
Requerente Dietricia Sociedade tos - David da Silva Santos - MaNo 321.639 - Indetex Produtos EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
ria Dalva Santos Barbosa - Nilsore
Qumicos Limitada.
EXAME FORMAL DE MARCAS Anónima Produtos Dieteticos e Nutri- da Silva Barbosa - e Allan Kardee
cionais.
N° 324.436 - As Três Maricas
N° 479.020 - Pecuária Miranda da Silve Santos,
Limitada.
Rio, 18 de Janeiro de 1965
N.° 478.616 - Joel Figueiredo.
Limitada.
N9 325.270 - Landmann, Filhos
Ns. 478.617 - 478.618 - 478.619
N9 479.049 - Bar e Restaurante
Companhia Limita da.
EXIGÊNCIAS
92 Limitada. •
- 478.620 - Laboratório Mercar
N.° 327.464 - Companhia Comer.
dal Brasileira.
Complementem a taxa de depósito Ns. 479.214 - 479.213 - Mayer Ltda.
Ns. 478.621 - 478.622 - R. C.
N° 328.529 - M. S. Caldeira & de acórdo com a Lei a° 4.505, de 30 Schaedler Sociedade Anônima Indústria
Barbosa 81 Cia.
Companhia.
de novembro de 1964 e o que dispõe Mecánica.
N9 479.234 - Fanes Culturais Di•
N9 328.969 - Indústria de Roupas o Código da Propriedade Industrial,
N.° 478.626 - Agrotaurus' Indus•
fusão pela Imagass Limitada.
fria! Mercantil S. A.
Regencla Sociedade Anónima.
em seus artigos 212 e 221.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
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Repartições kúblicas
deverão remiter o , expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente , até às
15 'horas,. exceto aos -sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida, -nos
casos de erros ou omissões, dever. ão ser formuladas • por escrito, à Seção de Redação, das
às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais. •
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por , quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
* anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a 'verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

• - As

- As Repartições Públicai
eingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e ào
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTC7C;ETO 73R111-11-16" PEREIRA
pelos órgãos competentes..
• - A fim de possibilitar a reCHEFE DA saçXo oa RaDa.çxo
CHEFIE DO ~viço oa
s p uaLleworla
MURILO FERREIRA ALVES • ' FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe. '
.r•
rencialmente
cheque ou vale
'• anelo do publicidade do oap•dlorito do Departarnanto
postal, emitidos a favor do
induatrial do Mlnietérlo,
Nacional do Poof
r
.'
Tesoureiro do Departamento
dh
• Comércio
is lindatria
de
imprensa Nacional.
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
- Os suplementos às . edições dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos, assinantes que
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ala da assinatura
Capital
e
Interior:
Capital e Interior:
O' funcionário público feSemestre • . . Cr$ 600,00 Semestre . . Cr$ 450,00 deral, para fazer jus ao desCr$ 900.00
Ano ., • . . • Cr$ 1.200,00 Ano
conto indicada, deverá provar
Exterior:
.Exterior:
esta condição no ato da assiCr$ 1.000,00 natura.
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
- O custo de cada exemplar
parte superior do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais.
impressos o número do talão dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o . mês e o ano em les providenciar a respectiva do cie Cr$ se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim 'de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido. -

EXPEDIENTE

N.0 479.119 - Confecções Theima
N.° 478.628 - Indústria PanificaLtda.
dora S. A.
N.0 479.218 - Retifica de Motores
N.° 478.659 -- Indústria de BeR. M. Ltda. •• '
bidas Orly Ltda.
N.° 479.219 --A Ensic S. A.
N.° 478.660 - Carl Hermann
*apresa Naciinal ede Saneamento, IaWeiss.
~sina. a Comércio.
N.° 478.661 - Felipe Sary. _
N.° 478.682 - Dornbusch es Cia. I N.° 479.226 - Torcar Terraplanagem Ltda.
Indústria e Comércio Ltda.
N.° 479.228 - Panificadora BataNP 478.683 - liornbusch as Cia.,
zal Ltda.
Indústria e Comércio Ltda.
N.° 479.237 - Impeel Indústria de
N.° 478.707 - Tulsa Indústrias
Peças Elétricas para Autos Ltda.
Gerais Alimentícia' S. A. ,
N.° 479.238 - Entregadora Mooca
NP 478.713 - Indústria de CalLtda.
çados Kuchkarian S. A.
N.° 479.239 - Dilim Criações InN.° 478.714 - José Costa de Mefantis Ltda.
deiros.
N° 479.242 - Indústria se ComérN.° 478.727-Santa Luzia Comércio de Ferros Moocafer Ltda.
cio o Indústria S. A:
N.° 479.248 - Sergio Trajes Es-.
NP 478.732 - Borla Iwanow. •
N.° 478.745 - Cibrasil Cia. Brasl- portivos Ltda.
N.° 479.252 -- Ming Móveis e Deleira de GalvanOstegia.
Na. 478.747 - 478.748 - Coíerna coraçõeS- Ltda.
Indústria e Come'r io de Máquinas
c
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
Ltda.
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E EXN.° 478.795 - Ervateira Ginmense
PEDIÇÃO
Ltda.
Na. 478.820 - 478.821 - 478.832
Rio, 18 de Janeiro de 1965
Dietrigia S.. A. Produtos Dietéticos
• Nutricionais.
Exigência
N.° 479.002 -j Bazar São João
Roldert de Souza Rocha - no pada Borracha Ltda.
Bar e7 Cafe Rodo- gamento de anuidade na patente de
N.° 4 9.013
número 4.128 - modelo de utilidade
viária Ltda.
.
N.° 479.021 - Yoshihiro Wats- - Manterdw e exigência.
,
nabo. •
Arquivamento de Processos
N.° 479.028 - Phelipe SaMen AkPicam os processos, abaixo mencioN.° 479.031 - Manoel .Ambrosio nados, arquivados por ordem do Senhor Diretor do Serviço de R.I.Ex.s
Pilho S. A.
• N° 479.050 - .Farmácia PiratininTermos:
tu Ltda.
N°
104.462
Frans Harry; Mais.
NP 479.055 7-- Cia. de Tecidos São
son.
Paulo.
N.° 113.680 - Diamond. Fardner
N.° 479.057 - Fundição Brema
Corporation.
Ltda.
N.° 113.828 - The Bristish CotGermano Boa FonN.° 479.058
ton Industry Research Association.
tana,

N.° 123.289 - H. D. Hudson 'Manufacturing Compt:ny.
N.° 125.580 - Fábrica de Máquinas de Costura Vicar Ltda.
N.° 152.705 - Otto Ernst KienItz.
N.° 152.750 - Waldir Nal 'de
Freitas Lima.•
N.° 152.780'- Mauricio Silva de
Medeiros.
n
N.° 153.710 - Indústria de Barco..
Leveport Ltda. •
N.° 121.359 - - Don , Antonio Mo-:
Arquivem-se os processos.
reli Arnal.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N.° 121.933 - Claudio Garcia.
N.° 122.332 - N. V. Philips'Gloei- RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E•EX;.
• PEDIÇÃO
lampenfabrieken.

N.° 116.244 - Orlando Merino.
NP 116.297 - Montecatini, Generale Per L'Industria Meneraria e (j.
mica.
N.° 116.576 - Cornpagnie Genera1 D'Electro Ceramique.
N.° 119.878 - Ferroga1vano Ltda.
NP-120.774 - Lonise Noemi° Marcellet.
N.° 121.358 - Pirelli Società Per
Azioni.

Rio. 18 de -Janeiro de 1965
N.° 122.357 - N. V Philips'Gloeilempertfabrieken.
Exigências
N.° 122.4'55 - Wel kung Nau.
N.° 122.579 - N. V. Philips'Gloel- ' Termo':
N.° 402.725 - Branipp Comércio.
lampenfabrieken.
Representações • -Importaçao Limitada.
N.° 122.674 -- D'Àrnicc; - là Mat- --- 'Cumpra a exigência.
too.
N.° 410.128 - Maria Cristina San- ,
Cumpra a exigência.
N.° 122.679 - Takayoshi Hessuo. toro
N.° 122.918 - Jetmould Italiana
Arquivamento do Processos
S.R.L.
Ficam todos- cor procurai, abaixo .
N.° 123.046 -• Alfred Eckerfeld. mencionados, arquivados por ordem do
Sr. Diretor do Serviço:
AVISO AS REPARTIÇOES
Termos;
PÚBLICAS
NP 146.094 - C.arlito José Coelho,
O Departamento de imN.° 240.024 - Super Mercados
prensa Nacional avisa as
Americanos Ltda.
Repardçdes Públicas em geral 4,,se deverio providenN.0 413.447 - Adir Cabès.
ciar a reforma das assinaN.° 413.449 - Condomínio do
turas doe 6rgéoe oficiais
Edifício Araquern.
até o dia 26 de fevereiro
N.° 414.195 - Tetsuo Minashima,
corrente, a fim de evitar o
- Yassuo Takeara - Amaro Ienaga.• ;
cancelamento da remessa a
' N.0 414.722 .- A3rreon Belmudes."
partir daquela data,
NP 4'15.725 - Incomisa Investi-;,
mentos Çoraercistis • Industrigi,
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N.° 415.828 - União de Propagandistas Católicos.
N.° 416.035 - Guido Primon.
N.° 417.013 - Panificadora Itaim
Ltda.
N.° 417.656 - Fouad Bou Ghoston. .
N.° 417.662 - 'Recautchutagem
Pneumaken Ltda.
N.° 417.765 - Armante, Queiroz.
• N.° 417.803 - Automóveis ARS
Ltda,
N.° 417.862 - Restaurante Filhos
do Céu Ltda.
• N.° 420.147 - Humble Oil Reli.ning Company.
N.° 423.928 -- Julio Lerario.
N.° 426.632 - Indústria de Teci•
dos e Confecções Klinonyl Ltda.
. N.° 427.000 - Rádio RecOrd
Recuperadora de
N.° 427.270
Motores Pasman Ltda.
Indústria de 'Café
N.° 427.830
•
Perto-Mar Ltda.

vr

NP.428.664 - Editiara • Divulga•
dora Nacional Ltda.
N.° 431.293 - Seguros Artes Ltda.
N.° 435.831 - Empresa Imobiliária Lutfalla Ltda.
N.° 438.029 - Importadora Lugano Ltda.
N.o 441.401 - Paulo Antonio Dias
Menezes.
NP 442.373 - Bar • Café Palplona Ltda.
N•° 443.786 - Representações,
Importação, Exportação, Indústria •
Comércio Reimex Ltda.
N.° 446.844 - Eletranica Aifikits
Ltda.
N.° 455.036 - Cia. Campineira de
café Solúvel e Derivados.
N.0 460.702 - Miguel Tavares.
N.° 462.124 - Antonio Elesbano
de Carvalho. .
N.° 466.905 - Imóveis Eldorado
da Brasília Ltda.
N.° 468.854 - Verburg lis Cia.
Ltda.
S. A. Indústrias
N.° 468.902
Reunidas F. Matarazzo.
N.o 469.357 - F. Rodrigues Nábia Representações Ltda.
.N.° 469.465 - Indústria Gráfica
Regimor Ltda.
• N.° 469.928 - Jordan S. A. Administração de Bens.
• N.° 471.844 -•-• Torrefação e Moagim Café Obidense Ltda..
N.° 472.142 - José Ary.
N.° 472.300 - Argos Industrial
S. A.

N.o 472.377 - Téxtil Alienas S.A.
, N.° 473.237 - Sindicato dos . Trabalhadora* nas 'Indústrias da Construção Civil. de Olaria. da Cereinià pare Construção de Ladrilhos Hiaráulicos, Produtos • de Cimento e .0ficiais
Eletricistas de São Paulo.
N.° 473.805 - Gráfica Santa Cruz
Ltda. •
N.o 473.820 - Editerial Pall Americana Talbot Brasil Ltda •
•
Seciedada
Rádio
N°473.934 '
Club Fernão Dias Ltda.
N.^ 474.049 -'Pirelli S. A. Cia.
Industr'sd Bratileira.
N.° 474.455 - Cooperativa TroPical Ltda.

N.° 474.492 - John de Zalduondo.
N.° 474 749 - Empresa de Cinemas Marirgá Ltda.
- Arquivem-se os proceesos.
•

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO N'; 123.094
Em 8 de agOsto de 1960

RETIFICAÇÕES NOS PONTOS
Requerente: Antônio
Eartelle
PUBLICADOS EM 15 DE JANEI- - Rio Grande do Sul.
RO DE 1965
Titulo: . Torneira elétria. automática com múltiplas finadidade. - Modêlo de Utilidade.
Termos:
19 - Torneira elétrica automática
N.° 122.027 - inodelo industrial com múltiplas finalidades caracteri- NU° modelo 'de sorado para cal- zada por um pino canteira que miauçados de senhoras e outros - reque- da a passagem &igara por diferentes
rente: Indústria de Calçados Francisco canais e que liga ou desliga o circuito
de unia resistência elétrica, com 'lâmRosifini S. A.
pada pilito, dito pino sendo acionado
N.° 127.077 - modelo industrial por uma alavanca externa.
- Original enfeite com o feitio de Total de 8 pontos.
sampam ou barco de junco chinas Total para dois pontos. •
' TERMO N? 123.1"3
• N.° 127.928 - modelo industrial:
Aparelho cinematográfico - reque• Em 30 de setembro de 1960 rente: Contina Bureaux, Und RechenRequerente:
Gilbert Lesage meschinenfabrik Alctiengesellschaft,
•
gica.
Titulo: Construções pré-fabricadas
N.° 152.069 - modelo' industrial:
Original desenho ornamental, aplicá- com ossatura metálica. - Privilégio
vel em tecidos - requerente: Cia. de Invenção.
10 - Construção pré-fabricada com
Industrial N. S. da Conceição.
ossatura metálica, caracterLsada pelo
N. 0 152.017 - modelo industrial: fato
que ela compreende pelo menos
Original desenho decorativo aplicável uma adula comportando uma estruem válvulas de saída de metais sani- tura ou ossatura metálica 'manada
tários - requerente:•Metalúrgica Pau- por quadros transversais constituídos
lista S. A. - Início do ponto fica pela montagem de elementos pré-faretificado: 1 - Original desenho de- bricados, cujos quadro ficam fixado
corativo aplicável em válvulas de saí- verticalmente e paralelamente para
da de metais sanitários, formado por com uni suporte apropriado qualquer
e ficam distancsiados um do outro
gravação superficial que parte de' chan- numa
distancia correspondendo Is
fro circular praticado etc.
meneseo-tipo de painéis de fechamenN.° 152.124 - modelo ,industrial: to que ficam fixados em relação à
NOvo modelo de garrafa te- requeren- parta inferior dos quadros,- envolvendo &te completamente a celula de
te: Venoso as Filhos.
maneira a não prejudicar o volume
I4P 152.137 modelo industrial: interno desta.
•
Total de 7 pontos.
Nova configuração ornamental' em alPrioridade: Bélgica em 2 de outubro
ças para sandálias - requerente: Mede 1959, sob n9 38.472.
talúrgica Prior Ltda.
Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do dia 15 de janeiro de 1965.

NOTICIÁRIO'.
Retificações
ketificações dos pontos publicados
em 14 de janeiro de 1965:
Termos:
NP 113.671 - privilégio de invenção: Processo de fabricação de corantes básicos e suas aplicações - reá
quarenta: Sandoz S. A. - Fica retificado no interior do ponto publicado o seguinte: que pode ser substituído; e "X" O - representa um
anionte equivalente ao cationte de'covantes:. • -• (B) - em particular,
etc. etc.
/4.0 122.531 - privilegio de Invenção: Processo para a fabricação de
acatais, contendo grupos epóxido requerente: Ciba Société Anonyrne Ci•
ba Aktiengesellschaft:-, •
N.° 131.815 privilégio de Invenção: Vedação para porta- requerente: General Motors Corporation.
N.° 132' .335 - privilégio cle.invenção: Aparelho para beneficiamento de
fios têxteis - requerente: The Chemstrend Corporation.
Todos os pontes acima mencionados
foram publicados com incorreções no
Boletim do dia 14 de janeiro-de .1965.
Rio. 18-1-1965. Assinei e encerrei
2( laudas do expediente. Nilton Alvim
Xavier, Diretor do S. Documentaçã).
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TERMO TiP 124.074
Era 8 de feveriro de 1960
Requerente: CP •-- Produções. Cién.
da Propaganda Ltda. - Estado da
Guanabara.
Título: Protetor de cabeça, em, eia
pedal contra a ação dos ralos rolares.
- Modélo da Utilidade.
1° - Protetor de cabeça, em cape.
dal contra a ação dos raios solares,
caracterizado pelo fato de ser con.sti.
tufdo de uma fólha simples de carta.
Una, de formato aproximadamenteoval, vincada longitudinalmente ao
meio, tendo delimitadas es teus coa.
tornos de extremidade, através de correspondentes linhas de picotes ou ter.
rilhadas, contínuas em suas maiores
porções e descontinuas para os teus
pontos de origem, na média do pra.
tetor, duna estreitas abas destacáveis,
conformadas para abarcar respectiva.,
mente o queixo e a base do crânio do
usuário..
Total de 2 pontos.

TERMO N9 125.882
Em 14 de janeiro de 1981
Requerente: Nestor Propero - SÃO
Paulo.
..
Titulo: Nõvo dispositivo para acto.
namentd de ventilador de teto. - Mo.
délo de Utilidade.
•
19 - "Navo dispositivo para aciona.
Isento de ventiladores de teto", apre.
tentando haste vertical fixa, provida
Inferiormente de garfo ou braçadeira,
que sustenta a carcaça do motor elétrico, por sua parte mediana, estando
tal carcaça, por sua parte anterior, 11.,
gada por mola à parte inferior da
haste, caracterizado o dispositivo pelo
fato de compreender tuna sapata cir..
calar, contra a face Inferior da qual
pase a a polia do motor, sapata aquela
solidária a um sunorte circular das
pás. o qual te prolonga para cima,
na fárma de cone, dotado no topo de
luva portadora de rolamentos, que cir.
minden a haste 1".1„ enquanto que,
Inferiormente ao suporte da sapata,
TERMO N9 123.843
, e encontra acoplada capa ou cobertuEm 27 da outubro de 1960
:a ornamental.
Requerente': Dunlop Rubber Com. • Total de 2 pontos,
pany Limited - Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoameentas relativos
a união de materiais termoplásticas.
TERMO N9 125.914
- Privilégio de Invenção.
Depositado em 16 de janeiro de 1981.
19 - Um-processo para a modificação da superfície de um material terRequerente° Karl Stegmann São
mora.' - para t-rná-la mais sens1. Paulo.
vel à união, caracterizado porque a
Titulo: "Indicador de tampa". referir superfície é submetic'e. à ação Privilégio de Invenção.
de um solvente pana o material, numa,' 1 9 - "Indicador de tempo", carac.
temperatura que deve ser inferior ao terizado pelo fato de consistir
anil`
ponto de fusão . do me-smo, e por um cação de motor síncrono, de na
1 RPM.
tempo tal que, quando isenta do sol. no interior de recipiente, apoiado em
vente, a superficie tratada tem ama suporte apropriado, sendo que através
aparelho fosca e branca.
de jógo de engrenagens o movimento
é t ransmitido a contador de voltas,
Total de 10 pontos.
na dazão de cem voltas por hora, sen.
do que acima do contador o recipienTERMO 14 0 124.052
te ap resenta janela ou visor een. SUO,
tampa, situando-se o contador apoia.
sart 8 novembro de :1-930
do em base a' que se fixa, igualmente,
Requerente: Tarney Internationai o suporte do motor mencionado.
Corporation - Estados Unido_ da
Total de 3 pontos.
•
América.
Titulo: Composto de poliVinll e tra.
tamento relativo ao mesmo. - PriviTERMO N 9 126.168
•
légio de Invenção.
Depositada em 27 de janeiro de
1 9 - -Processo para melhorar a IInidade para a água de vários polime. 1961.'
ros. polismidas materiais protelr'rros
Requerente: • Harold Pischmein g.
substáncais celu.sósicas e borraate. Irving George Pischbein - Estados
natu-r.1 para os, tentar susept • aoa Unidos da t
''?.a do Norte.
líquidos, tinturas e outras semelhan.
Pontos e *--f-a-!sticos de: "mecanis1: q Clr'^ e• r:zado Parque o polímero c mo prend e dor p ara máquina
de cos.
peisto em contacto com um produto Lura" - Privilégio de Invenção.
preparádo pela esterificação,
10 --. ."Mecani , rao prendedor
reapara
de um ác do poli- maquina de costura', oaracterizad0
pelo
carbee inco e de uni álcool ;v:1111're ror uma máquina de costura ser pra.
em mero aquoso.
vida de tuna. aatilha pontuda móvel
•
Total d? 9 pontos.
entre t",••• p rimeira posição sõbre um
w' t-clos Unidos da ame. material , para ser costurado
e Unia
ri ca. e mg
novsrnbro de 1959.
er:unda po-acáo abaixo do material a
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ser costurado, um meio prendedor adjacente A dita agulha quando dita
agulha estiver na dita segunda posição, uma presilha de amarração e soltura no dito prendedor obliquamente
dita abertura da agulha, e meios
para conceder um movimento de
amarração e soltura e,o dito prende.
dor, oblIquamentee, dita abertura da
agulha em relação de tempo ao moViu:Lento da dita agulha para formar
pontos no dito material.
Total de 17 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da América, sob o n9 27.421 de 6 de maio de
1960.
IMEN11111.••n

Tramo NQ 126.221
Zm 30 de janeiro de 1961
Requerente; Osório Cardoso de 011mira — São Paulo.
Titulo; Original disposição em sifão
para caixa de descarga de água de
bacia sanitár1a. — privilégio de Instale
cão.
19 — "Original dispas/4o em sirão
para caixa de descarga de água de
bacia sanitaria, caracteriza-se por
constituiree de um segmento tutelar
(1), verticalmente disposto dentro de
caixa convencional (2), cuja parte
superior deste tubo é dotado de ore
ficam (3) para admissão de fluído;
aete segmento tubular (1) é dotado
de movimento vertical em vaivém, e
na sua parte inferior m conecto, um
tubulo de borracha sanfonada (4) —
traquéia —, com identico diâmetro, e
a outra ponte, inferior deeta borracha sanfonada é conectada ao tubo
de descarga comum (5), preso à caiXa por flange e arruela (6) ou outras
meias convencionais e clemente que
coadjuva o abaixamento de sifao,
constitui-se de um copo invertido (7),
dentro do qual é aparafusado (8) o
segmento tubular (1), e nas laterais
externos do copo tem duas ou mais
guias (9) que tine curso Vertical em
volvem mama guia vertice! deo (10),

'aparafusado no fundo da caixa, a dita
gula (10) é aberto nas duas extremidades, e a abertura superior permanece sempre acima do nivel normal da
água o bordo infalor do cepo (7) é
dotado de projeções (7a) para perene
Ur a passagem e adm'ssão agua tt
cremara (7b) ; possante denlro do guia
vertical, incluí-se um arame (11), cuja
extremidade superior se curva ene esquadro e se fixa por aparaftesamento
(11) no aipo do copo (7), e a outra
ponta do reme na parte externa ela
caixa, tem puxador convencional (12),
o retomo dasegmento tubular (1) e
copo (I) é posição elevada, e- ccadju.
vedo por mola (13) assentada na parte de cima do copo.
TERMO No 126.319
Era 2 de fevereiro de 1980
Requerente: Moulma.ge Et Rstorderie de Chs,vanoz 5. A. — França.
Titulo: Dispositivo para a fabricação de fios de grande volume aparem.
te. — Privilégio de Invenção.
19 — Dispositivo para a fabricação
de fios de grande volume aparente,
mais particularmente, de têxteis sintéticos, com um alongamento elástico
de desenerespamento reduzido, caracterizado por compreender um banco
com dois elementos de aquecimento
fio ruperpostos e uma armação armociada que suporta umbastidor, fornecendo os fios necessárias, e uma bobinadeira superposto, para bobinar as
fios tratados, 'produzindo éete banco,
primeiro, fias "espuma" por aplicação
de falso torção que chega ao primeiro
elemento de aquecimerito, para fixar.
se na salda, depois, uma redução do
aloneamento elástico de desencrespa.
mento no segundo dispositivo de aque.
Cimento, podendo o dispositivo ainda
possuir o- " ersuintes característicos
quer reja iosaladaraente quer seja em
quaisquer combinações: _
a) o banco é de face dupla e esta
associado a duas armações de bastidor
e bobinadeira, um de cada lado;

5

• .

b) o bastidor- é do tipo depósito;
C) o primeiro _elemento de aquecimento é do tipo de tubo rquecido por
resistência;
• d) o segundo . elemento de aqueci.
alento é do mesmo tipo ou de tipo diferente;
e) dispositivos entregadores reguláveis, permitindo t8clas as combinações
de contração de fio, são desposeas: 1)
em chegada ao primeiro elemento de
aquecimento, 2) entre o furo de falsa
:c•-ecão e o segundo elemento de aquecimento, 3) na &nide do segundo ele.
alento de aquecimento;
f) Os fios fornecidas pelo bastidos
pessam em manta sob uma tábua dia.
poeta entre o bastidor e o banco e parasse, depois, em manta, co alto, ed.
ma da altura de homem, em direção
.•
bcbinadeira;
g) a temperatura do segundo iraemento térmico é mais baixa que à do
primeiri tratamento.
Total de. 2 pontoe.
Finalmente a requerente reivindica,
de acôrdo com a legislação aplicável,
a prieridP.de do correspondente pedido
de patente, depositado na Repartição
de Patentes da. França, em 3 de fevereiro de 19'30, sob o no 817.453.
TERMO No 128.576
Dep. em 1 9 de dezembro de 19611.
Patente de Invenção.
Titulo: 'Nova máquina de fazer tilojos.
Requerentes: Dr.mItar Ja.sov e Os.
tvaldo Allegrettl. — São Paulo.— Pritllégio de Invenção.
19 — Nova máquina de fazer tijolos" constituída de armação quadrez.
guiai. feita de ferro com um de se us
prolongamentos verticains removivel e
caracterizada essencilmente pelo fato
de na parte interna do quadro em relação ao prolongamento demovivel

dispor-se um jógo de três braços alavancas articulados entre al pelas ex.
tremidades contrapostas, distensivela e

c:m:ratzi,-.. na vertical,' arado o 1.)-•,!,(t
Luper:er cen:rado no prolonementu
ti-Inti m' da armação e o inferior centrado na prensa da máquina; os pon-

tos de centro do braça -central, tem
articulados outros' dois braços alavam.
ces paralelos, unidos por um outro
braço cujo ponto central acha-se articulado no prolongamento removível
do quadro, braço esse, cujas extreme.
dadas' se projetem além de seus dote
pontos cl centro, a superior tendo in.
corporada a alavanca de comando e
• infezeod um branço unido a própria
alavanca e que possibilita a abertura
e fechamento do paralelogramo e conseqüentemente o abaixamento e Imane '
tamento da prensa.
Total de 5 pontos:
11nn••nn••

TERMO N9 126.925
n20 de janeiro de 1961
Requerente: Luigi Matteuzzl
São Paulo,
Titulo: Cavalete suporte para mo,
teres. — Privilégio de Invenção.
Era Resumo: Iteivindicam-se como
pontos característicos essenciais de
"Ceevalete-sliporte para motores", os
seguintes:
lo — "Cavaleteesuporte para moto.
re", caracterizado essencialmente por
constituir-se de base, coluna e dispoaltivo móvel onde é fixado o motor a
ser reparado ou montado; pelo fato
ainda da base, preferencialmente
quadrangular, ter um dos lados reen.
tramite era' formade "V", cujo vértice
flue é projetado além do centro da
base, recebe a coluna cilíndrica do
suporte, coluna essa, composta de trés
planos distintos, dois verticais e paralelos e um terceiro oblíquo ligando
aqueles dois primeiros, sendo que
plano inferior porta nervuras de cha.
pas incorporadas a própria base, e •
auperlor, uma bandeja dobrável para
depósito de peças.
Total de 3 pontos.
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MARCAS DEPOSITADASPublicaçã.o feita de acareio coni o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
/ Garrem e prazo da 40 dias para o deferimento do pedido. Durante fase prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
• laaelonal da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados cora a concessão do registro requerido
Termo na 660.738, de 11-9-1964
Organização Amazonas S/C.
São Paulo

AMAZONAS
L'Ind,- Brasileira
lasse 50
Impressos

nana nal 660.739, de 11-9-1964
Bowlerama Boliche Ltda.

Brellei.ra

sores, rádio-receptores, relógios, reatores para luz fluorescentes, sinalizadores
lampejantes, soquetes, secadores para
os cabelos, transformadores, torneiras,
tomadas, tomadas de correntes múltiplas, tubos conduits, termostatos, televisores, tocadores de discos, válvulas,
ventiladores, voltímetros, vibradores' e
wattometros
Têrmo n.0 '660.743, de 11-9-1964
• Ferraço Manha Ltd.
São Paula

MARILIA
Ind. Brasileira

Classe 49
•Boliche

vergalhões, 1 ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, zinco
Térmos na. 660.747 e 860.748, de
14-9-1964
Companhia Paulista de Eletrônica e
Publicidade
São Paulo

end955glealeira

•

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edifidos, aparelhos elétricos para banha, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondula: ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquedmento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferroa elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, aogões, fôrnos, galvanômetros,
hidnametros, indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lana
padas, liquidificadores, manômetros, microfones, plck-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, ralais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvdas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros
Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão

Classe 5 ' •
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido,. aço
Têrmd n.° 66ó.740, de 11-9-1964
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Lojas Zinik Utilidades Domésticas
parcialnaente preparado, cimento deLimitada
saba), cobalto, bruto ou parciaimente
São Paulo
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
ZINIK
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
Ind. BraOlAira
refinado, bronze, bronze. em bruto ou
parcialmente trabalhado, broma de
Classe 50
manganis. bronze em pó. bronze em
Impressos
— barra, em lio, chumbo em bruto ou
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Termo n.° 660.741, de 11-9-1964
gusa em bruto" ou parcialmente trabade
Artee
Comércio
Eram Indústria
lhado„ gusa temperado, gusa maleável,
fatos de Couro Ltila
laminas de metal, lata em afilha, latão
São Paulo
em trilha, latão eia chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, iirualhas
SPIESS
magnésio, manganês, metais não trabaInd. Brasileira
lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
Classe ,35
fintais para solda, [fiquei, ouro, zinco
0311:03 C peles preparadas" ou :safa cacorrugado e zinco liso em %Dias
murças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de cou•
Têrmo n.9 660.744, de 11-9-1964
roa, arreios, bolsas, carteiras, caixas Consórcio Carag uata tuba de Turismo
Limitada
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, emba!agens de
São Paulo
Couro, estojos guarnições de couro para
aut om ve is, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas: pulseiras
de couro, rédeas, selins; sacos para viaClasse 33
gens. sacolas, saltos, solas e solados,
Administração de bens, turismo e
" tirantes para arreios e valises
transportes
Têrmo n.° 660.742, de 11-9-1964
Termo
Ia°
660.745,
c4 114-1964
Têrrno n.° 660.749, de 11-9-1964
Eletrónica Egavip Indstria e Comércio
Ltda.
Metalúrgica
nide
—
Etna
Indústria
de Cosméticos Lakfin Ltda.
Limitada
São Paulo
São Paulo
São Paula
- . LAEPIN

(geggfUff..

EGAVIP
Ind. Brasi1. 4 T`a

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos, acessorass e
petrechos elétricos ou usados na eletricidade, inclusive medidores, a saber:
aspiradores de pó, antenas, acumuladores, aquecedores, alarmes, alta-falantes,
adaptadores, amperametros, batedeiras,
bombas para água, condensadores, chuveiros, chaves, campainhas, cometas
para veículos, caixas-fusivels, dials, enceradeiras, esterilizadores, estufas, ebuIldores, !fogões, fusiveia, ferros de pasSer e engomar, fornos, fogareiros, fios,
ferros de soldar, fonografos, geladeiras,
Interruptores, intercomunicadores, lâmpadas, lanternas, lâmpadas fluorescentes, liquidlficadores, pilhas, rádio-exala-

t.W.Cffleir.
Clae 5

Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, 'aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó, bronze em
barra, era fio, chumbo em 'bruto ou
parcialmente preparado, cimento . metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa -maleável,
lâminas de metal, lata em fôlha, latão
em Jean, latão em chapas, latão em

1

para barbear, sabão liquido pertumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; saia perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perta.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cutieular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Têrmo n.° 660.750, de 11-9-1964
Alcides Zaanon
São Paulo

AVICOLA
&LTO DA PENRA
Classe 19
Aves e ovos
Térano nas 660.751, de 11-9-1964
Mansuato Bar e Restaurante Ltda.
São Paulo

indledAggIgeirà
a
Classe 41
Lanches de queijo, salame, leite, salsicha, mortadela, presunto, churrasco e
pernil
rirmo na 660.752, de 11-9-196a
Tadasteia de Sofá — Cama "Betty"Limitada
São Paulo
BETTY
Ind. zrasileiral
Classe 40

Para distinguir móveis em geral de metais, vidro ou madeira, estofados ou não,
armários, almofadas, acolchoados, para
móveis, bancos balcões, banquetas, berços, biombos, cadeiras, conjuntos para
sala de jantar e de visitas, conjuntos
para terraços, jardim e praia, camas,
cabides, caixas de rádios, colchões, dispensas, conjuntos de armários e gabinetes para copa e cozinha, divisões, dlvaras, discotecas de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarInd. Brasileira
da-roupas, mesas, mesinhas para máquinas de escrever, mesinhas, móveis
para fonógrafos, molduras para qua.
Classe 48
dros, porta retratos, poltronas, prateki
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. mas, porta chapéus, vitrines e , traves
tratos água de -colônia, água de toucasalsos
dor, água de beleza, água de quina,
Tênno a.o 660.753, de 11-9-1964
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os Salada Lanche Vila Mariana Ltda
São Paulo
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
VILA MARIANA
de penteados, petróleos, óleos para os
Ind. Brasileira
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maqui/agaa, depaarlos, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Classe 41
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para Saladas, lanches de queijo, salame,
embelezar cílios e olhos, -carmim para churrascos, afite, moradela, presunto e
salsicha .
o rosai> e para os lábios, sabão e creme
•
•
•
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Termo n.° 660.756, de 11-9-1964 .
Confecções Benney . Ltda.
São Paia°
-

Fndi.jiníSeira

Termo n.o 660.760, de 11-9-1964
Alwnina •-•• Matesiais'Refratárlas Ltda.
São' Paulo
—A

il.ti•-bf I.N A

Ind. Brasileira

Citasse 16
Classe' 36,
Argamassa refratária,, caixas refratárias,
ventais,, alparcatas. anás.,
e roupas feitas em geral: Agasalhos cadinhos -refratários, tijolos refratários,
Para distinguira Artigos. de, vestuários peças moldada & ou fundidas- de material
refratário
botas; botinas,. blusões,. boinas.. baba.
¡doutos. bonés: capacetes., cartolas. cara
Termo n.0 660.761, de. 11-9-1964
pacas. casação, coletes, capaa abales
cachecoha calçados. chapéus,. cintos Santa Maria 5 .A. Indústria e Comércio
São. Pau1O--santas,. combinações., carpinhos., calças
de senhoras e. de crianças., calções. cal
ças. camisas.. camisolas., camisetas
Lucca& ceratalasa colarinhos. cueiros SANTA MARIA
Saia& casacoss, chi.:elos, dominós. achar.
W-3. fantasias, fardas para militares., cce
iegiam, fraldas,, galochas., gravatas. gora ,Industria Brasileira
mas. jogos de lingerie, jaquetas. laqt:cs,
lavas, ligas, lenços, manhas, meias.
Classe 41
caias. mantas, mandrião. mantlhas, pa.
letós, palas. penhoar, puloa,er. pelerinas, - óleos codestiveis e caf; em grão e
moldo
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu,.
Silhos, perneiras, quimonos, regalos.
Têr ma a.' 660.762, da 11-9-1964
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Mercearia "Papo"- Ltda. •
suspensórios. saldas de. banho, sandálias, 4
São Paulo
"aderes, shorts. sungas, atolas ou slacks,
hada toucas, turbantes, ternos, unis
formes e vestidos
Termo n.o 660.758, de 11-9-1964
Depósito de Materiais' para Construções
Santo Onofre Ltda.. '
São Paula

SANTO ON
' Ind. Brasil-74/ra

andüstria

Brasileira"

. Classe 41
Aveia, açaicar, azeite,' balas, biscoitos.
bolachas, banhas, credies,, chocolates.
canela, Cravo, carnes, Chouriço, café
chá.. cereais, doces, fatiaras alimentícias,. féculas, brutas, linguiças, leite,
'massas. alimentícias, molhos, mártadelas,
massa de tomate,. mel a manteiga, óleos
coméstiveis, pudins, peixes em conservas, presuntos,. paios, pimentas, queijos,
requeijões, salsichas, sal, salames,
tortas, torrões e vinagre

Termo . n.o 660.766; de 11-9-1984
Indústria de Materiasi Elétricos
"Trança" Ltda.
São Patdo

Ind•RBarMetra
'Classe 8
Materiais elétricos
Termo n.o 660.767, de 11-9-1964
Primex — Importadora e Exportação
Limitada
São Paulo

Ft éL4

)C

NO: BRASILEIRA

•

Classe. 48
•
Para distinguir: Perfumes, essências: ex.
'dor. água de' beleza, água de quina,
tratos, água de colônia, água de toucai
água de rosa-s, água de alfazema, água
pira barba, loções e tônicos para os
:abalos e para a pele. brilhantina.. bati.
dolina; "batons". cosméticos, fixadores,
le penteados, petróleos. óleos para os
cabelo& creme evanescente. cremes gord.:rasos e pomadas para limpeza da
Orle e “maquillage— depilatórios. dessa
dorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou , não, lápis para
pestana e sobrancelhas: preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
J rosto e para os lábios, sabão e „creme
para, barbear, sabão liquido perfumado
aa, não.. sabonetes. dentifricios eia pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume: escóvas _para dentes. cabelos, unha&
e- cibos; dum de louro. saquinho perta.
mado, -preparados em pó. pasta. liquida e tijolos para -o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores' da
cutícula; • glicerina perfumada para os
cabelos e preparados. para descoloris
urdas. cílios e pintas ou sinais arab.
dais, óleos oara a pele

Classe 16
a, Para distinguir materiais para constru•
cões e decorações e adornos de prédios:
.Argamassa, argila, areia, azulejos,. batentes, balaustres,. blocos de cimento,
blocos para pavimentação e calhas cimento, concreto; cal cré, chapas isolante& caibros, caixilhos; coltinas, chapas
para coberturas chapas plásticas' para
Termo n.° 660.763, de 11-9-1964
coberturas e divisões, caixas .clágua, 1 "G. Tarantine S.A. — Comércio e
caixas de descarga para lixos, edificaImportação
ções premoldadas,, estugue, emulsão de
São Paulo
base ascáltico,, esquadrias, forros, forros
plásticos, frisos, gesso estacas, gaadea.
janelas estruturas metálicas , para construções, la.aelas. de metal, ladrilhos,
Termo n.'.660.768, de 11-9-1964 .
lambris, luvas de junções; !ages, lageoPritnex — Importadora. e Exportação
tas,, material, isolante contra, frio e caLimitada
lor massas. anta-ruído, parai uso nas
São Paulo
construções.. manilhas., massas Para revestimentos de paredes; madeiras; para
Construções, mosaicas, produtos, ala baSe
asfaltico, produtos para tornar imper• .PRIMEX-IMPORTADORAE
zneabillzantes as argamassas. de cimento
EXPORTACÃO,LTDA.
e cal hidráulico, pedregulho,. produt.m
betuminosos- para usa nas construções,
produtos betuminosos,. impermeabilizanClasses: 1 a 50
Nome Comercia.
tes, liquidos ou sob outras formas. Para
!nalgum Comercial
revestimentos outros usos nas construTermo n.° 660.769, de 11-9-1964
ções., placas., plásticos para. pisos,, paTernso• a!' 660 ..764, de 11-9-1964
redes e tetos, persianas, placas; para "G: Tarantino S.A: — Comércio e .13elp, Engenharia Mecanica Ltda.
São Paulo
pavimentação, peças ornamentais, de
Importação
cimento, ou_ gesssa para tetos e _paredes
São Paulo
papel para. forrar casas. parquetes,„ portas. portões, pisos,. soleiras para portas,
tijolos, tijolos, refratários tubos. de. concreto, telhasa. telhas, plásticas, tacos, tubos. de ventilação, tanques de cimento,
Classes: 1 a 50
vigas. vigamentos nitrias e venezianas
Titulo
Termo n.°. 660.159, de 11-9-1964
BRASILEIRA 1
'
Stark — Eletrônica, Indústria e
Térmo it.° 660.765, de 11-91961
Comércio Ltda.
"Rodoviário Riopretense Ltdal"
São Paulo
- São ,Paulo
Classe 6Para. distinguir: Máquinas e partas
•
máquinas para todos os ;ias, industrims•
Mãquinas. de rosqueara serras mecána
• Classe 8
Classe 50
cas, motores elétricos., alternadoresaler'
Aparelhos de televisão e rádios
Titulo
ramentas a placas para torno', gera••

IND.

I

T-À. R •
Ind., Brasileira,

IIIXOPILETENSE,
zratilleira

. •
dores, plainas, máquina, de binar e castrar, tornos mecanicos, prensas maca&
'cas, máquinas amassadeiras, misturado.
tas adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte da
madeira, movimento de terra, carretai
e outros fins industriais, elevadora. aula
quinas deserapalhadoras, descascadoras,
ventiladoras,' moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, fruas, politrizes, trancha,
tesouras mecanicas, tupias, máquinas da
abrir, chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustaaas para forjas, bombas centrifugas. rotativas, de deslocamento e II
pistão para todos, os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para cala
deka& válvulas e transpoitadores automáticos de alta, e. baixa pressão,
prensas hidráulicas,, martelos asecanicoa
e máquinas limadoras. máquinaa operai
trizes, rotativas ou cortadora.s. para usinas ferro. aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeirasa torcedeiraa,
meadeiras, rolos, e roletas, brunidorea
para cereais, máquinas para fabrica:
papel e máquinas, para Sabricar papel
máquinas de impressão, dinamos
receptáculos

e

Termo as 660.770, de 11-9-1964
Confecções Silva Teles Ltda.
S,lo Paulo

SILVA TELES
IND. BRASILEIRA

...1

Classe 36
Para aistinguir: Artigos de vestuários
e roapas feitas em geral: Agasalaca,
aventais, alparcatas. anáguas,' blusas,
octas, botinas, blusões. boinas. baba.
1curos. bonès. capacetes, cartolas. cara.
paças. casação, coletes, capas. chale&
zachecols. calçados, chapéus, cintos,
antas. combinações, carpinhos. calças,
d2 senhoras de crianças, calçada maça:, camisas. camisolas._ camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos. chinelos, dominós.. achara •
oes fantasias fardas para militares. coa
'caia- fraldas, galochas. gravatas.. gora
roa kgos de angarie, jaquetas.. leque&
luva... ligas, lenços. mantel, meias,
meias. mantas, mandrião.. mantlhas, paletós, palas penhoar, pulover.. pelerinas,
peugas. ponches,, polainas, pijamas. pta.
nhos, perneiras, .quanonos., regalos, s
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios saldas de banho,. sandálias,
ser teres. shorts. sungas. atolas ou alacks„
ttber. toucas turbantes, ternos, urdcopiou a santos
Termo n.° 660.771, de 11-9-1964
Produtos AllrnentIclos Slit João Ltda., . São Paulo

zIO 3010
BrasileiraClasse • 41
aletria, alba. aspargos,
cacas alimento, paat animais. amido.
,aliarioaa nmeixaa, amendoins. araruta.
..rrot Atra. aveia. avelãs, azeite. azeiaoaaa haalaa, bacalhau; batatas. balai.
alsroiroa aomborra bolachas. baunilha,
sfa- eis. ra e em_ grão. camarão, canela. 'rir pau e- rum pó, cacau; =WS. chá.
:arHmelusi eaocolates, confeitos, cravo,
aiimenticiaa asorMetes, compotas cana
atm coalhada; castanha, cebola. condimentos para alimentos, odorantes.
chouriços, dendê, doces, doces defra:cactin; ria.
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Terrso n.° 660-177, -de- 11-9-1964
tas, espinafre. essências alimentares, em
Termo n.° - 660.781, de 11-9-1964
padas, ervilhas. taxavas, extrato de sn- Metro 3 — Consultoria de 'Arte Ltda.
Companhia Industrial tie .Plasticos
mats, farinhas alimenticias, tavas, ts
São Paulo
cuias, flocos, farelo, fermentos, teijk.
figos, frios, fretas secas naturais e cris
(alisadas; gricose, goma de mascai. gor
duras, granulas, grão .de bico, gelatins
goiabada, geléias. iterva 'doce _herva
mate, hortaliças, ..gostas, iingtsas. iene
Condensado, leite eia pó, - legumes em
conserva, lentilhas. linguiça,' ,ouro. mas
sas a limentici a s, mariscos, nameiya
margarina, marmelada, macueão, mas
ia de tomate, are; -e melado. nate, mastas para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, notez; óleos comestivels, ostras, ovss,
Ca'g
i0
5 a ser aplicado
(f) timbre da sociedade
paca piaos, prlinés, pimenta, pós para
em papéis de correspondência e
1
_ pudins, pickles, peixes, presuntos, pa
contabilidade
Ind. Brasile-ri-a.
tas, petit-pois, pstilhas, piszss, pudins,
queijos, rações balanceadas para araTermo n.s .660.782, de 11-9-1964
mas, requeijões, sal. sagu, sardinhas.
iFrancisco Julian -Garcia A/onso 1i Cia.
• sanduiches, salsichas, salames, sopas en,
;
Limitada
' latadas, sorvetes, .sucos de tomates e de
•
São 'Paulo
Classe .3
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. Preparados farmacêuticas è substâncias
rim, tremoços, tortas, tortas para ali
• quimicas usadas na medicina e na .
Ind.. - Brasileira
mento de animais .e aves, torres,
farmácia
• toucinho ,e vinagre
Termo -n.° 660.778, de 11-9-1964 Termo n.° 660.772, 'de 11-9-1961
Classe 11
Pandolfi
Schinella Ltda.
Rodrigues
Henriques Ltda.
Alicates de ,pressão, cortadores de chaSão Paulo
São Paulo
pas, Sacas industriais e viramachos
BOLI-BOLICHE

FINELI
In

Ld. Brasileira

Termo n.° '660.779, de 11-9-1964
Coramet Comércio e InUstria Ltda.
São Paulo
'
•

irid,Brasileira
Classe 1
't lotas, lacas, vern:zes, guaches, impermeabilizantes, esmaltes, zarcão,
anilinas e corantes
Termo .n.° 660.775, de 11-9-1961
Coramet Comércio e Indústria Ltda .
. São Pasdo

PRORROGAÇÃO

COMEI
tncl.Brasileira

• • CORAMET
:ONIERCIO E INDUSTRIA Lio,.
Nome Comercial
Tbsno n.° 660.776, de 11-9-1964
Auto eeças Penha Ltda.
São Paulo

AUTO PEÇAS
Liasses: 6, 8. 1,1, 31, 33 e 39
Titulo de Estabcled.inento

Classe I
s.Tintas e vernizes
Têrmo as• .660.780, de 11-9-1964
Companhia /aditai-dal de. Plásticos
"Cipla"
Santa Catarina

c ui&

tnd. Brasileira
•
Classe 28
Artefatos de material plástico

suspensórios. sà;las :de banho, sandálias,
¡meteres, aborta, auriga& stolas ou glaciai,
tuier, toucas, turb‘mtei, ternos, unia
formes e vestidos
•
Termo n.9 660.786, de 11-9-1961
Eletrônica High-Vision Limitada
São Paulo

EIOR—VISIOR
Brasileira
Classe '8
Rádios„ máquinas falantes e televisarei
Termo .n.° 660.787, de 11-9-1961 ,1
Zbigniew Krzywda Inski
São Paulo
RENOORAVATAR

Indo Brasileira
Classe 8
Um aparelho fpara'passar gravatai,
vapor
Termo n.* 660.788, de 11-9-1961
Amir Pedro Naked
São Paulo

Termo n.° '660.783, de 1'1-8-'1964
Auto Mecânica Pistão de Co.—
Ouro Limitada
'São 'Paulo

Classe 40
Móveis cm - geral de metal, vidro, de
PISTXO DE 'OURO
aço, madeira, estafados ou não, inclusive móveis ara escritórios; Armários.
Ind. Brasileira
Termo n`.° f60.773, de 11-9-1964
cs,...rsso — Técnica de Refrigeração e armários para banheiro e para roupas
usadas, a1mo 4adas, acolchoados 'para
Comércio Ltda .
Classe 21
móveis, bancos, balcões, banquetas,
São Paulo
Peças ara veículos
bandejas, domiciliares. berços, 'biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
Termo 13 19 ,660.784, de 11-9-1964
GSFRIO
coajuntos para dormitórios. conjuntos Maali 'Máquinas Agrícolas Assis Ltda.
Ind. Brasileira
para sala de jantar e sala de visitas,
São Paulo
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Classe 8
conjuntos de armários e gabinetes para
MAGALI
.
Aparelhos de refrigeração
copa e casinha, caums; cabides, cadeiras
End. Brasileira giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Termo a.• 660:774, de 11-9-1964
de rádios, colchões, colchões de molas
Coramet Comércio e Indústria Ltda. dispensas, divisões, 'divans; discdtecas,
Classe 7
São Paulo
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniTratores e máquin asagricolas
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
'Termo Is° '660.785,- de 11-9-1964
mesinhas, mesinhas para rádio e televiMalhas. Bibo Ltda.
são, mesinhas para televisão, molduras •
São Paulo
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaBIBO
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 33
Exploração de jogo de boliche
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'Classe 36
Para distinguir: Artigos, -de vestuários
e roupas feitas -em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, baliras, baba
douros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chaies.
tachecols, calçados, chapéus, -cintos,
cintas, combinações. carpinbos. calças.
de senhoras e de 'crianças, calções, sal;as. camisas. camisolas. camisetas,
cuecas, cerciulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, 'chinelos, dominas: acharnes. !fantasias. fardas para militares. 'co.
leçliais, fraldas. galochas, cravatas, gorros jogos de lingerie, jaquetas. 'aguas,
mai6s. mantas, mandriais, mantlbas- Pa'siam •sgpsem 'aoina HSean)
porta-copos, porta-niquela, porta-nota-s.
porta-documentos, placas, rebites, rad!.
alias, recipientes, -suportes suportes para
guardanapo:. .saleiros tubos, tigelas,
tubos .para ampolas, :tubos para geriulet6s, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
:dm, perneiras. , quitnonoa, regalos,
robe de chambre. roupão, Ekren:dos.

Classe 36
?ara distinguir: Artigos de yeatuklot
e roupas feitas ,ein geral: Agasalhos,
aventais alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas. baSa•
dourcc, bonés. capacetes, cartolas, cara.
puças, tasação. coletes, capas. chales,
cachecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações.- caminho". 'calça",
de senhoras -e de crianças. caiçaca. cal•
çaa. camisas, camisolas, camisetas,
cueca*, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominas. echoss
pes, fantasias, fardas para militares. cos
lei:liais, fraldas, galochas, gravata*. goes
rol. jogos de 1ingerie. Ja quetas, latitAss
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
olaia& mantas, mandrião, manilhas, pa4
letós. palas. penhoar, pulover, valeriam,
peugas. ponches, polainas. pijamas, pua
perneiras. quimano'. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, *aulas de banho, sandálias,
aueteees, aborta, sungas. atolas ou slacks,
tuler, :toucas, turbantes, ternos, unta
formes e vestido,
Termo n.° 660:789. de 11-9-1964 4J
Bar, 'Bilhares e Crurrasearia
"Dois Irmãos" Ltda.
•
São Paulo•

•
-DOIS 'maios . •N\
3rMillejra •
•
•
Classe 42
•
Pare chsturguir: Aguardentes, • aperittii
vos anis, bitter, brandy, conhaque. ceraj
vejas fenset. genebra, gin, ktunel. Deo+,
rcs nectar. punch, ,pimpertnint, rhar4(
sucos de trutas em álcool, vinhas, velyi,
muth, vinhos espumantes, vinhos quIA ,
•-ri
nados, -whisky
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j . Termo n.° 660.790, de" 11-9-1964
•
André Dienesh Gellner
São Paulo

• COWECStinã
DIF134,

Classe 34
•
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasallos,
atentais, alparcatas, anáguas. blusas
botas, botinas. blusões, Loinas, b&sadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales"
cachecols, ' calçados. chapéus. Saltos
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpe., fantasias, fardas para militares..colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de !ingeria, lactadas, laqués.
luvas, ligas, lenços, manhãs, meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, putilos. perneiras, quicaonos. saloios.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
. suciares, shorts, sungas, atolas ou siado,
tales, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Têrmos ns. 660.791 e 660 793, de
11-9-1964
Seara S.A. — Crédito, Financiamento
e Investimentos
São Paulo

SEARA"

is ruo a.' 660.803, de 11-9-1964
quinas de costura, motores, prensas, ra- :os de chacino; bloros para pavunenta- .
das de máquinas, teares, tornos, vibra- ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas
Bela Gidali
São Paulo
guias, volantes, válvulas e mancais isclantes, caibros, caixilhos; co'unas:
chapas para coberturas, Caixas rlágua.
Termo n. 9 660.794, de 11-9-1961
caixas' para coberturas, caixas dágua,
Seara S.A. — Crédito, Financiamento caixas de descarga para etixos, edificae Investimentos
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
( IALICT DO CENTRO,
São Paulo •
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçãc, lages, lageotas, material iso,
imite contra frio e .calor, manilhas; masBRASILEIRA
sas para revestimentos de paredes, madeiras para 9anstruções, mosaicos, produtos de base as`áltico,_'produtos para
Classe 16
Para d:stinguir: Materiais para constru- tornar impermeabilizantes . as argamasções e decorações: Argamassas, argila, sas de cimento e cal, hidrauhca, pedreareia, azulejos batentes, balaustres, blo- gulho, produtos betuminosos, imperznea.
cos de cimento, blocos ara pavimenta. bilizantes liquidas ou sob outras formas
fivhIstri.
isolantes, caibros, caixilhos, - colunas, para revestimentos e outros como ,nas
construções,persianas,
placas
para
pachapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas dágua, vimentação, aças ornamentais de cica.xas de descarga para etixos; edifica- mento ou gesso ara tetos e paredes,
Classes: :33 e 36
;pões remakiadás, estuqeu, emulsão de papel para forrar casas, massas antiTituio de E.,stnbelecimento
base asfáltico, estacas, esquadrias estru- rcidos para uso' nas , construçOes, parturas metálicas para construções. lame- /jactas, portas, po.-tõeS, pisos, soleiras;
Têrmo n. 9 660.804, de 11-9-1964
las de metal, ladrilhos, lambris, lutma para portas, tijolos tubos de concreto. Montegris
Importação e Exportação
de junção. !ages, lageotas, material iso- telhas, tacos, tubos de ventilação, tanLimitada
lante contra trio e calor, manilhas, mas- ques de cimento, vigas, vigamentos e
'-ão Paulo
sas par revestimentos de paredes, mavitrels
deiras para construções, mosaicos, proTêrmo n.° 660.799, de 11-9-1964
dutos de base astált.co, produtos para
•
MONTEGR IS f
tornar impermeabiirzantes as argamas- Sociedade Brasileira de Empreendimentos Comercial e Agrícola Cobeca
sas de cimento e cal, hidráulica. ,pedreLimitada
galho, produtos betuminosos, impermea.
.Cla;se
São 1?eulo
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Cereais, frutas, laticínios, massas •
para revestimentos e outros como nas
doces
construções, permanas, placas para paInde.TC
ratileira
Têrmo n.° 660.805, de 11-9-1961
vimentação, peças ornamentais de ciC. G. Camargo, Gualberto, Comérd•
mento ou guio para tetos, e paredes,
'e Empreendimentos Ltda.
Classe 50
papel para forrar casas, massas anil:uidos para uso nas Construções, par- Coinetos, cartões impressos, talenáricts
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
e álbuns
para portas, tijolos, tubos de concreto
Termo n.° 660.800, de 11-9-1964
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimenta • v.gas, vigamentos e • Confecções Silhueta "SS" Ltda.
São Paulo
vareta

"SEARA"

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns i,-essoa, cartazes, catálogos, jornais nac:onais e estrangeiros, publicações impres.
ias, revista.- Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofôniTêrmo ia° 660.795, de 11-9-1%4
cos, peças teatrais e c.nematográficas Seara S.A. — Crédito, Financiamenta
• '
e Investimentos
e revistas impressas
•
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bi- SLARA s/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO
.E INVESTIMENTOS
lhetes, binetes de /sorteio, cheq.uts cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas,
Nome Comercial
letras de câmbio, notas fiscais, notas
Terme,
n.
9 660.796, de 11-9-1964
promissórias, papéis de correspondência,
passagens, publicado e proprçanda em • Espanadores Brasil Ltda. Indústria
e Comércio
geral, . recibos
São Paula
Termo n.° 660.792, de 11-9-1964
bidústria Mecânica Blovil Ltda.
S ão Paulo

BRASIL
(NDUSTRIA BR-ASILEIRA

6
Afiadores, -amortecedores, anéis, mani7
lhas, ascensores, aspiradores, batedeiras
de argamassa, bielas, bobinas bombas,
britadores, brunidores, buchas blocos,
cabrestantes, camisas para pistões, cremalheiras, caldeiras a vapor, carburadores, cilindros, comando de válvulas.
cabeçotes e pistões, peças essas para
máquinas a explosão, eixos, filtros como
parte itnegrante de máquinas, engrenagens, geradores de vapor, laminas, má•

CIRSSC

Janeiro de 1905

Classe 4
Espanaaores de p com peças ne aves
e cabos de madeira ou matéria
plástica
Ternios na. 660.797 e 660.798, de I
11-9-1964
Construtora Comercial e Administradora Milfran S.A.
São Paulo
111
Ind.

raa 1eira

Classe 50
Etiquetas. envelopes, rótulos, faturas.
notas e impresso comerciais em geral
usados nas atividades da requerente
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru
ções e decorações: Argamassas. argila
ereta. azulejos- carentes. balaustres, blo-

l/dgig
C-ro NHO
Classe 36
em geral, de toda
para crianças e
esportes •

Classes: 21 e 33
Sinal de Propaganda

Artigos de vestuário

sorte,

nono n. 0 660.806, de 11-9-1964
C. G. Camargo, Gualberto, ComérdII
e Etnpreendimentos Ltda.
São Paulo

Termo n. 0 660.801, de 11-9-1964
Confecções "Silhueta SS" Ltda.
Guanabara .
01JFECÇOES
SILHUETA S8

VOA
Nome Comercial
Té: mo n. 9 660.802, de 11-9-1964
"Bela Gidali"
Guanabara
MAIRESTYL
i.ndustr 'ia

bre-si)

, Classe 36
Meias e saidas de banhos de
•

Ve1tv22t_44t NOP:

eira'

mar

1

,

Peaste: 21. e 33
Seul de .Promagaatia

UIARIO OFICIAL
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Termo ri•° 660.807, de 11-9-1964
Termo n° 660.812, de 11-9-1964
O. G. Camargo, Gualberto, Comércio Nutribern S.A. 'Indústrias 'Alimenticias
e Empreendimentos Ltda.
São Paulo
São Paulo

NUTRIBEM,
Para

Classe 41
distinguir geneticamente su6sráncias alimentícias

Termo ri° 660.813, de 11-9-1964
Indústria Metalúrgica de Máquinas e
Aparelhos Mecânicos Kiha • Ltda.
São Paulo

ICIR,‘
Ind. Brasileira
Classe 6
Máquinas industriais
Classes: 21 e -Si
Sinal de Propaganda
Termo o. , 660.808, de 11-9-1964
C. G. Camargo, Gualberto, Comércio
e Empreendimentos Ltda.
São 'Paulo •

Termo n9 660.81.4, de 11-9-1964
Romão Gogolla
São Paulo

IGRAG INDUSTRIA
„E COMERCIO
RECUPERAÇXO
DE ABRASIVOS
EM GERAL

Janeiro

(Seção III)
Termo n° 660.819, de 11-9-1964
Raffaello, Cantina e Mar, Ltda,
São Paulo

RAFFAELLO

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n9 660.820, de 11-9-1964
Manoel Neto e Yolando Leite
São Paulo

MOBI LEX
I MOVEI S E
ADMINISTRACIO

de 1 c.:C5

2E5

exaustores para forjas, bombas ceutil
fugas, rotativas, de deslocamento e
pistão para todos os tios, atletas, cal,
deiras e turbinas, injetores para cal
deiras, válvulas e transportadores asa
.oMáticos de alta e b-rixa pressão
preusas hidráulicas, martelos mecanicof
e máquinas limadoras, máquinas opera,
trizes, rotativas .ou cortadoras para usl
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
.encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
para cereais, máquinas para fabricas
papel e máquinas para 5abricar papel a
máquinas de impressão. dinamoa •
receptáculos
Termo n° 660.823, de 11-9-1964
Açougue Rumaica Ltda,

Classes: 33 e 50
Titulo

' .101111,

'Termo a° 660.821. de 11-9-1964
Indústria e Comércio de Material
Elétrico Rasquini Ltda.
São Paulo

RASQUINI
Ind. Brasileira

. brasileira
InâUMAICA
Classe 50
Impressos
Termo n9 660.824, de 11-9-1964
Curtidora São Carlense S.A.
São Paulo

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe,
JURTIPORA
rinietros, amplificadores para rádios.
Sao-oariense 3./‘
apárelhos de iluminação, apareihos de
televisão, aparelhos de ventilação para
Classe 46
edificios, aparelhos elétricos pa-a
Nome Comercial
Abrasivos
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos
para
barbear,
aparelhos
para
irisTermo
n°
660.825, de 11-9-1964
Termo ri' 660.815, de 11.9-1964
talações telefônicas, aparelhos para on. Antonio Carlos dos Santos e Roberto
Curtidora São Carlense
dular ou secar cabelos, aparelhos para
Pimenta Curado
São Paul,pasteurização de leite, aparelhos para
São Paulo
torrar pão, aquecedores eléticos, aspi.
S 0 0arlertee
radores de p6, benjamins, bobinas eléInd. Brasileira
ASC OT tricas, caixas de derivação, campainhas
EMPREENDImmem
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, es
IMOBILIÁRIOS
YeRDir14-10
tufas' de aquecimento, estufas para coaClasse 35
Carteiras, capas para albuns e para servar alimentos, estufas para secas voulivros, estojos, malas, porta-c:Naves, ro14aano/1 a sarop'llauaa .02S1A3133
Classe 34,
Classes: 21 e 33
pastas, saltos, solados, valises e cintos ap rotgarade elad SE/pAIVA 01pVI eiled
Sinal de Propaganda
SEVIA;lp 'galopem:mimei; l'aptaxio3 £C4
Titulo
-elsoama; 'sauopin liomsoar leolf39iar
Têroto no 660 . 816, de 11-9-1964
Termo n.° 660.809, de 11-9-1964
Termo a' 660.826, de 11-9-1964
saroperatiinai 'ojpga ap saroadaa
Cotesa — Indústria e Comércio de
C. G. Camargo, Gualbefto, Comércio
• eDTraaja suqgd
lsauojara Aveholand Comércio de Aves Abatidail Tecidos Ltda.
e Empreendimentos Ltda.
Limitada
luz .so.r4atrignem saropeDurpmbg ',seped
São Paulo
São Paulo
São Paulo
leaiopeiper.ii loa:mm.1nm -.Gonu
-9121 53 comannmsul 'mama cama ap
saaopipaux sowatan.nstri 'enfio ap
COTESA
Znd. brafdlelra
ar soauratoms saJopmpuj •so.nanigipiq
.so2am9uente6 'soam 'saglios 'soam
-fia soltaieBo; lon6g ap solam %lemos
ai) a remoeria ap SONIM3 SOLI31 wed
Classe 50
Impressos
Termo n° 660.822, de 11-9-1964
"OCA" S.A. — Organização
Têrmo ti° 660 . 817. de 11-9-1964
Comercial e Administrad -ri
incot Indústria e Comércio de
São Paul',
Transformadores e Eletrônica Ltda.
São Paulo
•
O CA'

g

.

ind. Braaileir

cno

effikl "HO'

InOT
Ind.. braslielra
Classe
Transformadores

Classes: 21 e Ys
Sinal de Propaganda
Têzmo n° 660. 811, de 11-9-1964
Nutribem S.A. Indústria Altmenucias
São Paulo

RDTR.ISEM
INICTSTRIA5
MAME Pric IA:
chia *
~toá aissendefea

Termo n° 660.818, de 11-9-1964
Bar e Café Leitão Ltda.
Sãr

LEITIO
tua. A:Iras/leira

, Classe 6
Para distinguir: Máquinas e 1,a.ttes de
máquinas para todos os fins industriais.
Máquinas de rosquear: serras
cas, motores elétricos, alternadores.
ramentas e placas para to-nos. *geradores. plainas, máquinas de furar e ceia•
trar, tornos mecânicos, prensas mecoini.
máquinas amassadeiras. "aturado
-as adaptados na construção e conserva ‘ ão de estradas. mineração; corte de
madeira, movimento de terra, carretas
e outros fina industriais, elevadora, má-,
guinas desempe'hadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos para, cereais,
má ui s secadoras, trituradoras. pulverizadoras, fresas, politizes, tranchas,
tesouras mecátdcas. turfas, máquinas de
abrk chavetas, narteletes; ventiladores,

q na

Claisè 95
Iheprenni

Classes 19 e 41'
Insígnia
Têrmo n° 660. 829, de 11-9-1964-Oreste Carroza
São Paulo

WILYN
.Ind. brasileira
Classe 36
Soutiens

fuff
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Têmio n° 660.830. de 11-9-1964
Clinica São Marcos Ltda.
Cuanabara

saaduiches, álgidas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, SLICOs de - tomates e de
• filaria; torradas, tapioca.. tâmaras, talha.
ran, tremoços, tortas, tortas para a1i.
cnento'ne animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
'TérrnO ri• 660.837. de 11-9-1961
Banco de Mossoró S.A.
• Rio .Grande do.No.

e

n
I3anco de Mossord S. A.

Janeiro de 1965

Termo n° 660.844, de 11-9-1961
Bebidas Incligenas Ltda.
• Rio de . Janeiro

Termo n • 660.851. de 11-9-1961 Méson Engenharia Ltda.
Guanabara

,
I
ii
FAZENDAVaH ,
''

an eadow

g

Classe 33
Titulo 'de EsMbelecimento

-I

Classe 50
erestação de serviços especizatzaaos em
icheckup pélvico" de
medicina, •
prevenção e detecção do câncer -nos
órgãos pélvicos; pesquisas e estudos do
câncer; clinica médica em geral; cicurgia gerai.; ginecologia; proctologia;
urologia, podendo, Inclusive, .explorar
os serviços médicos hospitalares cem
Internações e prestação onerosa de
alimentos; compra e venda de material
cirúrgico e hospitalar

.1

Termos na. 660.833 e 660.831, de
11-9-1964
Cotia Ltda.
Costa
Guanabara

Nome Comercial
•

Banco de Mo2soró S.A.
Rio Grande da Norte

Termo n°
Méson

Indústria Brasileira

MANDA-BRASA
INDáSTRIA BRASILEIRA

'';, de 11-9-1964
ia Ltda.

rat

g

eeei~te

Classe 33
Titulo de Estabelecimento,

Classe 50
Artigos na classe

Termo IV 660.846, de 11-9-1964
Méson Engenharia Ltda.'
Guanabara
. g .
•

Classe 36
Sandálias, sandálias de borracha, e calgados em geral para homens, senhoras
e crianças
Classe 29
Todo e qualquer tipo de escovas para
limpeza, inclusive de utensílios domésticos, espanadores e vassouras de qualj
quer tipo, rodos e similares

c

1
L.

‘..41,441514.4.4.7.

Termo n• 660.839, de 11-9-1964
Banco de Mossoró S.A.
Rio Grande do Norte

Termo n• 660.836, de 11-9-1964
O Manda Brasa Ltda.
Rio de Janeiro

• Classe 42
Artigos da classe

Tênno n° 660.838, de 11-9-1964

Classe 33Título de Estabelecimento

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Temi° n° 660.847. de 11-9-1964
Méson Engenharia Ltda.
Guanabara

Termo n° 660.854, de 11-9-1964
Méson Engenharia Ltda.
Guanabara

E41~-

Classe 33
. Sinal de Propaganda
Termó n• 660.840, de 11-9-1964
Centauro -S.A. — Crédito.
Financiamento e Investimento
Rio Grande do Sul

-

paugença

&ta
• Classe .33
Titulo de Estabelecimento

Termo n• 660.848, de 11-91964
Méson Engenharia Ltda.
. Guanabara

Eclificio
San Salvador

erttauro

111W

"'`tr

Edifício _..
San LaetanO

Edificio • - S an Jorge
I: . .

•

Termo n° 660.853, de 11-9-1961
Méson Engenharia Ltda.
Guanabara

g

•

r

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Edificio
San Bento
o.n gitoectãe.

''Centauro S. A. Crédito,
Classe 41
Financiamento e tnyestimento
• t Alcachofras, aletria, alho. aspargos.
'!.açúcar, alimentos panr animais, amido
Nome Comercial
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
• wroz. atum, alicia, avelãs. azeite, azei.
nonas, banha, bacalhau. batatas, balas Temos as. 660.841 e 660.842, de
11-9-1964
r biscoitos. bombons, bolachas, baunilha
Centauro S.A. — Crédito
•
café -em pó e em grão. camarão. Canela
Classe 33
Financiamento e Investimento
em pau e em' pó. - cacau; carnes. chá
Titulo 'de Estabelecânento '
-.
ízio Grande do Sul
?catamelos, chocolates. confeitos. cravo
k cereais. cominho. creme de leite. cremo',
• Termo n•66.849, de 11-9-1964
•t ai:mentidos croquetes, compotas.- canMéson- Engenharia Ltda.
: (Oen. coajhada, castanha, cebola. condi
- Guanabara
a mentos para • alimento& eolorantes
chouriços, dendê. doces. doces de. Ira
Classe 50
tas espinafre, essências alimentares. emArtigos da classe
parias, ervilhas. enxovas, extrato de
Classe 33
$ mate, farinhas alimentícias, favas,
Insígnia Comercial
cuias. flocos. farelo. 'amiantos, feijão
z figos. frios, frutas necas naturais e cria
Termo n° 660.843, de 11-9-1964
Classe* 33
talizacras; gricose, goma de mascar. geieBebidas Indigenas Ltda.
duras. granidos, grão de bico, gelatina,
Estabelecimento .
Titulo
de
Rio de Janeiro
• grdabada, geléias, herva doce, hem
. .
• Térmo n° 660.850, de 11-9-1964
mate, hortaliças, lagostas, línguas leite
' Méson,Engenharla Ltda.
• condensado, leite era pó, legumes- e*
Guanabara
.
a conserva, lentilhas, linguiça, louro, mast, las alimentícias, mariscos. Manteiga
, , margarina, marmelada, macarrão. mal•
- aa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, Molhos, moluscos
~tarda, mortadela. n6s moscada. nozes. Óleos comestiveia, ostras, - ovas.
• pEes. plaos, prlinés, p
imenta, pós para
• pudins, plckles, peixes, presuntos, pa' tês,
pstilhas, pizzas, pudins;
queijos. rações balanceadas para ani.
Classe 42
Classe 33 .
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
Artigos da easse
talo de Estalniecime to

t

Teimá a' 660.852, de 11-9-1961
. MésOn Engenharia Ltda. •
• - • tuanabara

EdiFíci Q-San José
Classe 33 Titulo de Estabelecimento
Têrmo
66.855, de 11-9-1964
Bristol — Myers Company
7stados Unidos da América •

ENZITRIN
— Classe 3
Associação de antibióticos eTertno n° 660.856, de 11-9-1964
Thiokol Clemical Corporation

Estados Unidos da América

.

ELASTOTHANE

Classe 4
Borracha 'sintética em brutoTêm n• 660.857, de 11-9-1964
(Prorrogação)
Jacquenne Cochran, Inc.
Estados _Unidos da América

°

ENDOCREME
Classe 48

Creme para a nele
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•-

Têrtno a9 660.858, de 11-9-1964

•

(Prorrogaçao)
Fazio
Fazio
Pernambuco

INDUSTRIA
BRASILEIRA.
•

Classe 41
Leite em pó

Tênno n° 660.859, de 11-9-1964
Paranoó — Equipamentos
ilidrodétricos Ltda.
São Paulo

PARANOI-EQUIPAMENTOS BI IRMÃ
,TRICOS LTDA.
Nome Ccmercial.
Têm° n9 660.860, •ala. 11-9-1964
• Paranoá — Equipamentos
Hidroelétricos Ltda.
Sau Paulo
PARAN04

Classe 8
•
Para distinguir aparelhos de fulminação
em • geral. transformadores e chaves
elétricai em geral, fios, cabos e abrodutos em geral, válvulas e registros
• hidráulicos em geral, aparelhos eletrônicos em geral
Termo n' 660:861, de '1.19-1964 -São Paulo-

licas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foice, ferro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, formas para
doces, bolos, empadas e pudins, limava
fivela, furadores, ferramentas cortante.
ou perfurantes para marceneiros, fechos
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, joalhos, jarros, limas laininas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, • molas para portas, martelos
marretas, 'matrizes, marmitas, maaanetas
morsas, machetes; mantegueiras malhos
navalhas. 'rufies, pcas, pás, picaretas
pregoe, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiraa, 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, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
'rodizios, 'roscas de aço inoxidável. re-gistros de aço inoxidável registros.
'serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarriilhas, torquezes, trilhos tubos --subulações, &apões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, t-amelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas. mandril de expansão, frau de.
Irezar, guia de frua. de chanfrar,
ventosas. maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para -pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras,. prendedores de papel, suportes.
torniquetes e tubos de .expansão
Termo n° 660.862, de 11-9-1964
Confeitaria "Golda" Ltda.
•
São Paulo

OOLDÀ
- Classe 11
Para distinguir ferragens e çerramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá 'e cale. assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, ares• tas, aros, almofadrises, amoladores.
ximolactores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
'bandejas, bacias, mombomeres balde
borboletas, baterias, bases de metal bra.
çadeiraa, bules. bisagra, buchas, bainha
para ' . cass baterias de cosinha. colhe
• res de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões colunas, canos: chaves' de tenda, chaves inglesas, cabeç,ões, canecas;
copos. eachepots centro de mesa coquetele.ras caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaru.
Las, chaleiras, cafeteiras cãnchas Coadores. cuscuseiros, cabides' de metal,
cabos. caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras. chaveiros, canivetes, chaventas. cremones, ca
• dinros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétricaa correntes. para , chaves, colcretes, chaves para porcas: distintivos.
dobradiças. descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites- dc• metal, estribos, espátulas
estojos de -• metal para carimbo& eixos

Classe 41
Bolachas, bolos, biscoitos, croquetes,
doces, empadas, frituras, frios. lanches,
pães, pães doces,. panetones, pizzas,
Pastéis, salgados, torrados, tortas,
rbscas.
Termo n9 660.865i de 11-9-1964
"Doa fvlont" '— Cia. Destilaria
Angelo Milani
Rio Grande do Sul •

AUL_ iRANir o
lairlrã!
.u
4

-

Télrtnos na. 660.863 e 660.864. de
•
• 11-9-1964
Doiival Biasia
São Paulo

3IASIA

.I2ie tz.ia

Preei

uJ

_Classe .42

Para distinguir: Aguardentes, aeritIvos.
anis. bitter, brandy, conraque, cervejas.
essências para bebidas alcoolicas, genebra, fernet, gyn, licores, kumet nectar,
Puna. PiPermint, rhum, suco de 'frutas
com aleool, vinhos quinados, vinhos
espumantes, vinhos, vennoutes. vodka,
exPaudidor para tubos, estruturas meta- _
wftk%

PACO*... MAR

•

Classe 8
Para distinguir: Abajour, acumuladores,
acetinõmetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anememetros, - aparelhos
de televisão. apsrelhos de ar condicfonado, aparelhos para iluminação, inclusive os consider•ados acessórios de vélcblos, aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores,' aparelhos cromográficos, apareTermo n' 660.866, de 11-9-1964
lhos de barbear elétricos, aparelhos re. r
Edições „Automobilísticas !'Edauto"
gfstradores e medidores de. distãncias,
. Limitada.
aparelhos para purificar águas, apaâ- •
São Paula
lhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos. aparelhos autoraticos para acender e regular gás,
, aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edificios, aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica,
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, 'aparelhos geradores clero-químicos, aparelhos para
. Classe 32
Para distinguir: Albuns, boletins, jor- recepção e reprodução de sons e sonla
a, aparelhas automáticos elétricos da
nais, rgãos de publicidade e propagan 1,a...sar,
aparelhos para espremer fruta,
da, obras, peças e programas de cinema, e legumes,
aparelhos de alta tensão, a
radio, teatro' e televisão, publicações aparelhos de proteção contra acidentes
jrnpressas e revistas
de operários, aparelhos afiadores de
ferramentas, aparelhos distribuidores de
Têrcao n° 660.867, de 11-9-1964
sabão e de desinfetantes para instalaFabri-Linhas S.A. Indústria
ções sanitárias, aparelhos esterilizado . .:
e Comércio
res, ai. arelhos riazeificadores, aparelhos .
São Paulo
Pe i a análises, aparelhos , ozanizacloael.
RNIELHO BR N o
aparelhos noteurizadores, aparelhos- reguiudores e estabilizadores da pressão
e do fluxo de gases e liquidos aparelhos para salvamento e para sinalização. aparelhos pa.-a ercatnpristas. apa- relhos pura -limpar vidros, aparelhos
para combater ,formigas e outras pra.
, gas, aparelhos automáticos acionados
peia Introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos 'e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
siamicas. aparelhos termostatos, arito.
ndmetros. aspiradores de pó, acreano
5140 VERI, LHO BAt4CQ VI. DE CIAR
tros, acendedores elétricos, alto falam. •.'
•
tcs. aplicadores elétricos, antenas, baClasse 22
.
terias de acumuladores, baterias, balata.
Para distinguir: Fios de algodão. a- ças amuo, e , elétricas, barómetros, bi. -' .
nima:2.f, celulóse, juta.' linho, là, çios naculos, bitolas, bobinas, bobinas elé•
plásticos, fios de seda natural ou raiou tricas (exceto para fins curativos); .
para tecelagem, para bordar, para cos. lartões de campainhas elétricas. bombas .
tura, tr cotagem e para . crochê, fios e medidoras, bússolas, baterias elétricas,
•
linhas de te,da espécie
bules elétricos, buzinas, buzinas para
b:cicletas, caixa de descarga. chiaras
Têrmo n9 660. 868, de 11-9-1964
Coimpo — Construções e Imóveis i friaorificas e fotográficas, chassis de
rádios.. chaves elétricas, chaves. camPopulares Ltda.
painhas, cinematógrafos, cronômetros,.
São PauTo
crenógrafos. combuatores de gás. cid&
metros. cristais de rádio, condensado..
C0
res comutadores, cortadeiras para foto.
• 4,131 P a ro- P.a t . de
emi tias. chaves de alavancas. chaves
autcmáticas, capacitores de bloqueio,
S . Paul o
capecitores eletrolítrcos, • calibradores,
conservadeiras para peixes e carnes,
Classe 50
eaceradeiras elétricas, escalas para rio
Construções e imóveis
dir.2 estufas, engenho de assar carnal,
ercnralodes de cabelo elétrico, empei'
Têm° a' 660.869, de '1/-9-1964
-artet, os, esilcadores de luvas, espelhoti
• Edicões Automobilísticas "Edu -to de r;ástico para eletricidade, esteriliza.'
•
Lknitada
dores, extintores de Incêndio, ferros eles
São Paulo
'ricos de passar e enganar, ferro de .
•
soldar elétrico, filtros e aparelhos fil,;,
ROTEIRO PENiNV:10
trantes. filtros paraIeos. filmes fala.'
dos,..fogões, fogareiros elétricos, hist, i
vais. filmes revelados; faróis corno acesa
sórios de veiculos para sinalização • ;
Casa 32
para
iluminação em .gerai, fôrmas et&
uma
revista
d
i
stlingil?
Pará
tricas, fervedores, higorlficos, fotonte+
._ - A'
Classe 11
Aura,,,, ea de latas, bandejas, Iopta para liquidificadores de alumínio, -copo
coqueteleiro para, bar de alumínio, pagos de coqueteleira, pira, tigelas para
batedeira de bolos, turibulo e vasos de,
ahuninio anodizados
•
Classe 8
Antenas para TV cm geral

1mPO

o
2

ra

Termos ns. 660.870 a 660.875, de
11-9-1964
Irpasco Administração- •
Empreendimentos e Agricultura S. A.
São Paulo
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lioê, fios elétricos, ,filtros de interferiufonágrafos. garrafas térmicas, galameiros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
tons, ,holofotes, ladrômetros, incubadora, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, Isoladores, Iam'padas flsh, lamparinas, lactômetros, lentes, liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas, limpadores de parabrisas, luzes trezeiras para veículos,
/metas,' maçaricos de soldar, caldear e
cortar, magnetos, marcadores de passagens, medidores. Medidores elétricos.
microscópios, misturadeiras, máqu'r as
falantes, mostradores para rádios, microfones, máscaras contra gases; micrómetros, níveis, óculos, objetivas fotcgráficaa, p:lhas elétricas, pot/Sanemos,
pluviômetros, pinos e tomadas, °anela
de pressa°, pilhas sécas elétricas para
transistores, pistolas de pintura; pl'igs,
painéis de carros, quadros distribuidores, pick-ups,.. para-ralos, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astronômica,
refrigeradores, rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios /de ponto,
de pulso, de bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores de. quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros para
vapor, gás, águia outros líquidos quando não considerados partes de máquinas,
reatores para luz • fluorescentes, refrigeração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles, sorVeteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, - sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras,
tuboa acústicos termômetros para observação meteorológiCa, telescópios, tacômetros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de reduçao; vacuannetros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores
Classe 6
Máquinas para indstrias téxteis eia geral; máquinas e suis partes integrantes
para fins industriais; máquinas para indústrias de calçados; .máquinas de pracisãO; máquinas operatrizes; motores e
suas partes; peças para veículos; Alavancas, alternadores, aceleradores, anéis
de pistão, anéis de esferas para rolamentos, anéis dc óleo, anéis para facilitar o arranque dos motores, anéis It
segmento, auto-lubrificadores, aríetes,
aparelhos para mistura de combustíveis
de motores a explosão, máquinas amassadetras, máquinas amassadeirs de com
ereto e brro, máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadoras, pára ferramentas de cortes, máquinas para arqueação
de embalagens e volumes, máquinas
para • afiar, máquinas para ajustar, máquinas de atarrachar, batedeiras, biels,
-boinbs de óleo, braços, burrinhos biocos
de motores bronzinas, blocos, barras.
- bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, bombas de circulação, bombas de combustíveis para motores bombas de água e gasolina para automóveis, bombas hidráulicas, bombas canteituas, rotativas de deslocamento e a pistão, bombas elétricas, bombas para
líquidos, para pressão hidráulica c para
• compressões, bombas elétricas para
(hidr) pneumáticos, brunidores para cereais, máquinas batedeiras, máquinas
brunidoras, máquinas para bordar, máquinas betoneiras. cruzetas, Cilindros.
, cambias, cabeçotes, camisas, cárter de
maior, comutadores, cubos de placas-de
emb.eacm; culatras - de cilindro do mo-

tor caixas d elubrificação carburmiores;
cabeçotes do tilindro, máquinas para
cara'ar, frios, coroas, carteiras, cadeias
co:tantes para entalhar', camisas para
cilindros, cardans; máquins catadwas,
caldeiras, máquinas de costura,
nas adaptadas na construção e conseivação de estradas, corte de madeiras 'e
carretos, máquinas para cortar e Moer
carne e legumes, máquinas classificado•
raS, , máquinas de centrar, inAtiines
para cortar, máquinas compressoras,
caricieis, máquinas cravadeiras, carne,ros hidráulicos, máquinas para fabriaar.
canhões, • máquioas para fabricar cigarros, máquinas para tirar cortiça, d:stribuidores de gazolina, dispositivos de
arranque, diferencial, dispositi.vos de
ignição elétrica para motores, dínamos,
dragas, desnatadciras para manteiga.
des,ibradores de cana e torrgagem, máauinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, máqu nas
distribuidoras, de concreto e barro, espuladeiras, eixos de direção, eixos de
transmissão, embreagens, engraxadores
ceai: ilugos pa-a forjas, engenhos de
Cana, esremedeiras para manteiga; engrenagens para mancais, engrenagens
de cremalheiras, engrnagens Para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
sem fim, ' engrenagns d distribui ção, engrenagens multipl i c adotas, • e st-iuras
transportadoras, elevadores ridráulicos,
exaustores paar forjas, esmeris, cápsulas, máquinas encanatóriaa, maquinas
ensacadoras, elevadoras, máquinas de
esculpir, diafragmas, .enyfenaens de
comando das válvulas, máquinas empilhadoras, máquinas para estaleiros,
eixos de comando, engrenagens Ara
eixos de comando das válvulas, e para
eixos de manivelas, máquinas 4e estampar, máquinas de esticar, máquinas
para escavalção de terra, máquinas para
extração' de óleos', filtros 'para limpaza
dp motor, filtros ara óleos, aoles de
forjas, fresas, fusos, fornalhas para tundição, furadeiras, forjas máquinas para
furar e centrar fornalhas para tratamentos térmicos, máquinas de fabricar parei, máquinas para o fabrico do fumo,
máquinas para fabricar gelo, máquinas
para fabricar telas de arame, guilhotinas, guindastes, geradores para" corrente, continua e adternada, geradores de
eletricidade, máquinas para galvanoplastiai gazeificadores de líquidos combustiveis, guinchos,- injetores para. carburadores, máquinas de impressão, , fornos
industriais (fornalhas), máquinas insudadoras, máquinas limadoras, máquinas
para lavar -vasilhames em geral, máquinas, para fabricção de bebidas refrigerantes, de águas gazeiaicadas, máquinas
de arrolhar e tampar garrafas,. rdáquinas para engarrafar bebidas e líquidos,
máquinas para colagem re rótulos em
vasilhames, máquinas para fermentar e
misturar bebidas; juntas' universais para
condutos dágua de motores e máquinas,
laminadores ;§,i frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras, lubrificadores centrífugos, máquinas de lavar
pratos e roupas, máquinas lixadoras,
macacos, mancais, motores' elétricos,
rneadeiras, martelos mecânicos, moinhos
para cereal;, maçarocas, marteletes,
malacates, motores, mancais para brocas, motores de combustão interna, motores diesel, macacos ara brocas, macacos de rôscas, de arafusos. e hidráulicos, mancais de roletas, Miolos de válvulas. mandris, magnetos para motores,
magnetos de ignição, mecanismo impulsionador do diferencial mineração, multiplicadores, máquinas misturadoras de
barro e concreto, máquinas para malharia, nàquinas para movimento de terra,
maquinas para moldagem, j:.inhões, pis,

tões de motor, polinizes, motores à ex:logo a - 3mbustão interna e elétricos,
prensas, punções, plainas de mesa, piaiias limadoras placas para tôrnos, prensas hidráulicas, máquinas para panifiac
aão e máquinas para fabricação de massas alimentícias, maquinas para fabrieaçao de papel, platinados para veículos, pedais de alavancas de embreagens, planetárias de parafusos sem 'fim
e de rodas, polias. máquinas para °lar
ria, máquinas pulverizadoras, máquinas
de polir, receptáculos, rolos, roletas.
ressaltos repulsionadores de rolamentos
e ro'os, rolamentos, aparelhos redutores de consumo de gasolina, retrato
res de graxa. de óleo e de cilindro,
rectutore,s silenciosos, máquinas de res.:
quear, máquinas rotativas para usinar
ferro, aço e bronze, máquinas para rotular, reguladores, serras mecânicas,
segmentos de pistões, engrenagens e parafusos sem fim, silenciosos, satehtes,
separadores de graxa, óleo e cilindro,
máquinas secadoras. máquinas para
serrar, máquinas salgadeiras para manteiga, teares, turbina torcedeiras, tesouras rotativas, tesouras mecânicas,
tôrnos revólver,' tômo mecânieos, trilhos
tupias, trancNas, tirantes, transportadores automticos para alta e baixa pres' , máquinas pasão, máquinas lavadeiras
ra terraplanagem, máquinas de solear,
tuchos de válvulas, máquinas para indústrias de tecidos, máquinas para tecidos de tapeçarias, máquinas tritiradoras, máquinas térmicas, máquinas de
trancar, máquinas de tricotar, máquinas urdideiras, válvulas para motores,
válvulas de , aspiração, transportadores
mecânicos. velas de ignição para motores, virabrequins, ventoinhas e máquinas ventiladoras
Classe 21 .
•
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros' para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, 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 cir.
culares para veículos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, das'',
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros 'e Para carga,
manivelas, navios. ónibus,- para-choques,
motocicletas, motocargas, moto furgões
engates para carros: eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
iodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões. velocipm
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
•
carros, toletes para carros
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, calçadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchbvadeiras, facas para máquinas agrIco/as, ferradeiras, • gadanhos,
garras Para arado, 'grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas anseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
munair, máquinas—niveladoras da terra.
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máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar. -notochara
mas. máquinas regadeiras, maquinas de
'roçar, de semear, para sultatar. ' de
cc:rquir, de 'triturar, de estare:ar. terra.
para irrigação, para matar ronnigas e
autros insetos, para burrifar t pulverla
tar desinfetantes, para adunar, pará
agitar e espalhar palha, pua comer
3ipodão, para colher cercaia, máquinas
amassadoras para fins agrícolas. de
aartar árvores, para espalhar. vara capinar, máquinas ccenbinadas, para serp ear e cultivar, de desoanar, oara enafiar, máquinas e, moinhos para forragens, 'máquinas toscadoras, ordenado-te; mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, seaadeiras,
secadores de terra, tásadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
1
máquinas a g ri colas
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos, âncoras, bóias, cintas de natação, 'ateixam
paraaquedas. e salva-vidas
Classe 11
•
Para distinguir ferragens e aerramentam
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves,. armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, a parelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros,' • almofadriscs, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, - bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mornbonleres ; baldes
borboletas, baterias, bases de metal, braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha •
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes' cabides,. cha aes de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal' para
portões, colunas, canos, chaves de fezda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, zachepots centro de mesa aso
queteleiram caixas para condimento de.
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cusCuseirom cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas çur ras
cantoneiras, chaveiros, caniwtes, chavenas, cremones, cadinros crivos, dna:
fradores, cassinetes, cabear, chaves chaves para porcas circulares chaves, torquimétrica, correntes para chaves, calcreteS, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, desçanço para talheres,' pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal., estribos, espátulas
estojos de metal Para carimbos,' eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espuMadeiras, formões, foices, !erro para
cortar capim, frero/hos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanes
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, !echos
de metal, ferraduras, forminha,s, fites
de aço, ganchos, guarnições de metal.

garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhes, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, jos.'
lhos, jarros, limas laminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos

marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegUeiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregoo, 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

garrafas, passadores . de roupa, presta
lhas, raste/os, roldanas, ralos, regadoras
rebites,, reduções, recipientes de metia*
rodízios, roscas de aço inoxidável, ré.
cairo' de aço inoxidável registros*
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vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- res pick-ups, para-raios, propulsores,
lhos cinematográficos, aparelhos auto- queimadores de óleo, quadrantes 'e sexmáticos para acender e regular gás, tantas para observações astronómica,
aparelho para separar café, aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados,
para aquecer edifícios, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto,
experimentar -drenos, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertadestruir insetos, aparelhos de ótica, dores, contadores e medidores de quanaparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios, reaquecimento de água, aparelhos gera- tentores de graxa e óleo, receptores,
dores eletro-químicos, aparelhos para legadores auternáticos, registros • para
recepção e reprodução de sons e soai- vapor, gás, água e outros líquidos quandos, aparelhos automáticos elétricos de do não considerados partes de máquinas,
passar, aparellios para espremer frutas reatores para luz _fluorescentes, refrigee_ legumes, aparelhos de alta ,tensão, ração doméstica e industrial, registraaparelhos de proteção contra acidentes dores, resistências elétricas, reles, , sorde operários, aparelhos • afiadores de veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
fcriamentas, aparelhos distribuidores de. soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
sabão e de desinfetantes para instala- soldadores elétricos, toca-discos, tomações sanitárias aparelhos esterilizado. das e Interruptores elétricos, torneiras,
Têm° no 660.876, de 11-9-1964
res, aparelhos gazeifiCadoresa aparelhos tubos acústicos termômetros para obserEcfições Automobilísticas "Edauto"
para análises, aparelhos ozonizadores. vação meteorológica, telescópios, tacôLimitada
aparelhos pasteurizadores, aparelhos re- metros, televisão, taxímetro, torradores
São Paulo
guladores estabilizadores da pressão de cereais, trenas, transformadores, tee do fluxo de gases e líquidas, apare- lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
Ictfa£2100AtALIZAÇÂO
lhos para salvamento e para sinaliza- para fotografias, válvulas para rádios,
ção, aparelhos para escampristas, apa- válvulas de descarga, válvulas de reINJDUSTIRIAL
relhos para limpar vidros, aparelhos dução, vacutimetros, válvulas elétricas
Je COMERCIAL
— de vácuo, ventiladores
para combater formigas. e outras praClasse 20
gas, aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas, aparelhos Para distinguir: Petrechos navais e aeClasse 32
espargidores, aparelhos e instrumentos ronáuticos; âncoras, baias, cinta de
Almanaques, anuários, álbuns impres- de cálculo, aparelhos para observações natação, colete salva-vidas, eiturões de
sos, cartazes, catálogos, jornais naco. sia:nicas, aparelhos termostatos, arito- natação, cinta de natacão, fateixas, flunaLs e estrangeiros, publicações Impres- notnetros, aspiradores de pó, acrõene tuadores paar hidrometria, para-quedas
sas, revista. Propaganda em radio, tros, acendedores' elétricos, alto falane salva-vidas, nadadeiras
televisão, jornais, programas radiofôni- tes, aplicadorea elétricos, antenas, baClasse 7
cos, peças teatrais' e cinematográficas terias de acumuladores, baterias, balan- Máquinas e utensílios para serem usae revistas impressas
ças comuns e elétricas, barômetros, bi- dos exclusivamente na agricultura e
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elé- horticultura a saber: arados, abridores
Trino n9 660.877, de 11-9-1961
tricas (exceto 'para fins curativos). de sulcos, adubacleiras, ancinhos meEdições Automobiliticas "Edauto"
botões de campainhas elétricas, bombas cânicos e empilhadores combinados,
Limitada
medidoras, bússolas, baterias elétricas, arrancadores mecânicos para agrimd.
São Paulo
bules elétricos, buzinas, buzinas para tura, batedeiras para cereais, bombas
bicicletas, caixa de descarga, câmaras paar adubar, ceifadeiras, carpideiras,
frigoríficas e fotográficas, chassis de ceifados para arroz, charruas para agrirádios, chaves elétricas, chaves, cam- cultura, cultivadores, debulhadores,
painhas, cinematografas, cronômetros, destocadores, desentegradores, esmaga.
cronógrafos, combustores de gás, cidô- dores para a agricultura, escarrificadoretiros, cristais de rádio, condensado- res, enchovadeiras, facas para máquires. comutadores, cortadeiras para foto- nas agrícolas, furadeiras, gadanhas.
grafias, chaves de alavancas, chaves garras para arado, grades 4 discos
automáticas, capacitares. de bloqueio, ou dentes, máquinas batedeiras para
capacitares eletroliticos, calibradores, agricultura, máquinas inseticidas, máconservadeiras para peixes e carnes, quinas vaporizadoras, máquinas de
enceradeiras elétricas, escalas para rá- mungir, máquinas niveladoras de terra,
dios, estufas, engenho de assar carnes, máquinas perfuradoras para a agriculencoralodes de cabelo elétrico, empar tura, máquinas de plantar, motochar.
rômetros, esticadores de luvas, espelhos ruas máquinas regadeiras, máquinas de
semear, para sulfatar, de
Classe 32
de plástico para eletricidade, esteriliza- roçar, de
de triturar, de esfarelar, terra,
Almanaques, anuários. álbuns Impres- dores, extintores de Incêndio, ferros elé- torquir,
para irrigação, para matar formigas e
sos, cartazes, catálogos, jornais nac.o- tricos de passar e engomar, ferro de
outros insetos, para burrifar e pulverinais e estrangeiros, publicações impres- soldar elétrico, filtros e aparelhos fil- zar desinfetantes, para adubar, para
sas, revista. Propaganda an rádio, trantes, filtros para Óleos, filmes fala- agitar e espalhar palha, para colner
televisão. jornais, programas radiofôni- dos, - fogões, fogareiros elétricoa, fusí- algodão, para colher cereais, máquinas
cos, peças teatrais e enematográficas veis, filmes revelados, faróis como aces- amassadoras para fins agrIcolas. de
sórios de veículos para sinalização e cortar árvores, para espalhar, para cae revistas Impressas
para iluminação em geral, fôrmas elé- pinar, máquinas combinadas para seTênnos ns. 660.878 a 660.882, de tricas, fervedores, frigoríficos, fotóme- mear e cultivar, de desbanar, para en.
11-9-1964
.
tros, fios elétricos, filtros de interferên- silar, máquinas e moinhos para forraTrpasco Administração
cia, fonógrafos, garrafas térmicas, ga- gens, máquinas toscadoras, ordenadoEmpreeniimentos e Agricultura S. A. sómetros, geladeiras, globos para !Am- res mecânicos, raladores mecânicos, roSão Paulo
putas, globos para lanternas, globos los compressores para a agricultura.
terrestres para ensino, gravadores de sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
sons, holofotes, hidrõmetros, Incubado- secadores de terra, tosadores de graPASCO-RSTA
ras, Indicadores de vácuo, instrumentos ma, tratores agrIcolas, válvulas para
de alarme, interruptores, isoladores, lâmmáquinas agrícolas
•
padas flsh, lamparinas, lacteanetros, lenClasse 8
Classe 6
•
tes, liquidificadores, lanternas mágicas,
Para distinguir: Abajour, acumuladores,' lanternas de pilhas, limpadores de pa- Máquinas para in,dstrias téxteis em gearetinennetros, amortecedores de rádio rabiisas, luzes trezelras para veículos, ral: máquinas e suas partes integrantes
e freqüência; anemómetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar, caldear e para fins Industriais; máquinas para inde televisão, aparelhos de ar condicio- cortar, magnatas, marcadores de passa- dustrias de calçados; máquinas de prenado, aparelhos para Iluminação, inclu- gens, medidores, medidores elétricos, cisão; máquinas operatrizes: motores e
sive os considerados acessórios de veí- microscópios, misturadeiras, máquinas suas partes; peças para veículos; Alaculos, aparelhos para anúncios mecâ- falantes, mostradores para rádios, mi- vancas, alternadores, aceleradores, anéis
nicos, aparelhos aquecedores e medi- crofones, máscaras contra gases: micrô- de pistão, anéis de esferas para roladores, aparelhos cromográficos, apare- metros, níveis; óculos, objetivas foto- mentos, anéis de óleo, anéis para facilhos de barbear elétricos, aparelhos re- gráficas, pilhas elétricas, podômetros. litar o arranque dos motores, anéis de
g Istradores e medidores de distancias,
pluviemetios. pinos e tomadas, panela segmento, auto-lubrificadores, arietes,
aparelhos para purificar águas,t
apare- de pressão, pilhas skas elétricas para aparelhos para mistura de combustíveis
n
lhos de sinais lampejantes, aparelhos transistores, pistolas de pintura, plugs, de motores a , explosão, maquinas amas
reguladores de gás, aparelhos de gal- painéis de carros, quadros distribuido- sadeiras, máquinas amassadeirs de coaserras. serrotes, sitões, saleiros, sacarróibas. torqueaes, trilhos tubos subula
ções, am pões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para, panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de casinha, torradeiras, manias, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
*rezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas. 'passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
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creio e brro, máquinas de abrir chavetas,' máquinas afiadoras, para ferramentas de cortes, máquinas para arqueação
de embalagens e volumes, máquinas
para afiar, máquinas para ajustar, máquinas de atarrachar, batedeiras, biels,
bomba de óleo, braços, burrinhos blocos
de motores bronzinas, blocos, barras,
bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, bombas de circulação, bombas de combustíveis pata motores bombas de água e gazolina para automóveis, bombas hidráulicas, bombas centri.
fuas, rotativas de deslocamento c a piatão, bombas elétricas, bombas para
líquidos, para pressão hidráulica e para
compressões, bombas elétricas para
(hidr) pneumáticos, brunidores para cereais, máquinas batedetas, máquinas
brunidoras, máquinas para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas, cilindros,
câmbios, cabeçotes, camisas, cárter de
motor, comutadores, cubos de placas de
embreaem, culatras de cilindro do motor caixas d elubrificaçáo carburadores,
cabeçotes do cilindro, máquinas para
cortar frios, coroas, carteiras, cadeias
cortantes para entalhar, camisas para
cilindros, cardans, máquina catadoras,
caldeiras, máquinas de costura, maquie
nas adaptadas na construção e cansara
vação de estradas, corte de madeiras a
carretas, máquinas para , cortar e moer
carne e legumes, máquinas classificada
ras, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, máquinas compressoras,
carretéii, máquinas cravadeiras, carneiros hidráulicos, máquinas para fabr:zar
canhões, máquinas para fabricar cigarros, máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gazollna, dispositivos da
_arranque, diferencial, dispositivos da
ignição elétrica para motores, dínamos,
dragas, desnatadeiras para manteiga,
deshbradores de cana e forrgagem, má.
quinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, máquinas
distribuidoras de concreto e barro, espuladeiras, eixos de direção, eixos de
transmissão, embreagens, engraxadores
centrífugos para forjas, engenhos de
cana, esremedelras para manteiga; engrenagens para mancais, engrenagens
de cremalheiras, engrnagens para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
sem fim, engrenagns d distribuição, engrenagens multiplicadoras, esteiras
transportadoras, elevadores ridráulicos,
exaustores paar forjas, esmeris, cápsulas, máquinas encanatórias, máquinas
ensacadoras, elevadoras, máquinas de
esculpir, diafragmas, engrenaens de
comando das válvulas, máquinas empilhadoras, máquinas para estaleiros,
eixos de comando, engrenagens para
eixos de comando das válvulas e para
eixos de manivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas
para escavalção de terra, máquinas para
extração de óleos, filtros para limpeza
do motor, filtros ara óleos, foles de
forjas, fresas, fusos, fornalhas para tutu
dição, furadeiras, !forjas máquinas para
furar e centrar fornalhas para tratar:sena
tos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico do fumo,
máquinas para fabricar gelo, máquinas
para fabricar telas de arame, guilhotinas, guindastes, geradores para correra,
te, continua , e adternada, geradores de
eletricidade, máquinas para galvanop:aa,
daí gazeificadores de líquidos combustíveis, guinchos, injetores para carburadores, máquinas de impressão, fornos
industriais (fornalhas), máquinas insufiadoras, máquinas limadoras, maquinas
para 1;aaorvdlaaie)ra rfáavgseaursai ctlsaçhãaingompazae em, geral,
nas
driaa p
desri.c gcmbaaerclrga:
b máquina
uis
táir rgiuaci
arrolhar
na.s para engarrafar bebidas e liquidds,

•
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adquirias para colagem re rótuloi •m rodas para veículos, selins, tricicles:. ti- nado, aparelhos para ilutuinaçãO,' incluYasilhames, máquinas . para fermentar e rantes para veiculas Vagões, velociPe- sive os considerados acessórios de veímisturar bebidas, juntas univers.ais para diz, varetas de controle do afogador e culos, aparelhos para anúncios :uca,
condutos dágua de motores e máquinas, acelerador, tróleis, troleibus, varaes de nicos, aparelhos aquecedores e medicarros, toletes para carros
•
dores, aparelheis croMográficos. aparelaminadores a frio e a quente para aao
lhos de barbear elétricos, aparelhos ree oatros metais, lançadeiras, lubrifica- Tênias ns. 660.883 a 660.889, de
gistraddres e medidores de distâncias,
dores - centrífugos, máquinas de lavar
11-9-1964 aparelhos para purificar águas, aparepratos e roupas, máquinas lixadorass
Irpasco Administração
macacos, mancais,. motores " elétricos, Empreendimentos e Agricu'tura S. A. lhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás. aparelhos de galsuadeiras, .martelos mecânicos, moinhos
S ão Paulo
vanoplastia, aparelhos didáticos, aparepara cereais, maç'aroca.s, marteletes,
lhos cinematográficos, aparelhos juta-.
inalacates, motores, mancais para broPASCO—TRAD
máticos Para acender e regular gás,
cas, motores de combustão interna, moaparelho para separar café,' aparelhos
tores diesel, macacos ara brocas, maClasse -21 .
cacos de róscas, de arafusos e hidráuli- Para .distinguir: Veiculas e Zuaa -partes para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drenai,' aparelhas para
co., nr".ncais de toletes, molas de vál- Integrantes; Aros para bibicletas,. auto- destruir insetos, aparelhos de ótica,
vulas, mandris, magnatas para motores, móveis, "auto-caminhões, aviões, -aliar-- aparelhos pulverizadores, aparelhos para
magnatas- de Ignição, mecanismo impul. tecedores, alavancas de câmbio, braços. aaaecitnento de água, aparelhos gera&lanadas do diferencial mineração, s mul breques, braços pára %maculas, bicicle- deres eletro-quitnicoss aparelhos para
-aplicdores,máquntade tas. carrinhos de mão e aarretas, cami- recepção e reprodução .de 'sons e sonlbarro e :ousei°, máquinas para malha.. nhonetes,, carros aasbulantes, caminhões. das.. aparelhos automáticos elétricos. ds
ria, máquinas para movimento de terra, carros,, tratores, carros-berços, carros- passar. aparelhos para espremer frutas
máquinas para moldagem, pinhões, pis- tanques ' carrosarrigadores, carros; cais e legumes, aparelhos de alta tensão,
tões de motor, polifrizes, motores a ex- roças, caroc—erias, chassis, chapas cir- aparelhos de proteção contra acidentes
plosão a combustão interna e elétricos, culares para veículos, ccbos de veículos 4e operários • aparelhos afladores de
prensas, punções, plainas de mesa; plai- carrinhos para máqu'..sas • de escrevei ferramentas, a paialhos distribuidores de
nas limadoras placas pais tôrnos, pren- corrediços, para veículos, direçSo, déslie de desinfetantes para instalasas hidrSulicas, ,máquinas para panifiac gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- çõc s • sanitárias aparelhos esterilizado.
çáo- e máquinas' para fabricação de mas- vadores para- passageiros e para carga, ras. aparelhos gazelfica dores, aaarelhos
sas alimentícias, máquinas para fabri- engate para carros, eixos de direção, vara análises, aparelhos ozonizadcres,
cação de . papel, platinados para veí- freios, fronteiras para velculos. guidão aparelhos pasteuriza.dores, aparelhos reculos, pedais de alavancas de embrea- locomotivas, lanchas, motociclos, molas, guladores c estabilizadores da p.elslo
gens, planetárias, de parafusos sem fim motocicletas, motocargas, moto furgões. e. do fluxo de gases e líquidos. aparee de rodas, polias. máquinas- pára ola manivelas, navios, ónibus, para-choques. f/os para salvamento e para sinalizaria, máquinas pulverizadoras. máquinas para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. ção apare'lro3 para escampristas, apade polir, receptáculos, rolos, roteies, rodas para, bicicletas, raios para bicicle- relhos, para limpar vidros, aparelhos
ressaltas repulsionadores . de • roldmentos tas, reboques, radiadores 'para veiculas, para "combater formigas e outras pras
rodas para veiculas, selins, "triciclo, tie ro'os, rolamentos. "'aparelhai reduto. rantes para' veiculas vagões. " velocípe- gas, aparelhos automáticos- acionados
res de consumo de gasolina, setenta des,. varetas de controle do afogador e peia introdução de moedas, aparelhos
de cilindro,
espargidores, aparelhos e instrumentos
res de -graxa. de óleo e
redutores silenciosos, máquinas de ros- acelerador, tróleis, troleibus, varaes de de cálculo, aparelhos para observações
.
carros, toletes para carros
sIsmicas, aparelhos termostatos, adioquear, máquinas rotativas para ustnar
nômetros, aspiradores de pó, acrômee
bronze,
máquinas
para
asClasse 7
ferro, aço
talar, reguladores, serras mecânicas, Máquinas e utensílios para serem usa- tros, acendedores elétricas, alto falansegmentos de pistões, engrenagens e pa- dos exclusivamente na agricultura e tes. aplicadores elétricos, antenas, barafusos sem fim, silenciosos, satélites, horticultura a saber: Arados; abridores terias de acumuladores, baterias, balanheparadores de graxa, óleo e cilindro. de sulcos, adabadeiras, ancinhos maca- ças comuns e . elétricas, barômetros, bi•máquinas secadoras . máquinas para nicas " e etripilhadóres combinados nóculos, bitolas,' bobinas, bobinas eléacuar, máquinas salgadeiras para man- arrancadores nrscanicos par agriculos. tricas (exceto Para fins curativos).
teiga, teares, turbinas, torcedeiras, te- ca, batedeiras para cereais, bombas botões de campainhas elétricas.- bombas
souras rotativas, tesouras mecânicas, para adubar, ceifadeiras, carpideiras. medidoras,' bússolas, baterias elétricas.
Ornas revólver, Orno mecânicos, trilhos ceifados paia afloz, charruas para agri- bules elétricos, buzinas, buzinas , para
tuplas, Canelas, tirantes, transportado- cultura, cultivadores, debulhadores. bicicletas, caixa de descarga, câmaras
res autornticos para alta e balira pres. destacados: e; desentegradores, esMaga. frigoríficas e fotográficas. 'chassis de
lavadeiras . máquinas pa- dores para a agricultura, escarrificadcs rádios, chaves elétricas, chaves, cam_ São, máquinas em,
painhas, cinetnatógrafos, cronômetros.
máquinas de soldar.
g
ra terraplana
tuchos de válvulas, máquinas para in- te; enchovadeiras,. facas para maqui- cronógrafos, combustores de gás, cidôdústrias 'de tecidos, máquinas para te- nas agricolas, furadeiras, gadanhos. metros, cristais de rádio, condensadocidos de tapeçarias, máquinas tritirado- garras pára arado, grades de discos res. comutadores, cortadeiras, pára fotoras,. máquinas térmicas, má quinas • de oudentes, máquinas, batedeiras para g rafias, chaves de alavancas, chaves
agricultura:, máquinas insetifuga; má- automáticas, - capacitares de bloqueio,
• trancar, máquinas de -tricotar: máqui- quinas vaporizadoras, -máquinas de capacitares • eletroliticos, calibradores,
nas urdic?eiras, válvulas para motores,
válvulas de aspiração, transportadores mungir, máquinas alveladoras de terra conservadeiras para peixes e carnes.
mecânicos' velas de ignição para moto- máquinas perfuradoras para a agricul- enceradeiras, elétricas, escalas para rátura: • inquinas de plantar, motochar dios, estufas, engenho de assar carnes.
res, virabrequIns, ventoinhas e
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de encoralodes de cabelo elétrico, empes
.. nas ventiladoras •
roçar. de Semear para sulfatar • de r5metros, esticadores de luvas. espelhos
'Classe 21
de triturar,' de esfarelar terra de plástico para eletricidade, esterilizaPara distinguir: Veiculas e suas partes tosquir
dcress extintores de incêndio, ferros eléintegrantes: Aros para bibicletas, auto- para irrigaçào. • para matar formigas r tricos de passar e engcxnar, ferro de
outros
Insetos
para
burrifar
e'
pulverimóveis; auto-caminhões, aviões,' amor.
soldar . elétrico, filtros e aparelhos filtecedores; alavancas de câmbio, braços. zar desinfetantes, para adubar para trantes, filtros para óleos, filmes falaagitar
e
espalhar
palha:
•
pâra -couber dos, fogões, fogareiros elétricos., fusíbreques, braços . para velculos. bicicle- algodão "para solhes cereais,
máquinas
tas, carrinhas de mão e carretas, cama
amassadoras
par
fins
•
agrico/aa
'de veis. filmes revelados, faróis como acesnhonetesa carros ambulantes, caminhões
sórios de velculOs para sinalização e
çortar
árvores,
para
espalhar.
para
ca
Sarros, tratores. carros-berços. carrospara Iluminação em geral, fôrmas elépinar;
"
máquinas
combinadas
para
.
se. tanq ues, carros-irrigadores, canoa, car- mear e culturar, de desbanar, para en tricas, fervedores. frigoríficos,. fotômeroças, carocerlas, chassis," chapas, cirtros.. fios elétricos, filtros- de interferênculares para veiculo; cabos de veículos tilar • máquinas e moinhos para forra. cia, fonógrafos, garrafas térmicas. gacarilshos para • máquinas de escrever gen& máquinas tosçadoras.ordenado. raSmetros. geladeiras, globos para Muicos. „ro padas.' - globos Para . lanternas, globos
corrediço; para veiculos, direção desli- res mecânicos., raladores mecâni
andaras. estribos, escadas rolantes, ele- los compressores para a agricultura. terrestres para ensino. gravadores, de
'adores para passageiros a rara carga. tacharleiraa.. scn4aderas segaderas scs sons, holofotes, hidrõmetros,incubadoiengates para carros, eixos de' direção ;adores de terra. tosa dores de grama, re*, indicadores de vácuo, inSt
rumantos
tratores agricolas. válvulas para a de alarme, '- interruptores. isoladores, lâto-.
freios, fronteiras para veicalos. giSdão
rnáqunas
•
aoricolas
•
locomotivas, "lanchas, motociclos, .molas,
padas flsh, lamparinas. lactacnetros. lenClasse -8
tes. ltauldificadores, lanternas .mágicas.
• motocicletas, motocasgas, moto furgões.
manivelas, navios. ônibus. para.choques, Para -stinguir: Abajour, acumuladores, lanternas• de pilhas, limpadores de papara-lamas. para-brisas, pedais, pantões, acetindmetros.. amortecedores dz,.. rádio ral.risas, lures trezeiras Para velculos.
rodas para bicicletas, ralos para Weide- e freqüência, anemómetros, aparelhos lunetas, maçaricos de saldar, caldear e
reboques,, radirdases para veiculas de televisão., apárelhos de ar condido.
cortar, magnatas, marcadores de passa,

•

•
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geus: medidores, . medidores elétricos. microscópios, , tnisturadeiras, Mágtiinal
talmtes. mostradores 'para rádios, .microfcnes, máscaras contra 'gasest.
metros, níveis, óculos, objetivas fato-r, •
gráficas, pilhas 'elétricas, podãnetros,
pluviômetros, pinos e totnad
pane's
de pressão, pilhas secas elétriaas ,ara'
transistores, pistolas 'de pintura penar
oarnéis de, carros, quadros distribuido,
res, pick-Ups, para-ralos, -propulsores;
queimadores de óleo, quadrantes . e sus •
tantas para observações astronómica;
refrigeradores, rádios transistorizados,. •
refletores reostatos, relógios de ponto,
de. pulso, de bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores 4e quantidade e volume, radiadores; rádios; re; •
tentares de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros.• para
vapor, gás, água e outros líquidos quando não considerados partes de máquinas,:
reatores para luz fluorescentes, .refrige-,
ração doméstica e industrial; registradores, resistências elétricas, reles, -sor.' •
veleiras, sorveteiras- elétricas caseiras,
aoquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
sOldadores elétricos. toca-discos, toma- • •
das e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para obser- .
vação meteorológica, telescópios, tacômetros, televisão, taxímetro, tárgadorea•
de cereais, trenas, transformadores, te.
lefones, tostadeiras, telégrafos, tripé"
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redação, vacuômetross válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores
Classe 20.
Para distinguir petrechos navais e aeronáuticos, âncoras, baias, ' cintas de natação, fateixa, paraquedas e salvavidaz
Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentast Alicate; alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldrava; armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros da chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises,. amoladores,'
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixela:s..
bandejas, bacias, mombonierez baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras. bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cozinha, colhes
res de pedreiros, cadeadoa correntes ca-H
bides. • chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de Metal para
portões, colunas, canos, chaves . de tens
da, chaves inglesas, cabeções,: canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condáento de
alimentos, Cadeados, _caldeirões, caçaraIas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuselros, cabidei . de Metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas , curvas . cantoneiras, chaveiros, canivete; eira-,
verias, cremones, cadinros crivss. chan-,
!radares, caisiçietes, cabos, chaves "chaves para porcas circulares chaves torquimétrica. correntes para chaves, col.'
cretès, chaves para - porcas, distintivos,
dobradiças: descanço para talheres, pra- ,
tos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeite: de . metal, estribos. espátulas-,
estojos de metal para :carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores; espu- • s
madeiras,- formões,' foices, tetro. para
cortar capim, hl-ralhos. - latas, tacões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrma." para
doces, bolos, empadas e pudins. flanges
fivela. turadores, ferramentas et-tantas ,
ou perturantes para marceneiros 4echos ,
de metal, ferradáras,' forminhas, • fitas ,.,
de -aço, ganchos, guarnições. de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampospara emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelha; galheteiros s •
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses; joelhos, • jarros, limas lâminas licorelros -
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latas, luvas, lingueta:, leiteiras, madia. dragas, desnatadeirat para manteiga, t ular, reguladores, serras mecânicas,' raddiar .perfuratrizes, pires, pinças, padinhas, molas para portas, martelos desaibradores de cana e forrgagem, má- segmentos de pistões, engrenagens e T.P . • nelaes, passadores de roupas, presilhas,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas quinas desempalhadoras, máquinas de- rafusos sem fim, .silenciosos, satélites, rasteias,, ro'danas, ralos, regadores, remorsas, machetes, mantegueiras malhos bulhadoras, descascadoras. máquinas separadores de graxa, óleo e cilindro, gistros, rebites, reduções, recipienets
navalhas, zupes, pcas, • pás, picaretas distribuidoras de concreto e barro, es- máquinas secadoras. máquinas para metal, rodizios, roscas, registros; serpregos, ponteiros, parafusos porcas puladeiras, eixos de direção, eixos. de serrar, máquinas salgadeiras para man- ras, serrotes, sifões, saleiros, ascarolinsa:
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão. transmissão, embreagens, engraxadores teiga, teares, turbinas, torcedeiras, te- suportes, torquezas, trilhos, travade;ras,r
porta-jólas, paliteiros, panelas puxado- centrifugas para forjas, engenhos de souras rotativas, tesouras mecânicas, telas cie arame, torneiras, tubos, tuhua,
res, placas, pregadores, porta-esponjas, cana, esremedetras para manteiga; en- tõrnos revólver, tõrno mecânicos, trilhos 'ações, trincos, taças, travessa, tesouras,peneiras, pinos, plainas perfuradeiras grenagens para mancais, engrenagens tupias, tranchas, tirantes, transportaao- trancas, tramelas, talheres, tubos de expires pinças, • panelões, porta-copos e de 'cremalheiras, engrnagens para eixo.s res automticos para alta e baixa pres- tensão, torniquetes, talhadeiras, tampas*
garrafas, passadores de roupa, presia de manivelas, engrenagens de parafusos são, máquinas lavadeiras, máquinas pa- para panelas e caldeirões, tampões, ter-,
lhas, re-telos, roldanas, ralos, regadores sem fim, engrenagns d distribuição, en- ra terraplanagem, máquinas de soldar, rinas, tampões para água e gasolina com)
rebites, reduções, recipientes de metal, grenagens multiplicadoras, esteiras tuchos de válvulas, máquinas para in- ou sem chave, tachas, trens de casirodízios, roscas de aço . inoxidável, te- transportadoras, elevadores ridráulices. dústrias de tecidos, máquinas píra ,te- nha, torradeiars, orinóls, vasos, vasilhamas, veirnas, ventosas •
Ostros de aço inoxidável registros, exaustores paar forjas, esmaris, capsu- cidos de tapeçarias; máquinas tritiradoserras, serrotes, siiões. saleiros, sacarró• las, máquinas encanatóriaa, máquinas ras, máquinas térmicas, máquinas de
Termo
n• 660.890, de 11-9-1964
lhas, torquezes, trilhos tubos tubula- ensacadoras, elevadoras, maqu nas de trancar, máquinas de tricotar, máquiEdições Automobilísticas "Edauto"
nas
urdideiras,
válvulas
para
motores,
esculpir,
diafragmas,
'ençoenaens
de
ções, ampões, !cavadeiras telas de
Limitada
arame, trincos, taças, travessas, tesouras comando das válvulas, máquinas em- válvulas de aspiração, transportadores
• São Paulo
trancas, tramelas, talheres taláadeíraa pilhadoras, máquinas para estaleiros, mecânicos. velas de ignição para mckatampas para panelas e caldeirões, ter- eixos de comando, engrenagens para res, virabrequins, ventoinhas e máquinas ventiladoras
rinas, tachas, trans de casinha, torra- eixos de comando das válvulas e para
deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- eixos de manivelas, máquinas de esCiaste 11
gas, mandril de expansão, freza de tampar, máquinas de esticar, máquinas Para distinguir: Alicates, alavancas,
bazar, gula de freza de chanfrar. para escavalção de terra, máquinas para arruelas, -arrebites, argolas, aldravas,
ventosas, maletas, baus para sacos de extração de óleos, filtros para limpeaa arame, aparelhos de chá e café," assaviagem, pára pastas, balraazes, cantos do motor, filtros ara óleos, foles de armações de metal, abridores de latas,
para estojos, colchetes para malas, cra- forjas, fresas, fusos, fornalhas para fun- deitas, açucareiros, aparelhos para lavavos,, enfeites, fecho para pastas a para dição, furadeiras, forjas máquinas para tórios, arandelas, restas, aros, altnofa• '4
Classe 32
malas, passadores de correias, pontei- furar e- centrar fornalhas para tratamen- rizes, amoladores de ferramentas, alça: Almanaque:, anuários,
álbuns unpres—'
ras. prendedores de papel, suportes, tos térmicos, máquíaaa de fabricar pa- para malas, ancinhos, brocas, bigornas, tos, . cartazes, catálogos,
jornais naco'
pel, máquinas para o fabrico do fumo, baixelas, bandejas, balmazes, bacias,
torniquetes e tubos de expansão a
máquinas para fabricar gelo, máquinas bcanbonieres, baldes,- borboletas, baús anis e estrangeiros. publicações impresClasse 6
Maquinas para indstrias téxteis .ela ge- para fabricar telas de arame, Talhou:. para sacos de viagem, baterias, bases de sas, revista. Propaganda em rádio,
ral; miiquinaa e suas partes integrantes, nas,. guindastes, geradores para corren- metal, braçadeiras, borbulhadores, bules, televisão, jornais, programas radiofõnia1
para fins industriais; .máquinas para in-' te, continua e adternada, geradores .de bisagra, buchas, bainhas para facas, coa, peças teatrais e c.nematografical r '
e revistas impressas
dústrias de calçados; máquinas de pre- eletricidade, máquinas para galvanopias- baterias de casinha, colheres de pedreicisão; máquinas operatrizes; motores e Uai gazeificadores de líquidos combus- rost cadeados, correntes, cabides, chaves
Tèrmo n• 660.893, de 11-9-1964
suas partas; peçai para veículos; Ala- tíveis, guinchos, injetcas pára carbura- de parafusos, conexões para encanaEdições Automobilísticas "Edauto"
dores,
maquinas
de
impressão,
fornos
mentos,
caixas
de
metal
para
portões,
vancas, alternadores, aceleradores, anéis
Limitada
de pistão, anéis de esferas para rola- industriais (fornalhas), máquinas insu- colunas, canos, chaves de fenda, chaSão Paulo
mentos, anéis de óleo, anéis' para faci- fiadoras, máquinas limadoras, máquinas vaa Inglesas,. cabeções, canecas, copos,
litar o arranque doa motores, anéis de para lavar vasilhames em geral, máqui- cachepots, centro de mesa, coqueteleiras,
segmento, auto-lubrifiEadores, arietes, nas para fabricção dc bebidas refriga- caixas para condimento - de alimentos,
aparelhos para mistura de coinbustiveis rantes, de águas gazeificadas, maquinas conchas, caldeirões, caçarolas, chaleide motores a explosão, máquinas urauà- de arrolhar e tampar garrafas," máqui- ra!, cafeteiras, coadores, cuscuzeiros,
cabides de metal, cabos, caixas ole ferro,
sadeiras, máquinas amassadeIrs de con- nas para engarrafar bebidas e líquidos,
creto e Loiro, máquinas de abris chave- máquinas para colagem re rótulos em cruzetas, curvas, cantoneiras, cravos,
tas, máquinas afiado:as, para ferramen- vasilhames, maquinas para fermentar e colchetes para malas, cantos para istas de co:tes, máquinas para arqueaçao misturar bebidas. juntas universais para tojos, chaveiros, ' canivetes, chavenas,
de embalagens e volumes, maquinas condutos dágua de motores e máquinas, cremoens, cadinhos, crivos, chanfradores,
'
para afiar, máquinas para ajustar, ma- laminadores a frio e a quente para aço assinetes, cabos, chaves, correntes para
DOS
chaves,
colchetes,
cantos
-para,
pastas,
quinas de atarrachar, batedeiras, bkls. e outros metais, lançadeiras, lubrificabomba de óleo, braços, burrinhos blocos dores centrifugas, máquinas de .lavar chaves para porcas, circulares, chaves
Classe 32
de motores bronzinas, blocos, barras, paatos e roupas, máquinas Ditadoras, torquetnétricas, distintivos, dobradiças,
Para
distinguir:
jornais, revidas e ou.:
descanso
par
talheres,
pratos
e
copos,
bombas de ar comprimido, bombas lu- macacos, mancais, motores elétricos,
blicaçõet em geral albuns, programai
de água para chuzeiros.
brificantes, bombas de circu4ção, bom- meadeiras, martelos mecânicos, moinhos desoladorbas de combustíveis para motores bom- para cereais, maçarocas, marteletes, tribos: engates, enfeites de metal, es- radiofônicos, peças teatrais e dnernato•
espátulas, estojos de metal pari gráficas, a saber: albinia, leal:tala * Pud
bas de água e gazolina- para automó- malacates, motores, mancais para bro- carimbos,
expandidos para tubos, blicações em geral. programas ' radiof6a"
veis, bombas hidráulicas, bombas centri- cas, motores de combustão interna, mo- estruturas eixos,
metálicas,
escarradeira% asfuas, rotativas de deslocamento e a pia* tores diesel, .:nacacos ara brocas, , ma- pumadeirat. espremedores, foiraões, foi- nicas, programas televisionando% peças
teatrais e cinematográficas, revistas
tão, bombas • elétricas, bombas para cacos de reiscas, de arafusos e hidráuli- ces, ferro para cortar capim, ferrolhos,
líquidos, para pressa° hidráulica e para cos, mancais de rolem moios de vál- facas, facões, fechaduras, fruteiras, fuTermo n• 660.894, de 11-9-1964
compressões, bombas elétricas para vulas, mandris, magnetiza para motores, nis, formas para doces, bolos, empadas
Edições Autccnobillsticasa"Edauto"
magnatas
de
ignição,
mecanismo
impul(hidr) pneumáticos, brunidores para ceLimitada
e pudins, flanget, fivelas, lutadores,
reais, máquinas batedeiras, máquinas sionador do diferencial mineração, mul- fogões,- fogareiros, fechos para pastas
São Paulo
brunidoras, máquinas para bordar, má- tiplicadores, máquinas zaisturadoras de e para malas, ferramentas crtantes e
quinas betoneiras, cruzetas, cilindros, barro e concreto, maquinas para malha- perfurantes para marceneiros, fechos de
climbios, cabeçotes, camisas, cárter de ria, máquinas para movimento de terra, metal. ferraduras, (rezas de chanfrar,
motor, comutadores, cubos de placas de máquinas para moldagem, pinhões, pis- forminhas; fitas de aço, fios de arame,
embreaem, culatras de cilindro do mo- tões de motor, politrizes, motores a ex- ganchos, guarnições de metal, garfos,
tor caixas d elubrificação .carburadores, plosão a aorabustáo interna e_ elétricos, ganchos para quadros, grampos para
cabeçotes do cilindro, máquinas para prensas, punções, plainas de mesa, plai- emendas de correias, grades para fogões
cortar frios, coroas, carteiras, cadeias nas limacioras placas para toamos, pren- e - geladeiras, grelhas, galheteiros, gonsas hidráulicas, máquinas para panifiac
cortantes para entalhar, camisas para ção e máquinas para fabricação de mas- zos, grosas, guia para frua de chanfrar, .garrafas, ilhozes, joelhos, jarros,
cilindros, cardans, máquina catadoras.
a carbureto, limas," laminas,
caldeiras, máquinas de costura, máqui- sas alimentícias, máquinas para fabri- lanternas
licoreiros, latas, luvas, linguetas, leiteinas adaptadas na construção e cansei.- cação de papel, platinados para ydvaçáo de estradas, corte de madeiras e culos, pedais de alavancas de embrea- ras, machadinhas, molas; maletas, molas
para portas, martelos, marretas, macarretos, máquinas para cortar e' moer gens, planetárias 'de parafusos sem fim
carne e legumes, máquinas classificado- e de rodas, polias, máquinas para ola- trizes, mnnitas, maçanetas, morss, ma,Jasse 32
.
ras, máquinas de centrar, máquinas ria, máquinas pulverizadoras, máquinas chote, mantegueiras, malhos, mandril
para cortar, máquinas • compressoras, de -polir, receptáculos, rolos, roletas, de expansão, navalhas, niples, puas, pás, Almanaques, anuárins, álbuns !mores;
carretéis, Máquinas cravadeiras, aunei- ressaltos, repulsionadores de rolamentos picaretas. pregos, picões, ponteiras pon- tos, cartazes, catálogos, jornais nac.:04
roa hidráulicos, máquinas parà fabricar e rolos rolamentos, aparelhos reduto- teiros, rendedores de papel, passadores nal* e estrangeiros, publicações impresa
canhões, máquinas para fabricar cigar- res ,zde- consumo de gasolina, retento de correias, arafusos, porcas, ratos,
revista. Propaganda em rádici,
ros, máquinas . para tirar cortiça, cl. stri- res de graxas de -Óleo e de ' cilindro, porta. gelos, porta-pão, porta-joias, televisão, jornais, programas radiolõnla
/ buidores de gasolina,. dispositivos de reclátores silenciosos, máquinas de roa- porta-esponjas, porta-copos e garrafas, cos, peças teatrais e enematográficall
• arranque, diferencial, dispositivos de quear; máquinas rotativas para usinar paliteiros, panelas, puxadores, plaás.
5 - revistes Impreases
paRadores, miras, aso, lainas, erfuifliatqlo 'elétrica • para motores, dinain23 ferro, aço a bronze, maquinas p.a
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Termo n' 660.906, de 11-9-1964
Mineração Morro Grande S.A.
Guanabara

Termo n° 660.900, de 11-9-1964
Edições Automobilisticas 'Edziuto"
Limitada

T4reao ia° 660.891, de 11-9-1964
Companhia • zasilelra de Novidades
POCeltai

São atilo

:Rã° Paulo
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RDúsTRIA BRASILEIRA o

Classe 32
— Uma revista

Classe 41
•
• Chicle de bola, e goma de mascar

Termo n° 660.901, de 11-9-1964
Eletro-Bell Representações Liga.
São Paulo

Termo n° 660.892, de 11-9-1964
-rinmoanhia Brasileira de Novidades
Doceiras
São Paulo
vERm as-10 " vERDE

t...iasse 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para ttpcis, aço fundido; aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês; bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. terro eia bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhacki. gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em tólha, latão
em fõlha. latão' em chapas, latão em
_vergai/Iões, ligas metálicas, amalhas.
magnésio, manganês, metais não traba:Fiados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, fiquei, zinco
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RLTRO-BELA,
ANUNC/ A SUA
, VISITA COM MUSICA

Termo n. 9 660.907, de 11-9-1964
Proviia Franz Schnurr Ohg,
Alemanha

VROE BRANCO vERmELI40
Classes: 8, 11, 32 e 33 •
Expressão
•

rn

Termo n9 660.902, de 11-9-1964
Editâra Técnica Diagonal Ltda.
São Paulo

R ASILEiR:5 O
Classe 41
Chicle de bola e goma de mascar
Termos ns. 660.897 e 660.898, de
Termo n° 660.895 , de 11-9-1964
11-9-1964
Edições Automobilísticas "Edauto"
São Paulo
Limitada
São Paulo
-

u
Para distinguir o timfre da requerente
à' ser usado em papéis de carta, pa.
péis de oficio, envelopes, cartões de
visita e comerciais, memorando, faturas, avisos. =tratos,. cheques, notas
promissórias, duplicatas, açõe, apólices, debêntures, letras de câmbio, passagens. bilhetes, folhinhas e demais
locumentos usados peio requerenet
Classe 49
Jôgos, brinquedos e passatempos recreativo e de ensino

_.
Classe 32
Aimanz.ques,- anuários. damas impressos, cartazes. catálogos, jornais nu:tonais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda . em rádio.
televisão. ;ornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
e revistas impressas
Termo n: 660.896, de 11-9-1964
Irpasco Administração
Empreendimentos e Agricultura S.A.
São Paulo

,UMUÁRAMA

Termo n° 660.899, de 11-9-1964
Walter Luiz Evangelista
São Paulo

t
- G(i-g-t--É
1 -I ncttik;tria_Bro04.1eIriwi

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, M.';uns, bole.
catálogos, peças radiofónico, teáda
e cin,ematográficas, programas
rádio e de televisão'

Classe 8
Relógios de . bolso e de pulso

2DIÃOONAL
Classe 32
Livros, revistas e Jornais

Termo n.° 660.908, de 11-9-1964
Sandoz S.A. (Sandoz A.G.,
Sandoz Ltd.)
Suíça
sam

Termo n9 660.903, de 11-9-1964
Walter Luiz Evangelista
São Paulo

'Ç,DIOR3VAi
In clxis tria Braelle,14,

Classe 1
Matérias corantes e produtos químicos
couro
para a indústria

a.

Termo n.° 660.909, de 11-9-1964
SÀndoz S.A. (Sandoz A.G.,
Sandoz Ltd.)
Suiça

7
: Classe .8
Tespertadores e relógios
nino

no 660.904, de 11-9-1964
Dorival Biasia
SãO Paulo

RELCASOL
Inditet ria Breei] eira
Clame 1
•
Matérias corantes e produtos quimicoi .
para a indústria do couro

Classe 8
Antenas para TV. em geral
Termo a° 660.905. de 11-9-1964
Mineração Morro Grande S.A.
Guanabara

tiTINBI/AçÂo
SfoR R o GRANDE S.A;

Classe 8
Despertadores e relógios

,RELCAPENETR ATOR

Termo n.0 660.910, de 11-9-1964
Antônio Cândido de Miranda
• Rio de bueiro

iMIRAPLAST
INDUSTRIA BRASILEIRA

Nome Comercial

. PREÇO, DG", ~RO Dfi
ROJE: C14 10,00,-

1

Classe 6
Máquinas para plastificar

,;.
•••

