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e, por isso, é arquivado, de actirda
com o artigo 196, alínea "E" do C&
digo. Arquive-se o processo.
Laboratórios Andromaco el. A. —
EXPirryrenTE DO DIRETOP-mePAL
no pedido de reconsideração do des.
pache d‘ deferimento do termo núExigência
as mesmas sejam examinadas de Caue. — Mantenho o despacho de mero 353.429 — marca: Dialose —
acordo com o artigo 27 do Código. Indeferimento publicado no Diário do requerente: Nelson's Laboratório.
24 de março de 1965
Arbame S. A. Indústria e Comércio Oficial de 12 de janeiro de 1985. 01 Farmacêuticos Limitada. — De adir— no pedido de reconsideração do pedido de reconsideração e arquivado do com o artigo 68 do Decreto 598i
Indústria de Balanças Cozzolino despacho de deferimento do termo por falta de objeto. Arquive-se tam- de 23 de janeiro de 1982, e parece
anteriormnte expendido ateste proLimitada — no pedido de esclareci- 124.124 — Privilégio de Invenção — bém o processo.
mentos na patente de numero 37.001 Bomba Elétrica para Várias Fina- Nelo Roupas Limitada — no pedido , cesso (leo 14 verso), nego acolhi.
— Privilégio de Invenção — Preste lidades. — Mantenho o despacho de de reconsideração do despacho de' mento • ao pedido de reooruilderaçee
esclarecimentos e apresente compro- deferimento publicado no Diário Ofi- indeferimento do termo 344.040 — de fls, mantenho o primitivo des.
vante do pagamento das anuidades cial de 31 de dezembro de 1964. O marca: Melo — Mantenho o despacho riacho de "registre-se'
referida a fls. tendo em vista o que pedido de reconsideração não está de indeferimento, publicado no Diádevidamente fundamentado e é ar- rio Oficial de 24 de abril de 1962.
Diversos
Informa a Seção.
quivado de acórdo com o artigo 198 O pedido de reconsideração não está
devidamente fundamentado e é ar- PeLepte Guiraitries & Cia. — no
Reconsideração de Despacho
alínea "B" do Código.
Notificação — * convidado Auto quivado, de aceirdo com o artigo 196, pedido de vista de proceseos com ai
Ford Motor Company — no pedido Mecânica Jussara Limitada a com- alínea "B" do Código. — Arquive-se, petições de números: 00039, de 1965,
e 2.190, de 1965. De-se vistas.
de reconsideração do despacho de parecer a este Departamento, a fim também o processo.
deferimento do termo 452.596, marca: de efetuar o pagamento da anuidade Relvas & Carvalho — no pedido •
Porj. Forjas Brasileiras S. A. — no termo ne 124.124 — Privilégio de reconsideração do despacho de EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
indeferimento do termo 376.707 —
Indástria Metalúrgica, também no de Invenção.
PATENTE5
pediáo de reconsideração do despacho Super Test S. A. Indústria e Co- marca D'Alva — Mantenho o desde deferimento co termo 452.596 -- mércio — no pedido de reconside- pacho de indeferimento publicado no
Privilégio de Invenção Deferidos
Oficial de 10 de agósto de
marca:
do despacho de deferimento do Diário
1962. O pedido de reconsideração
De acórdo com o artigo 63 do De- ração
termo 125.455 — Privilégio de In- não
Rio, 24 de março de 19415
está devidamente fundamentado
creto n e 535, de 23 de janeiro de venção — Aparelho para Aspergir
1982, e parecer da Divisão de Marcas Agua ou Detergente Líquido no Para- e, por isso, é arquivado de acórdo
Térmos:
acedho o pedido de reconsideração brisa de Veículos Motorizados — do com o artigo 196, alínea "B" do
Código. Arquive-se o processo.
de fls. 20, para o fim de reformar requerente: Cano Sinibaldi.
N.' 78.062 — Registrador de bis
o despacho de fls. 19, indeferindo Mantenho o despacho de deferi- S. A. Moinho ~tinta Indústrias !betes, contador de registros ou apare.
o presente pedido.
mento publicado no Diário Oficial Gerais — no pedido de reconsiderasemelhantes — requerente: Almeit
Pirelli Societá Per Azioni — na de 6 de janeiro de 1965. O pedido ção do des pacho de deferimento do Flos
Inc.
prorrogação da patente n° 2.488 — de reconsideração não está devida- terrno 379.807 — Sinal de Propamodelo industrial. — Nada há que mente fundamentado e é arquivado, ganda: Numa — Mantenho o des- N." 109.732 — Cabeça de enludre
deferir quanto ao pedido de prorroga- de acórdo com o artigo 198, alínea pacho de deferimento publicado no Para motores de combustão Morna, lis
Diário Oficial de 28 de janeiro de frigerados a "ar" — requerem' — Mo.
ção, e visto que a patente se extinguiu "B" do Código.
em face dos artigos 42 e 76 do Notificação — 12 convidado Carlos 1982. O pedido de reconsideração toren Werke — Mannheine A. O.
está devidamente fundamentado Vorm. Benz Abt. Stat. Motorenbau.
Código.
Sinibaldi, a comparecer a Sete De- não
e é arquivado de acordo com alínea N.' 113.053 — Ap
o
paga•
partamento,
a
fim
de
etetuar
erfeiçoamentos era
e
li
e
do artigo 195 do Códi go. XeReconsideração de Despachos
mento da anuidade no tétano 123.455 peca-se
ou relativos a pneumáticos — reqiieren.
o
certificado
de
registro.
— Privilégio de Invenção.
Schurt & Fiedler Limitada — no te: Dunlop Rubber Company Limited,
F. E. N. Fábrica de Embalagens
N.° 113.767 — Gabinete de refrige.
Nacionais S. A. — no pedido de EXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL pedido de reconsiderado de desoac.ho rador
requerente: Canadian General
de deferimento do termo 422.773 —
reconsideração do despacho de indeMarca: O. X. — do renuerente: Electric Ccenpany Ltd.
ferimento do termo 100.668, modelo
Exigências
United Oreenfield Corporation. — N. 9 115.048 — Original dispositivo
de utilidade: Recipiente de Papelão
Nada há oue deferir no pedido de
com Tampa, Perfurável ou Não, do
Rio, 24 de março de 1965
resoneideração
de fls. uma vez que suporte aplicável em paredes e outras
mesmo Material.
Mantenho o despacho de indeferi- re 78.319 — Max Machado & Cia. foi apresentado fora do prazo lege.l. superficies lisas horisontais e inebriadas
Apresente novos exemplares sem Exiseca - se n certificado de registro. — requerente: Hemaann Golden,
mento, publicado no Diário Oficiei —
de 31 de janeiro de 1982. O pedido timbres e com a aplicação terapêutica British Celanese Ltda. — no pe- N. 116.118 — Rálo compressor i-ons
dido de reconsidere cão do despacho cilindro motor e vibrante — requere*.
de reconsideração não está devida- do• produto.
384.71e — Victor Penai — de indeferimento do termo 427.622 te: Richier S.
mente fundamentado e, or isso, 4 Apresente
A.
novos
exemplares,
cum— marca: Trigel — Tendo em vista N.' 116.253 —
arquivado, de acérdo Com o artigo
Processo para o ai*
o pedido de reconsideracão e consi- velamento
196, alínea "B" do Código. — Ar- prindo o artigo 91 do Código.
por Meio de sokiçies aquosas
derando que o re gistro havido como de
quive-se o pedido.
cloritos aIca/bios ou alcalino terro.
Diversos
Super Test S. A. Indústria e Coim peditivo não foi prorrogado, remércio — no pedido de reconsideração
solvo, de acórdo com a lei. reconsi- soa requeren2e: Delataste — Galé
do despacho de deferimento do termo Laboratdrio Parmaceutico }Xelim derar o despacho nue indeferiu e ilnd Silher Scheideanstalt Vornutis Rono 108.573 — Privilégio de Invenção Limitada — no reaurso interposto ao p-dido da marca Triguel. termo mi- essler.
— Montagem de Diafragma para indeferimento do termo 191.496 — riem 427.522, para o efeito de con - N.° 14.739 — Elevador alimentado,
licimba de Combustível — do reque- marca: Cuplooltrin. — Aguarde-se a ceder o registro requerido.
rente: ACP Industries Incorporated. solução do termo 237.964 — Prorro- I Eslitóra Senhor S. A. — no pedido de caçambas para máquinas misturada.,
— Considerando que as oposições gaçáo do registro 124.470.
I de reconsideraeeo 110 desnacho de ras e similares, esoulal sicelte Paes beSetr.
1-4.,r..rire‘Antri do termo e28.325
apesar de terem entrado no prazo
neiros — requerente: latecaationala
legal, só foram anexadas posteriorReconsiderafdo de D"
1
M4nuinos — Mantenho —
o Baumaschinentabrik Akiienosellaehelft.
0.
i n ,T .IP ..4 111ento nnhIleedn N.* 116.831 — Uma válvula de coa.
mente no despacho de deferimento,
eNri-Ant
it
blicado no Diário OficialDias
de ri
Juventino
— no nedis3.o dc rn- &Me nova ou aperfeiçoada
ai fevereiro de 1964, torno sem efeito consideração do despacho de indefe:
"^".
4.
,-..Anoderfieer, rente: The A. P. V. Comam, reLink
• referido despacho, a fim de que remato do termo 295.916, mar ga: não está devidamente fundamentado ted
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPWEDNDE IMDI!STRIA!.
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- As Repartições-Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, excetO aos sábados,
quando deverão fazé-lo lité às
=
11,30 horas.
As recta' maça'es pertinen':• tes. à matéria retribuída, aos
•
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Re. dação, oas
9 às. 17,30 horas, no maximo.
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e outentieades,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emenaas.
- Excetuadas as para o
exterior, - que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-do tornar; em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas venc.fdas
poderão , ser suspensas . sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do Prazo de vali
-daesu inat-s.
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DEPARTAMENTO Dg IMPRENSA .. NACIONAL
DIRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
el-caPs no sawnço

cn

PUELICAVSES

CHEFE CA saçÃo na aananXo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
stçÃo iii
E•CE• dl' publicidade do exp-adlente do Oapartemant•
• Nacional Pa Propci
Industrial iii• Minleti•lo
Os Ind.:mirim • 'Cornarei."

Impresso (111. oficinas sio Departamento . cle

Impronaa Nacional

•

ASSINATIIRAS
4

REpmrriçõEs r. PARTiCULMIES

rUNCIONAR108

Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,00 Semestre • •. Cr$
Semestre . . .• Cr$
450,00
Ano
Cr$ 1.200,00 Ano • . . . . Cr • 900.00
Exterior:
I
.
Exterior:
'•
Ano
Cr$ 1.300,00111r/o
Cr$ 1.000,00
parte superinr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos , o número do talão dos jornais, devem os assinctnde registro, o mês e o' ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
que findará.
A fim de evitar solacão de mínima, de trinta (30) dias.

Março de 1965
- - As Reportições Públieas
cingir-se=-ão às assinaturas
anuais renovadas até • 20 de,
fevereiro de cada ano e aS
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes:
- A fim de possibilitar ^a re-,
messa de valores acompanha.,
dos de esclarecimentos quanto
à Ma aplicação, solicitamos'
usem os interessados pr efe
-rencialmentchequo val;
posta l, emitidos a favor do,
Tesoureiro do Departamento .
de Imprenso. Nacional.
- Os suplementos às edi.;
ções dos órgãos Oficiais só se
fornecerão aos assinantes qual
os solicitarem no ata da asai.
natura.
O funcionário público
dera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da asai.;
natura.
- O custo de cada exemplar =
atrasado dos 'órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de C4
se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por anã
decorrido.
•

-

1

•

N.os.- 127.480 - 129.589 N.9 121.163 - Dispositivos para re- tamento térmico e mecânico - reque- querente:, Combustion Engineering
130.393 - 128.294 - Philco Corduzir ao mínimo o risco de engripainen- rente: Guy Batsch.
N.° 128.519 - Aperfeiçoamen- poration do Estado de Delaware.
N. 126.428 . - Aperfeiçoamentos eia
to de hastes Notativas em rolamentos
N. o 129.930 - Fábrica de Fer- requerente: C. A. V. Limited. • ou relativos ao avanço de fios tèxteis tos em máquinas empacotadoras
ranebtas
Arwey Ltda.
Requerente:
The
Forcroye
Ma-•
requerente:
Ernest
Stragg
Ei
Sons
121.466
,Construção
ie
as•
N.* ,
•
129.875
- João Nogueira'
o
chinery
Company
Limited.
;
N.
Limited,
sentos giratórios -- requerente: Rockde Abreu Chagas.
N.° 126.444 - Combinação de 1
tvell Standard Corporation.
Modêlo de utilidade deferido.:
N.° 133.544 - k. V. Philips'
N.° 121.579 - Apare'ho de célula tro e amortecedor de vibração - reGloeilampenfabrieken.
Vandervell
Products
Lirnited.
querente:
requerente:
Tolelo
Scale
de carga
N.° 124.500 - Mvo . dispositivo
NP 133.545 - Griffin •Whe/1
Corporation.
N. o 126.576 - Nova Máquina para prender pontos de tricot - Company,
de
fazer
tijolos
Requerente
OsRequerente: Incliutria e Comércio
N.° 124.277 - Aperfeiçoamentos em
N.° 133.672 - Pedro Gel-rem
waldo Allegrettl e Dirnitar Jasov. de Plásticos e Artefatos de Metais e Rigieri Squassoni Filho.
-.gavetas de máquinas de costura ern geral - requerente - Pedro -Paulo Ma-1 N. o 126.659 -- Sistema de liga- Bonitinho Ltda.
Howa do Brasil S.A. Indústria
ções para registre.; de deslocaN.° 123.092 - Nova disposição Mecânica - No pedido de canceMero.
mento
empregando
núcleos
migconstrutiva aplicada a rodos - lamento ex officio da patente núN.9 124.293 - Processo para fixar.
os fios de urna tela numa posição re-1 néticos - Requerente: Amp
Requerente: Nilo -de Araújo 'Bor- mero 69.330, privilégio de inven- ciproca pré determinada - requerente: Incorporated.
çâ.o. - Cumpra a exigência.
gesN.o 126.668 - Processo Elétro• Indústria do Parafusos Maprl
Maschinenfabrik Benninger A. G.
termográfico
para
a
.produção
de
Privilégio de Invença0 -Inde- S.A. - Opoente do têrmo nume- .
N.9 124.298 - Processo para.a pro- cópias - Requerente: Kalle Akferido:
dução de peças fundidas bem livres de
ro 119.567. - Cumpra a exigêncla.
tensões, especialmente tubos, da Poli tiengesellschaft.
NP 111.953 - Relê Térmico
Têrmos:
carbonatos Termoplásticos, de alto peso
N.° 126.900 -- Processo para' a
molecular - requerente - Farbenhbri- fabricação `de canos de concreto, Requerente: Oswaldo GiannattaN.° 123.012 - H. K: Portes.
tendo reforços longitudinais e - sio e Urbano Zacchi. - Indefeken Bayer Aktiengsellschaft.
Compa.ny, Inc.
N.° 124.328 - Aparelho para cone- anulares pretensiunados - Re- rido.
N.° 123.012 H.K. Porter
truir fitas - requerente: The Goodvear querente: Svenska Entrepren,td
N.o 125.689 - Stauffer CheraiExigências:
Aktiebolaget Sentab.
Rubber CompanyTire
cal Company.
N. o 126.925 Cavalete suporte
Têrmos com exigência a , N. o 126.472 - F. Hoffmann La.
N.9 124.417 - Aperfeiçoamento eia
máquinas têxteis de duplicar e torcer para motores - Requerente: Lui- cumprir:
Roche & Cie -- Societé Anonyme.
(Reze- gi Matteuzzi.
N.° 126.806 - Abbott Labora- requerente: T. M. M.
- N. 0 127.039 - No'vo tipo de reC. B. E. - Cia. Brasileira de tories.
arch) Limited.
N.° 124.434 - Processo e aparelho dutor de velocidade - Requeren- Extrusão - No pedido de recon- • N. 0 127.356
Societe Des Tislsideração do deferimento do Ver- nes Chimiques Rhône Poúlenc.
para manipulação de fios têxteis - re- tes Augusto Gardini.
N. o 148.970 - Standard Elecquerente: Deering Milliken Research
N. o 127.057 -- Nóvo tipo de mo- mo 103.150, privilégio de inventrica S.A. •
tor e Vebto - Requerente: Miche- ção. - Cumpra a exigência.'
Corporation.
N.O 155.025 - .Isabel MassaN. 0 88.466 - Narimatsu & NaN.* 124.520 - Válvula de macIto - le Estephanesco.
gardi.
N. o -,J27.277 -- Máquina de cos- kagava.
requerente: F. M. C. Corporation.
N. o 156.066 - Union Carbide
N.° 124.596 - Processo de trata- tura de ponto de laçada - Regue..
N.° 82.968 - Innocenti Socie- Corporation.
mento de tecidos e silicone, e tecidos rente: The Singer Manufacturing tá General Per L'Indústria Meassim tratados - requerente: Giuseppe Company.
44.1úrgica e Mecânica.
NP 156.083 - Ichirc Hirose.
•
Velzi.
N. o 127.447 -- Aparelho tensor ' N.° 107.401 - Alimak yerken
N. o 156.035 - 156 JR? - Repla-:
N.° 126.166 - Mecanismo prendedor ipara fios elásticos - Requerente: Ab.
sa
- Revestimen to. Plastic . ls S A.
para máquina ' de costura - requeente: I Adatex S.A. Industrial e Comer- N.° 118.904 - Skan:ka Attikta- Vitorio Ellero_
Harold Fischbein 6 Irving George Fis- cial.
briken Ab.
N.os. 156.094 - 156.095 chbein.
I N. o 128.509 -- Tambor descasN.° 123.285 - General Electric 156.419 - log. 420 - Técnico Me126.345
Máquina
para
-subN.9
cánica Bristan S.A.
cador de toros de madeira-- Re. Company.
meter tios testeis artificiais a una tra-
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MARCAS DEPOSITADAS
torres

PUblIcação feita cas acôrdo com o art. 130 do Código do Propriedade IndsustriaL, Da data da publicação começar* a
&ma prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
airational da Wopciedado Industrial aqueles este se julgarem prejudicados com a consuma° do registro requerido

a prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante

Tertnéo n.? 672.816, de 20-11-61
George, da Silva Fernandes
• Guanabara

PRORROG4C0.

•

.

iDIFICIO EL1ANGILA'
.
Classe 33
Titulo de , estabelecimento

Tértno n.9 672,817, de 20-11-64
"Valõres" Cia. de Operações Financeifas
Guanabara

;VALÕRES »- Cia.
de Operações Financeiras
Nome comercial

•

Termo n.9 672.818, de 20-11-64
"Valtíres" Cia. de Operações 'Financeiras
Guanabara

Valeres
Indústria Rrasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
anúncios impressos, ações. apólices. bilhetes, biláetes de sorteio, chupa cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debêntures, envelopes, faturas, folhinhai,
letras de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, papéis de correspondência.
passagens, publicado e propaganda em
geral, recibos
Térmos as. 672.819'e 672.821, de
20-11-64
Comércio e Indústria de Móveis Ne'man
Ltda.
Guanabara

HEIMAN

mamam BRASILEIRA
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, dis•
pmsas.. conjuntos de armários e gabi
netas para copa e cozinha, divisões,
vans. discotecas de madeira espregui
cadelras, escrivaninhas, estantes, guar
da-roupas, mesas, mesinhas para má
quinas de escrever, mesinhas, móveis
para Forniam tos molduras para qua
dros !soda retratos poltronas prateies
ras, porta chapéus vitrines e traves•
seiros

•

Classe 34
aviões de brinquedos, bercinhoa, boneCortinas, cortinados, capachos, encera- cas, bonecos, baralhos, bolas 'para todos, linóleos, passadeiras, pano para doa os esportes, carrinhos, caminhões,
assoalhos, tapetes e panos para paredes carrocinhas, chocalhos, caneleiras pata
esporte, dominós, damas, discos de arTénno n.9 672.820, de 20-11-64
remesso desportivos, dardos ara lançaR. A. Fernandes t Cia. Ltda.
mento, "espingardas de brinquedos, IIGuanabara
guras de ves e animais, joelheiras para esporte, jogos de football de mesa.
jógos . de armar, luva para esportes, mi', PRORROGAÇÃO .
niaturas de utensiillos domésticos, máscaras para esporte, nadadeiras paia esporte, patins, patinetes, piões, petecas.
.../"'t RESTA &,-'-.
reviver de brinquedo, raquetes', rides de
metal para pesca, snookera, trens. ténis de mesa, teenbolas, tambores, tacos,
GATO i PKETO
tornozeleiras para esporte, tacos, bolas
e mesas ara bilhares, vagonetes, varas
para saltos, varas para pesca, jarraClasses: 41, 42 e 43
Titulo
......
Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jogos, pa.
Têrtno n.° 672.822, de 20-11-64
satempos em geral, artios para fins exComércio e Indústria de Móveis Nelman
clusivos desgportivos, automóveis, aviLtda.
ões, bercinhos de brinquedos, bonecas,
Guanabara
bonecos, baralhos, bolas para todos os
esportes, bilhares, carrinhos caminrbes,
MÓVEIS
carroças e , chocalhos de brinquedo, canaleiras para esporte:, doíninós, damas,
'DECORAÇÕES
discos de aremesso desportivo, dados
para lançamentos, espinardas de brinlheiras para esportes, jogos de foot-ball.
de mesa, luvas para esportes. miniaturas -cle utensílios domésticos, máscaras
Classes: 6, 8, 34 e 40
Máquinst de costura, máquinas de la- para esportes, nadadeiras para esportes,
var roupas e fogõea. . Antenas, aque- patins, patinetes, piões, petecas, revólcedores, ventiladores. aspiradores de pó, ver de brinquedos, raquetes, snookers,
ferro elétrico de engomar, abat-jours, trens de brinquedos, tenis de mesa, tomlustres, batedeiras, enceradeiras, gela- bolas, barnboretes tacos, tornozeleiras
deiras, liquIdificadores, panelas de pres- para esportes, vagonetes, varas de saltos de, xadrés boliche
são, rádios, televisores, aparelho de
barbear e regulador de voltagem., CorClasse 40
tinas. cortinados, capachos, encerados, Móveis em geral de metal, vidro, de
inóleos, passadeiras, panos para assoa- aço, madeira, estofados ou não. inclulho e parede. Caixa para rádio de im- sive móveis ara escritórios: Armários
bula ou marfim, estantes para livros, armários para banheiro e para roupas
acolchoados para móveis, almofadas, ar- usadas, alraosdas, acolchoados para
mários, cadeiras, assentos, móveis de móveis, bancos, balcões, banqueta:.
ferro batido,, camas, divans. colchão de bandejas, domiciliares, b erços, biombos,
molas, colchão de cima, estrados para cadeiras, caminhos para chá e café
cama e para mesa, poltronas-camas, so- conjuntos para dormitórios, conjuntos
fás, camas ,travesseiros, berços, cabi- para sala de jantar e sala de visitas,
des, guarda roupas. conjuntos para jar- conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
dim terraço e praça e almofadas
copa e cOsinha, camas, cabides, cadeiras
Ilimos as, 672.823a 672.835, de
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
20-11-64
de rádios, colchões, colchões de molas
Braspla S. A. Indústria e Comércio de dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniMatéria Plástica
nhas, estantes, . guarda-roupas, mesas.
São Paulo
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha., para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 35'
Aros para guardanapos de papal
aglutinados, álbuns (em branco) . álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
con.espondência blocos para cálculos
blocos . para anotações bobinas brochuras eão impressas, cadernos de escrever, capas aara documentos, carteiras,
cain.s de papelão, cadernetas, cader
Classe 49
nos, calses • de cartão, caixas para paPara aioinquir: Brinquedos, lógos, ama- pelaria cartões de visitas, carrões cosafemos em geral. artigos para fins ex- merciais • I ndi-es. confetI. carclusivamente desportivos: automóveis, tolina, caJernos de papel meiimetrado

HUMO

e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões eia branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenaçao de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas indicas
fôlhas de celulose, guardanapos; livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumlnio,
papéis sem Impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou seta pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
p apel higiênico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para Imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
•
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas, cobertores, esfregões, fronhas, Qns danapos J ogcs bordadas ;nos de toalhas.
lençóis mantas p.s.,-a camas, pa y.: para
cosinSa e panos de pratos, toalha de
rosto 'e banho, toalhas de mesa. toalhas • para 'jantar, - toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes,. g uarnições para cama e mesa, toalhInhas
(cobre pão)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral:, Agasalhos,
aventais. alparcatas, anáguas, oSasas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação. coletes, capas, chales,
cactecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações, carpinhos, calças,
da senhoras e de crianças, calções, calças. 'camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroula& colarinhos, cueiros,
saias, caaacos, chinelos. dominós, echarpes. fantasias. fardas p ara militares,
colegiais, fraldas, g alochas, gravatas, gorros. jogoa de lingerie, jaquetas,
laguél,
luvas, ligas, lenços, plantas. melas,
Emite, mantas, mandrião, mantlhaa, paletós, palas, p enhoar, pulover, pelariam&
pausas, ponches, polainas,
pi jamas, punhos, perneiras, q uimonor, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
auf teres, aborta. sungas, atolas ou
g lacies,
tuins toucas, turbante& ternos, uniformes e vestido&
Classe 35 •
Couros • peles prep aradas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos! Almofadas de "ouro& arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos gu arnições. de
couro para
automóveis, gua r nições para
porta-blo.
cos. malas, maletas,
porta-notas porta.
chaves, porta-nfquels. pastai, pulseira*
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'de couro, rédeas, selins, sacos para afa- fino artísticos e instalações sanitárias, para cortina, jarros, laminados, IAMClasse 49
gam, sacolas, saltos, solas e solados. artefatos de cerâmica para uso caseiro, ticos;' lancheiras, asanteguellas,
Para distinguir: Brinquedos, jogos, pai.
tirantes para arreios e valises
adôrnos e fins artísticos: alguidares, als orindis, pendedores de roupas, puxado- 'atempas em geral, artigos para fins ex.
Classe 34
mofarizes, assadeiras, barris, bules, bi- res para móveis, pires, pratos, palitei- alusivamente desportivos: Automóveis,
Para distinguir: Cortinados, cortinas, dês, bacias, bebedouros, biscoiteiras, ros, pás de coisinha, pedras pomes, arti- aviões de brinquedos, bercinhos, bonecapachos, encerados, estrados, linóleos, bomboniéres, bandejas, banheiras ,copos gos, protetoes para documentos, pu- cas, bonecos, baralhos, bolas para tooleados, passadeiras. panos para soa• copos, consolos, caldeirões, cântaros, ca. xadores de água para uso doméstico dos os esportes, carrinhos, caminhões,
dinhos, cofres, cubas, comoteiras, co- porta-copos, porta-níqueis, parta-notas, carrocinha-5, chocalhos, caneleiras para
lhos, paredes e tapetes
medores ara aves, caçarolas, canecaa, porta-documentos, placas, rebites, roda esporte, dominós, damas, discos de arClasse 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te- centro de mesa, descansa-talheres, es- nhai, recipientes, suportes suportes para remésso desportivos, dardos para lancidos para confecções em geral, para carradeiras, fairmas, frascos, filtros, grá. guardanapos, saleiros tubos, tigelas, pamento, esingardas de brinquedo, tis
tapeçarias e para artigos de cama e iss globos, jarras, fcnil, jardineiras Ia tubos para ampolas, tubos para serin- guras de aves e animais, joelheiras, pamesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim careiros, leiteiras, lavatórios, manteguels gas, travessas, tipos de material plás- ra esporte, jógos de foot-ball de mesa,
caroã, casemiras, fazendas e tec:dos de tas, moringas, molheiras, nichos, ires, tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- jogos de armar, luvas apara esporte,
lã em peças, juta, jersey, linho ny/an. pratos, allões, potes, porta-toalhas por. ames para acondicionamento, vasos, xí- miniaturas de utensiliOs domésticos, más.
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda ta-papeis higiénicos, sopeiras, saladei- caras, colas a frio e colas não incicidas caras para esporte, nadadeiras para esnatural, tecidos plásticos, tecidos im- ras, saleiros, serviços para refrescos, em outras classes, para borracha, para porte, patins, patinetes, piões, petécas..
pernseabilizantes e tecidos de pano couro serviços para frios, chá e jantar, tra- cortumes, para marcineiros, para sapa- revolver de brinquedo, raquetes, aades •
vessas, talhas, taças tIgéles, vasilhames, teiros, para vidros, pasta adesiva para de metal para pesca snookers, 'trens,
e vestidos
correias, pasta e pedras para afiar ténis de mesa, tômbolas, tamboretes,
vasos sanitários, 'ficaras
Classe 22
rebolos, adesivos para tecias, adesivos tacos, tornozeleiras para esporte, tacos,
Para distinguir: Fio para tecelagem
Classe 12
(fios de "rayon", "fibra sintética", de Agulhas para coser, alfinetes comuns, para ladrilros e adesivos para azulejos, bolas e mesa para bilhares, vagonetes:
alta tenacidade, destinada à formação barlaatanas para armações de vestidas, anéis, carretéis par tecelagem e guar- varas para saltos, varas . para pesca,
,material plástico para indústarrafas, e iscas; xadrês
ou tecelagem de lonas que vão embu- botões. dedais, colchetes, fivelas, fechos nições detria
. geral de plásticos
tidas na borracha dos pneumáticos)
Classe 39
fechos corrediços, grifas de metal para
Classe 17*
Classe 31
Para distinguir: Artefatos de borracha.
enfeites de vestidos e presilhas,
Artigos para escritório, almofadas para
Artigos: Correias de transmissão para borracha, artefatos de borracha para
4`+assadeiras e presilhas
carimbos, almofadas para tintas, alara
motores e para outros aparelhos, ten- veículos. artefatos de borracha não ira
Térmos ns. 672.836 a 672.855, de
dores de cartas, arquivos, borrachas,
das, lonas, mangueiras, arruelas, anéis cluidos em outras classes: Arruelas, ar20-11-64
berços para mataborrão, borrachas para
de vedação para junções. tiras e cana- golas, amortecedores, assentos para cacolas, brochas para &Senhos, cofres, Braspla S. A. Indústria e Comércio de etas para juntas de vedação, tampas deiras. borrachas para aros. batentes de
Matéria Plástica
e 'rolhas para • pias, cordoalhas, barban- cofre, buchas de estabilizada' buchas,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
São Paulo
.
desenho, cortadores de papel. carbonos,
e, buchas, gachetas, cordas, rolhas de buchas para anulo, batente de porta,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
cortiça. tampões e tubulações para
batente de chassis, bicos para mamadeicaiadores, compassos, cestos para ciarvedaçác
ras, braçadeiras, bocais, bases para terespondência, desenhadores, duplicadoClasse 32
lefones. borrachas para carrinhos indusres datadores, estojos para desenhos,
Para distinguir:* Almanaques, anuários, triais, borracha para amortecedores,
estojos para canetas, estojos com minas,
álbuns impressos, boletins, catálogos, bainhas de borracha vara redras. cochim
esatiaciros, estojos para lápis, espetos.
edições impressas, folhetos, jornais, li- de motor, câmaras de ar, chupetas. cors
estiletes para papéis, furadores, fitas
vros aapressos, publicações impressas, dões massiços de borracha, cabos para
para máquinas de escrever. grafites
revistas, programas radiofônicos e rã- ferramentas, chuveiros, calços de boa
para lapiseiras. goma arábica, grampeadio-televisionados, peças teatrais e" ci- racha. chapas e centros de mesa, cor.
dores, lápis em geral,'- lapiseiras, maClasse 23 .
nematográficas, programas circenses das de borracha, cápsulas de borracha
quinas para apontar lápis, minas para Para distinguir: Tecidos em geral, tepara centro de mesa, calços de borra . a
Classe 34
grafites, minas para penas, máquinas de cidos para confecções em geral, para Capachos, cortinas, cortinas automáti- cha para máquinas, copos de borracha
escrever, máquinas de calcular, maqui- tapeçarsas e para artigo de cama e me- cas, cortinados: encerados, linóleos, mos- para freios, dedeiras. desentupideiras
nas de somar. máquinas de multiplicar. sa: algodão, alpaca. canhamo, cetim. quiteiros, oleados, panos para assoalhas discos de mesa, descanso para pratos
mata-gatos. porta-tinteiros. porta-carim- carola casimiras, fazendas e tecidos de e paredes, passadeiras, sanefas: tapetes, encostos. amboloa, esguichos, estrados
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- lã em peças, juta. jatam linho, nylon, tapetes de peles, de madeira, de sara, esponjas de borracha em quebralacti .
cartas, prensas. prendedores de papéis. paco-paco. percalina, rama rayon, seda,
para torneiras, fios de borracha lisos
corda e cortiça
percevejos para papéis, perfuradores. natural, tecidos plásticos, tecidos imfôrmas de borracha. gua rnições pari
réguas, raspadeiras de borrões. stencils
Classe 20
móveis, guarnições de borracha para
tecidos
de
pano
couro,
permeáveis
e
Para distinguir petrechos navais e acro- automóveis, guarnições para ' veiculo' .
para mimeógrafos. tintas e tinteiros
,- veludos
ukuticos, âncoras, bolas, cintas de na- lancheiras para escolares, lâminas di
Classe 16
•
tação, fateixa, paraquedas e salvavidas borracha para degraus, listas de borra
Classe 28
Para distinguir: Materiais para constru- Para distinguir:
. Classe 21
Artefatos de material
cha para janelas e para portas. lançai:
ções e decorações: Argamassas. argila plástico e de nylon:
Recipientes fabra Para distinguir: Veículos e suas pastes de borracha, manoplas. maçanetas pro
areia, azulejos, gatentes. balaustre, bas- cados de material plástico,
revestimen. integrantes: Aros paia' bicicletas, auto- fatores para para-lamas, °meteres
cos de cimento, blorai para pavanentadto calhas, cimento. • cal, cré. chapas tos confeccionados de substâncias ani- móveis, auto-caminhões, aviões amor- para-choques, pedal do acelerador pe
isoiaates. caibras, caixilhos: copulas: mais e vegetais: Argolas, açucareiros. tecedores, alavancas de câmbio, barcos, dal de partida. pesas para bus,nas
chapas para coberturas, caixas dágua. armações para óculos, bules, bandejas breques. braços para veículos, bicicle- pratinhos pneumáticos. pariras de bor
caixas para coberturas, caixas lagua. bases para teleaones, baldes, bacias, boi. tas, carrinhos de tua° e carastae cami- racha para bengalas e - muletas. roda
caixas de descarga para etixos. edifica. sai, caixas, carteiras chapas. cabos nhonetes, carros ambulantes caminhões, saassiaas, rodízios, revestimento, d
çõea premoldadas. estuque. emulsoo de para ferramentas e utensílios. cruzetas carros, tratores, carros-berços, carros- borracha, rodas de borracbe para mó
base asfáltico. estacas, esquadrias, estru- caixas para acondicionamento de ali. tanques carrosarrigadorea carros, cor veia, sanfonas de vácuo. suportes di
turas metálicas para construções... lame- mentos, caixas de material plástico para roças, carrocerias, chassis, chapas eir- motor, sapatas do pedal de breque, se
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas baterias, coadores, coas, canecas, co- calares para veículos, cubos de veículos "embalo e isolador. suportes. semi
de junção, lages, lageotas. material iso lheres, conchas, cestas para pão, cesti- carrinhos para máquinas de escrever, pneumáticos. suportes de cambio. aan
haste contra trio e calor, manilhas, mas- nhas capas para álbuns e para /raros corrediços. para vetcu/os, direçao, desh. fonas de partida. saltos, solas e solada
sas para revestimentos de paredes, na- cálices, ,cestos, castiçais para velas. gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele. de borracha. surdinas de borracha para •
deiras para construções mosaicos, pro- caixas para guarda de objetos, crtu- v,adores para passageiros e para carga aplicaçáo aos fios telegráficos e telefô
dutos de base asáltico, produtos para chos. coadores para chá, descanso ,ara engates para cri-os eixos de direção aia* travadores de porta, tigelas
tornar Impermeabilizantes as argamas pratos. copos e coisinhas de plástoco freios, fronteira para veículos, guidão. tubos, tampas de borracha para conta
sai de cimento e cal, hidráulica, pedre. para sorvetes, caixinhas de plástica locomotivas, lanchas, motociclos, molas, gotas, tinas de borracha para elaboraçai
de substâncias químicas
gulho. produtos betuminosos, Impermea- para sorvetes, colherinhas, pasinhas, motocicletas, motocargas, moto furgões,
bilizantes liquidas ou sob outras formas garfinhos de plástico para sorvetes, for.. manivelas, navios, ónibus, para-choques,
Classe 37
para revestimentos e outros como nas minhas de plástico para sorvetes, discos para-lamas, para-briaas, pedais. pantaes, Roupas brancas, para cama e mesa
construçôes, persianas. placas Para pa- embreagens de material plástico emba- rodas para bicicletas, ralos para bicicle- Acolchoados para camas. co lchas, se
vimeatáçào, aças ornamentais de ci- lagens de material plástico para sorve- tas, reboques, radiadores para veículos, bertores esfregões, fronhas guardaria _
mento ou gesso ara • tetos e paredes tes estojo para objetos, espumas de rodas para veículos, selins, triciclos, ti. posa logos bordadas, jogos de toalhas
papel para marrar casas, massas anti nylon, esteiras, enfeites para 'automó. rentes para velcu/os, vagões. velocipe- lençóis. mantas para asmas, panas pari .
atuam portas, portões, pisos, soleiras veis, massas antaruidos. escoadores de des. varetas de controle do afogador e cosinha panos de pretos, toalhas ali
para portas, tijolos tubos de concreto pratos, funis, formas para doces, fitas acelerador tróleis, troleibus, varg es de rosto e banho, toalhas de mesa, toa
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
carros. toletes para carros
-lhas para jantar, toalhas para chá
ques de cimento, vigas, vigamentos . para bolsas, facas, guarni sõea salarialClasse 50
café. toalhas para banquetes, guará
ções
para
chupetas
e
mamadeisas,
kl
guar.
Para distinguir: O timbre da requerente çaes para cama e mesa, toalhinhas
saldos para uso nas construções, par.
nições para porta-blocos, g arnições a ser usados em papeis de contabilidavita%
(cobre pio)
para iiquidificadores e para batedeiras de e papeis de correspondência, incluClasse 15
Clama 36
de
(ratai
e
legumes.
guarnições
de
ma\ Para distinguir: Artefatos de porcelana. terial plástico para ctensilios r abjetos sive cheques, contratos, recibos, duplica. Para distinguir: Artigos de vestuárioi
tas, ações, apólices, Mamam de sorteio e roupas feitas em geral: Aguilhoa,
cerâmica, faiança, barro e terracota lota
guarnições para bolsas. garfos, galerias
e passagens de turlima
~te* ~nu% anáguas, Mui"
ças vidradas para uso caseiro, &delimos
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botas. botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara•
puças, casaçao. coletes, capas, ahales,
cachecol', calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dcminós, acharpesa tantaslas, fardas para militares, colegiaLs. fraldas, galochas, gravatas. Jorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços. mantós. meias,
maiôs, mantas, mandriáo, mantlhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas, Pi j am as. punhos, perneiras, quimonos, règalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorta sungas, atolas ou slacks.
tuler, toucas. turbantes, Amos, uniformes e vestidos
Classe 35 •
Couros e peles preparadas ou uso, camurças,' couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
coiiro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Clesse 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrâcs, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carienbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondéncia., desenhadores, 'duplicadores, datadores, estojos para desenho,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores. fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em oeral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, Máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
snata-gatãs, porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores.
réguas, raspadeiras de borsrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 16
Para 'distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas argila,
areia. azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, bloços para pavimentadio, calhas, cimento, cal, cre. chapas
isolantes, caibros. caixilhos. colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações prernoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de junsaa lages, lageotas. material Isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. imperamabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
para uso nas construções, parquete&
construções, persianas, placas para pa.
vtmentaçáo, peças ornamentais de cimente ou gesso cara tectos e paredes, papel
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para forrar casas, massas aníf-ruidos esquadros de agrimensor extintores de
alumes, alvaiade, alvejantes tas
portas. portões, pisos, soleiras para por- incêndios, aparelhos para espremer fru- dastriais, aluminio em pó amonlacu.
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- tas e legumes, escalas indindoras de auti-incrustarites, anti-oxidantes, wattcos tubos de ventilação. tanque* de ca- maré, eletrômetros de quadrantes exaus- oxidais, ss, anti-corrosivos, anti-detonansento, vigas, vigamentos, vitró".
tores, estojos para filtros com torneiras, tes, azotatos, água acidulada para
Classe 15
faróis, faroletes, fogões, forma e foga- acumuladores, água oxigenada para
Para distinguir; Artefatos de cerâmica. reiros elétricos, fios para aletricidades, fins industriais, amónia; banhos para
porcelana, faiança, louça vidrada para fios terra, ferros elétricos de engomar e galvanização, benzina, benza betumes,
uso caseiro e adorno para titia artísti- passar, ferros comuns a carvão, ferros bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
cos e industria.s: e instalações sanita. elétricos para soldar, evedores, fusl- virgeni, carvões, carbonatos, catalizarias, açucareiros, almotarizes, bules. ba- veis, filmes evelados, fôrmas elétricas, dores, celulose, chapas fotográficas,
cias saaitárias, bandejas. biscoiteiras. filtros e óleos para motores, aparelhos composições extintores de incêndio. clo.
botijas, bebedouros para aves, banhei- de. frequência modulada, fonógrafos, fi- ro, corrosivos. cromatos, corantes, creo-as, bidets, cafeteiras, canecas, compo- tas métricas, focalizadores para câma- sotos; descorantes. desincruatantes, disteiras, confeitesaa castiçais, centros de ras fotográficas, feladeiras, garrafas tér. solventes; emulsões fotográficas. enxo- .
mesa, comedouros para aves, cadinhos, mi,cas, jeradores automáticos, geradores tre,.éter. esmaltes estereatos; fenol,
escarradeiras, filtros, sueras, jarrões, lar- estáticos e eletrônicos de alta frequêneensibilizados para fotografias, 41dineiras, lavatorios, mantegueiras, mo- cia que funcionam com válvulas para sadores, tormol, fosfato. industriais, fósingas, orinois, pires, pratos, potes, pa- aquecimento, por dielétrico e indução, foros Industriais fluoretos; galvanizado- liteiros, pâratos de ornato, pinos, pias, fitas magnéticas, aparelhos para gás en- res, gelatina para fotografias e pintura,
travessa., terr.nas, taças para café, ta- garra çado e aparelhos de inversão, re- giz, glicerina; hidratos, ttidrosultitos;
ças para chá, taças para refrescos, va- liógrafos„ hidrómetros, holofotes para impermeabilizantes. ioduretos; lacas;
automOveis. Interruptores, isoladores im. massas para pintura, magnésio, meta
sos. vasos sanitários, xicaras
presiores, aparelhos de intercomunica- cudo; nitratos, neutrallzadores, nitroceClasse 12
ção, indicadores de níveis imâns permaArgolas, agulhas de metal para croché, nentes para rádios, aparelhos de gás Miou; óxidos, .oxiclantes,. óleos para
para tricô, máquinas de costura e para neon, gravadores de fitas. gravadores pintura, óleo de linhaça; produtos quibordai; alfinetes de metal, botões par9 de discos, isolantes elétricos, isoladores micos para ' Impressão, potassa indusroupa, canutilhos, colchetes. dedais, fi- de corrente. intermediários para filmes. trial, papéis emulsionáveis para a tovelas, .fechos , corrediços, grifas para lâmpadas. Innetas, liquidificadores, lu- togratia, papéis de turnesol, papéis heliográticos e hellocopistas, paliculas
enfeites de vestidos e presilhas
pas, lampeões, lustres lentes aparelhos sensivels, papéis para kitografia e anaClasse 8
luminosos, aparelhos de luz fluorescen- lises de laboratório. pigmentos, potassa,
Para distinguir artigos e aparelhos elé- tes, limpadores de para-brisas, lanternas p ós metálicos para a composição de
tricos e eletrônicos em geral, artigos ao portáteis e lanternas de mão luzes tra. tintas, preparações para fotografias,
mésticos, aparelros e artigos para insta. zeiras para veículos. microscópios, mo p rodutos para niquelar, pratear e crolações elétricas e hidráulicas; aparelhos crõmetros. ma ne,inct, os, mostradores. mar. produtos para diluir tintas prossiaeletromecânicos para automatização in- de rádios, microfones, medidores de to; reativos, removedores, reveladores;
dustrial; instalações elétricas e artigos roscas, medidores de intervalos, miras sabão neutro. sais. , salicilatos. secantes,
elétricos e eletrônicos para automóveis; de qualquer graduação, aparelhos de Fiilicatos, soda cáustica. soluções quiaparelhos e acessórios de rádios; apa- medição. massaricos, níveis de ferro. micas de uso Industrial, solventes,- sulrelhos e instrumentos e aparelhos para níveis de água para caldeiras, apare- fatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
fins úteis; instrumentos cienti çicos; acen- lhos de ondulação permanente, objetiva ou pastosas para madeira, ferro, pare- '
dedores, acendedores elétricos, acumu- para ampliadores, misturadores para ba- des, contru k ôes, decoraçôe,. couros, teladores elétricos, apitos, aspiradores de nheiros painéis de carros, para-raios, cidos, fibras, celulose, barros
e veipó, aquecedores, abat-jours, alto-falan- plugs, parômetros, panelas elétricas, pa.
cu'os, talco industrial. thiner,
tes, antenas, acumuladores, amplificado- nelas de pressão pistolas de pintura.
res, anemómetros, amperometros, assa- piek-ups, pilhas sècas elétricas, prumos,
Classe 38
deiras elétricas, adaptadores de micros pantSgralos, pautômetros. pirômetros Aros para g uardanapos de papel
cópios, agulhas para fonógrafos, aque- perisápios, potenciômetros, quadros dc aglutinados, álbuns (em brancc I álbuns•
cedores de ambiente, aparelhos .de con- comando, instrumentos para medida e para retratos e auté arafos, balões (extrade e medida, aparelhos de expurga contrôle para mecânicos, relógios de ceto para brinquedos) blocos para
utilizado na limpeza e desinfecção de água, revólver para pinturas, projetores CJ I :esporugncia blocos para cálculos
sentinas, mictórios e outros loaais, apa- cinematográficos, pince-nez, aparelhos &ocos para ar.otições, bobinas brochurelhos de libações para banheiros, apa- de refrigeração, refrigeradores, réguas ras ,,ão impressas cadernos de escrerelhos de ar refrigerado, aparelhos de de aço, rádios, 'refletores, reatores re. ver caans para documentos, carteiras,
ar condicionado, aparelhos de alta ten- laia receptores, regadores automáticos caixas de p
cadernetas, cadersão, aparelhos automáticos para des- relógios, relógios de ponto e de vigia, aos, caixas de anda°, caixas para papelaria,
carga de água, aparelhos de alarme, redutores, resistências elétricas, registros
irões de visitas, cartões coaparelhos de aquecimento central, apa- para água, registros para canais e com- merciais . cai tões ,ndices contata earrelhos de aproximação, aparelhos para portas, receptores de sons, reatores, rea- tolina, cadernos de papel melimetrado arqueação de volumes, balanças, bate- tores para luz fluorescentes, reastatos e em branco para desenho, caderuas.
deiras, batedeiras para refrescos, bate- registros para vapor, registros 'para escolares, cartões em branco, cartuchos
(l etras para liquidas e massa, bules elé- bidê, para . banheiros, para aparelhos be- de cartolina, crapas p lanográficas, catricos, bobinas para rádios e televisões, bedouros, para lavatórios e .para pias, dernos de lembrança, carretéis de paausinas, baterias, baterias elétricas, ba. secadores para cabelos, quebra-luzes, pelão, envelopes, envólucros para cha-.
rsmetrca bússolas bobinas, balcões f ri- sorveteiras. sincronizadores, sextantes, rotos de papel, encardenação de papel
gorificos, aparelhos para bordar, apa- selecionadores, sifões, sereias ta, alarme ou p apelão- etiquetas, fõlhas índices
relhos para .,anho de ar quente, chu- aparelhos para soldar, soquetes, sinalei- fólas de celulose, guardanapos, livros
eiros elétricos, coqueteleiras, churras- ros, reguladores automáticos ou não. não impressos, livros fiscais, livros de
queiras elétricas, campainras elétricas, aparelhos televisores, telelupas, telenne- contabilidade, mata-borrão, ornamentos
chaves elétricas, chaves automáticas, troa, tomadas, telescópios, teodolitos de papel transparente, pratos papelis
chaves para antenas e fios terra, con- termômetros, tomadas de corrente, apa- nhos, papéis de estanho e de alurninio,
tactos elétricos., candelabros, chaves de relhos de elégrafo sem fio, transforma- papéis sem impressão. papéis em branco
a.lavancas, chaves de tomadas, comuta- dores, trenas, torneiras de alta pressão. para impressão, papéis fantasia, menos
dores, cafeteiras elétricas, compassos, torneiras com dispositivos para aqueci- para forrar paredes, papel almaço cota •
câmaras frigorificas, caixas de descarga mento de água, telefones, telescópios ou sem pauta, papel crepon. papel de
para vasos sanitários, aparelhos para transmissores, toca-discos, automáticos seda, papel impermeável, papel em bocortar pães, cáfeteiraa automáticas, ou não, tubos concluas, terminais para bina para impressão, papel encerado,
chassis, co-ndensadores, condensadores baterias, voltímetros, ventiladores, vá!' papel higiênico, papel impermeável,
para vapor, colimadores, aparelhos cor- vulas, válvulas de redução, :.s1vulas para coOar, 'papel para desenhos, patadores de Srios, cabos e condutores elé- para rádios, válvulas para água, valvu- pel para embrulho Impermeabilizado
tricos, contadores de rotação, compres- ias de descarga a pressão, válvulas de papel para encadernar, papel para essores, máquinas cinematográficas, ins- comportas, velas para filtros, aparelhos crever, papel para imprimir, papel patrumentos de* calcular, chicotes para transistores, aparelhos de transmissão e rafina para embrulhos, papel celofane,
automóveis, cronômetros, aparelhos ca
papel celulose, papel de linho, papel
recepção de sons e tripé,
libradores, aparelhos cinematográficos,
absorvente, papel para embrulhar taClasse 1
`
aparelhos de contraia de sons, aparelhos
baco, papelão, recipientes sie papel, rode comunicação interna, discos grava- Absorventes, acetona, ácidos, acetato', setas de papel, rótulos de papel, rolos
dos, dial, duchas, despertadores, ence- agentes quImicos para o tratamento e de papel transparente sacos de papel radeiras, exprerneclores elétricos, estu- loraçãc de fibras, tecidos, couros • ce- serpentinas, tubos, :postais de cartão
las, exterilizadores. esquadros de aço, hilose: água raz, álcool, albumina, anie tubetes de papel
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Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas. maionezes. rizotos, lazanhas.
Classe 41
macarronadas, pizzas., saladas, saladas
Café liquido, croquetes, empadas. pizzas diversas, feijoadas, arroz, feijão, arroz
de braga, bife a milaneza. bife a cavalo,
Termo n.9 672.857, de 23-11-64
a portaguêsa, ravioli. gnocchi e
Lufar — Óleos e Adubos S.. • A ,
churiascos
São Paulo
•
Classe 4
Termo a.° 672.863, de 23-11-64
Artigos da classe
Confecções Loden Ltda.
Teimo n.° 672.858. de 23-11-64
São Paulo
-Albert nomas Morrell
São Paulo

ITO
.Lnd. Brasileira

Ira. Brasileira

Março de 1 gn5

Têrzno na 672.872. de 23-11-64
nos, ra_xar de cartão, caixas para paOrlando Negrão
pelaria. cartões de vis:tas, cartões aoSão Paulo
marciais. .cartaes "adicea confeu. cartolina, cadernos de papel melimetrado
lOUÁRDENTE
e em branco para desenho, cadernos
BERRO DelOUL
escolares, cartões em branco, cartuchos
Ind. Brasileira
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de paClasse 42
pelão, envelopes, envôlucros para chaAguardente
rutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, Rilhas índices
Termo • a.9672 .873, de 23-11-64
fô has de celulose, guardanapos, livros
Auto Funilaria Roka Ltda.
não impressos, livros fiscais, livros de
São Paulo
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papeliROX1
nhos, papéis de estanho e de alumiai°,
Ind. Brasileira
papéis sem impressão, papéis em branco
Paan impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
Classe 50
ou sem pauta, papel crepon, papel de
Impressos
seda, papel impermeáy‘el, papel em boTêrmo n.° 672.874, de 23-11-61
bina para impressão, papel encerado,
papel 'higiênico, papel impermeável, Comércio e Indústria Travauto Peças
Acessórios Ltda.
para copiar, papel para desenhos, paSã,: Paulo
pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
OillaToarreintairo
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar ta• -Classe 21
baco, papelão, recipientes de papel, roTravas para autos
setas de papel, r6hdea de papel, rolam
de papel transparente sacos de papel
"l'iano na 672)875, de 23-1l-64
serpentinas, tubos.- postais de cartão Relssor S. A. Indústria .e Come.cit .
e tubetes de papel
Sã,. Paulo

iClasse 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas . feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas. blusas.
botas. botinas. blusões boinas babaClasse 48.
Um lenço antisético aromatizante, re- douros. bonés. capacetes. cartolas, carafrescante. higiênico, envelopado com puças. casacão coletes, capas. abales.
humidade permanente, para uso pessoal cacreoals. calçados, chapéus, canos.
cintas combinações, corpinhos calças
Térrao na 672.860, de 23-11-64
de senhoras e de crianças, calções. calConfecções de Modas Nuri Ltda.
ças, camisas. camisolas, camisetas
Têrmo n.° 672.868, de 23-11-64
São Paulo
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros Manufatura de Tecidos "Salusa" Ltda.
REWSOR
saias casacos. chinelos, dominós. achar.
Ind. sraslleira
São
Paulo
pesa kustas.as. fardas para militares coBrasile r a
Casse 21
legiais, fraldas, galochas, gravatas goza
Para iistinguir: Veiculo& e suas partes
rala Jogos de liagene, jaquetas, laquas
A_Is
*
integrantes: Aros para bibicletas, autoluvas ligas, lenços. mantõs, meias
Inâ . srasileiva
móveis, auto-caminhões, aviões, amormaiôs, mantas, mandrião. mantilhas, paClasse 36
tecedores. alavancas de câmbio. braços.
dos. palas. penhoar, pulover. pelerinas
Classe 23
Pata distinguir: Artigos de vestuárioa meugas, pouches. polainas, pijamas. pubreques, braços para veículos. biciclePara
distinguir:
Tecidos
em
geral,
teroupas feitas em geral: Aaasalhos.
perneiras. quimonot. regalos cidos para confecções em geral. Para tas, carrinhos de mão e carretas, canil..
aventais, alparcatas. anáguas. bluals. nhos.
robe
de
chambre. roupão. sobretudos, tapeçarias e para artigos de cama ei obonetesa carros ambulantes. caminhões
botas, botinas. blusões. boinas, baba. auspensórioa,
saldar) de banho. sandálias mesa: Algodão, alpaca, cánhazno, cetim, :.arros, tratorea, carros-berços, carrosdouro*. bonés, capacetes, cartolas. cara. sueteres, aborta,
zangas, tola'. ou slacks. caro& casemiras, fazendas e teealos de tanques, carrosdrrigadores, carros, carpuças. casação. coletes. capas. abale*
miar.
toucas,
turbantes,
ternos, uniformes lã em peças, juta. jersey, linho nylon. roças, carocerias, chantre., chapas circarhecols, calçados, chapéus, cintos
rara veiculoa, cebos de veicteos
e
vestidos
peco-paca percaline, ratai. rayon. seda culares
cintas. combinações. carpinhos, calças.
carrinhos para máquinas de escrever
natural.
tecidos
plásticos,
teddos
lin»
de senhoras e de crianças. calções. cal. " Term
para veicules, direção. dada.
" o a., 672.865, de 23-11-64
peraseabilizantes e tecidos de pano couro corrediços,
ças. camisas, camisolas, camisetas.
gadeiraa, estribo., escadas rolantes. ele,
e vestidos
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, Fuskapeças Comercial Importadora Ltda.
vadores para passageiros., para carga.
São Paulo
laias, casacos, chinelos, dominós. achar.
Tétano n.9 672.869, de 23-11-64— engates para carros, eixos da direção,
pes fantasias, fardas para militares. os'
freios, fronteira' para veiados, gualào
Auto Mecânica Delma Ltda.
Imitais, fraldas, galochas, gravatas. gorriSereStrs
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
a:ia Joça& de angarie, jaquetas, laqu&
Ind.
ra
G-São Paulo
motocicletax motocargas, moto furgões,
luvas, ligais, lenços. mantõs,
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
maiôs, mantas. mandrião, mautlhaa paClasse 50
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
letós. palas, penboar, pulover, pelarias'.
Mi.
D
E_L
Impressos
rodas para bicicletas, raios para badale.
penas, ponches, polainas. pijamas. pu.
Ind. Brasileira
tas, reboques, radiadores para veículos,
Moa, perneiras, quinarmos. regalo*,
nano na 672.866, de 234144
rodas para veiculos, selins. tricicles, tirobe de chambre. roupão, sobretudoi. Manufatura de Elásticos Gisele Ltda.
Classe 50
rantes para veículos vagões. veloctpe•
auspenzózios. saldas de banho. sandalias.
Impressos
São Paulo
.
des. *varetas de controle do afogador e
mictem &horta sungas. atolas ou &ladra
/ Ulmo na 672.870, de 23-11-64
acelerador. tróleis. troleibus, varam: de
asam macas. turbante., ternos, ant.
carros, toletes para carros
Indústria de Calçados Novitas Ltda.
formes e vestido.
4ISED¥
(na. Bras/J.61ra
,
São
Paulo
Tarmo na 672.876. de 23-11-64
Tênno na 672.861, de 23-11-64
Indústria e Comércio de Tecido,, ConConfecções Chilio Ltda.
Classe 24
Sãe P.iulo
fecções Arnomax Ltda.
Elásticos .
São Paulo
Itlengtheiri
Tármo na 672.867, de 23-11-64
Cartonagem Tom,* Ltda.
C'asse 36
São Paulo
Lgd!
• POLT-URN
Calçados
Ind. Brasileira
C l uiShe 36
Termo n. 9 672 . 871. de 23-11-64
J0fRE
Para
distinguir:
Artigos de vestuaaos
Iordan Athanasof
Ind . Brasilelra
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Classe 23
aventai. a percatas, anaguaz, blusas,
São Paulo
-si '(ana ml soppai. anialkauqp esed
Classe 38
botas, botinas, blusões, boluas, babaddos para confecções em geral, para Aros para guardanapos de papel
douros, bonés, capacetes. carcoma J....ra•
tapeçarias • pare artigos de cama e ag'utinados. álbuns (em branco). álbuns
ouças. casacão, coletes, canas chms
RUMEX
mesa: Algodão. alpaca. °bisamo. cetim, para retratos e autógrafos. balões (excachecols. calçac ; os. chapéus. ntos
MALITARU_L
carola casai:Riras. fazendas. assedas de ceto para brinquedos) blocos para
cintas. cornhinace ?s. corpinhos calças
CONIFSCÇOES DS
de senhoras e de crianças. caiçaca eri1paco-paco,
° em Peças, lata, lease y, linho, nyloa. corresponUnda blocos para cálculos
ROUPAS
EM
GRUI
percaline, reuni, rayon, nada blocais para anotações, bobinas brochuças. camisas, camisolas, camisetas.
natural, tecidos plásticos, ttektos
ras afio impressas, cadernos de escrecuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
penneabilizantas é tecidos( k pano couro ver, cacas para documentos, carteiras,
Classe 36
pes fantasias. fardas para maitares coe vestido@
Confecções
caixas de papelão, cadernetas, Metlegiais. fraafas. galochas, gravaras por•
•

5 e gunda-feira 29
ros, jogos de litigaria, Jaquetas. laquêa,
uvas, ligas, lenços, •mantôs. melas,
amiba mantas, mandrião, mantilSas, paletós. palas, penhoar, pulover, (Merinas,
peugas, ponches, polainas, pijaimas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
rarbe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. sairias de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
talar, toucas. turbantes, - ternos, uniformes e vestidos
Tenrno ri,° 672.877, de 23-11-64
Química Indústria Soraya Ltda.
•
São Paulo
.

DETER-Lr
Ind. Brasileira'
Classe 46
Pára distinguir: Amido, anil, azul da
Pi ússia, alvaiade de . zitico, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
and, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madirst, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupaz, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
aabáo comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir • verniz
para calçador
Termo n.° 672.878, de 23-11-64

CAMARGO
Ind. Braufent

aaasse 5
kço em bruto, aço preparado, aço
foce, aço para tipos. aço fundido, aço
sarctalmente trabalhado, aço pálio. aço
.efinado, bronze, bronze em bruto ou
rarcialmente trabalhado, bronze de
nanganês, bronze em pó, bronze em
urra, em fio, chumbo em bruto ou
marcialmente preparado, cimento meético. cobalto, bruto ou parcialmente
cabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em garra, ferro manganês, ferro velho,
gusa ern bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâmina* de metal, lata em fólha, lato
em fedha, latão em chapas, latão em
vergalhem'. ligas metálicas, limalhas,

magnésio, manganês, metais não trabahados ou parcialmente trabalhados, metal, em massa, metais estampados,
metais para solda. níquel. zinco

l

Termo n.° 672.879, de 23-11-64 Produtos Alimentícios Labina Ltda.
São Paulo

Ind.. Brad.leir..
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
l amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz atum, aveia, avelãs, azeite., azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biacoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em p6 e em grão, camarão. ca-cla,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios, croquere.., compotas. cangica, coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de trutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermento., feijlo,
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figos, frios, frutas secas naturais e 0:13-• ou pastosas para madeira, ferro,' Paretalizadas; glicose, goma de mascar, gor- des, contrações, decorações, couros, taduras, grânulos, grão de bico, gelatina, eidos, fibras, celulose, barcos e veígoiabada, geléias, herva doce, herva
culos, talco industrial, thIner.
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
Termo n.° 672.882, de 23-11-64
condensado, leite eon pó, legumes em
Malharia "Auritex" Ltda..
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
São Paulo
margarina, marmelada ' macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
ndnilifloi
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos cesnestiveis, ' ostras. ovas,
Classe 36
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presun'tos, pa- Para diatinguir: Artigos de vestuarloo
tês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins; e roupas feitas em geral. Agasalhos,
queijos, rações balanceadas para ani- aventais, alpercatas, anaguas, blusas.
mais, requeijões, _sal, sagu, sardinhas, botas, botinas. b/usõea, boinas, babasanduíches, salsichas, salames, sopas en- doures, bonés, capacetes, cartolas caralatadas, sorvetes. suco de tomates e de pinas. casaco, coletes, capas, aludo
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha. cachecols, calçados, chapeua cintas, cia- •
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- tas, combinaçéea, corpinhos. calaas de
senhoras e •s° criasçal, calções, calças
mento de animais e aves, torrões,
camisolas, taaaniseta* cuecas: ceroulas
toucinho e vinagre
colarinhos, cueiros, casacos, chinelo.
Termo n.° 672.880, de 23-11-64
dominos, echarpes. tantaahas, fardas, pala
Eletrônica Monte Real Ltda.
ra militares e colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogo. de bm.
São Paulo
ris, jaquetas leques. luvas. Noa, lenço*. mantes., mesa maiôs, maataa, mandriao, mantilhas. palatos, palas, perla>
ar, peugas, puiover, pelerinas, ponches
polaina* pijamas; punhos, perneiras
Classe 50
qui/monos, regalos, robe de chambre,
Impressos
roupa°. sobretudos, salsa suspensorios.
las, sungas. atolas, soutiens, ;Utak*,
Termo n.° 672.881, de 23-11-64
tater. toucas, turbantes, ternos, afloram
Crcanobril Cromoção Ltda.
salda de banho. andana,. &manter chorSão Paulo
e vestido.

I

ra)

InelLegirs

neelliois.,

Tanno n.° 672.883, de 23-11-64
Confecções Morato Ltda,
São Paulo

Classe 1
Absorventes, acetona, cidos, acetatos,
40111,TO
agentes químicos para o tratamento e
Ind. orasileira
/oração de fibras, tecidos, couros e ce.
lulose; água raz, álcool, albumina, ani. Classe 36
tinas, alumen, alvaiade, alvejantes in- Para distinguir: Artigos de vestuárlOs
dustriais, alumínio em pó amoníaco, e roupas feitas em geral: Agasalhos,
anti-incrustantes, anti-oxidaraes, anti- aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
oxldantes, antl-corrosivos, anti-detonan- botaa botinas, blusões boinas - babates, azotatos, água acidulada para douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
acumuladores, água oxigenada para poças, casacão coletes, capas, chales,
fins Industriais, amónia; banhos para cacreeols. ' calçados, chapéus, cintos,
galvanização, benzina, ',anzol, betumes, cintaa combinações, corpinhos calças
bicarbonatos de sódio, de potassi6; cal de senhoras e de crianças, calções. cal
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- çaa, camisas, , camisolas, camisetas
dores, celulose, - chapas fotográficas, cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
composições extintores de incêndio, clo- saias, casacos, chinelos, dominó*, acharro, corrosivos, cromatos, corantes, creo- pes, Nantas.as, fardas para militares aosotos: descorantes, desincrustantes, dis- legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorsolventes; emulsões fotográficas, enxo- ros, jogos de lingerie, jaquetas, biques.
fre, éter, esmaltes estereatos( fenol, fil- luvas. ligas," lenços, mantes, meias
mes sensibilizados para fotografias, 'ri- maiôs, mantas. mandriáo, mantilhas, paxadores, formo!, fosfatos Industriais, fós- letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas
foros industriais fluoretos; galvanizado- pernas, txsuches, polainas: pilamas,
res, gelatina para fotografias e pintura.
s- perneiras, quimonos, regalos,
giz, glicerina: h idra tos. hidrosul fitos; robe '• de chambre. roupão, sobretudos,
impermeabilizantes. ioduretos; lacas; suspensórios, saldas de banho sandálias
massas para pintu ra magnésio, mer- sueteres, aborta, sungas., tolas, ou slacks.
curio; nitratos, neutrallzadorel. nitroce- ra ler toucas. turbantes, ternos. uniformes'
lulose: óxidos, oxidantas, óleos para
Termo n.° 672.885, de 23-11-64
pintura, óleo de linhaça; produtos, quiCartonagem Sapopemba. Ltda,
micos Rara impressão, potassa indusSão Paulo
trial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis hellogãficos e heliocopistas, peliculas
SiPOPEnk
sensíveis, papéis para latografia e anáLnd. Brasilei?,
lises de laboratório. pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
Classe 38
antas, preparações para fotografias. Aro, para guardanapos de papel
produtos Para niquelar, pratear e cro- aa l utinados, álbuns (em branco). álbuns
mar, produtos para diluir tintas prossia- para retratos e autógrafos, balões (exto; reativbs, removedores, reveladores; ceto para brinquedos) blcros para
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes. correspondência blocos para cálculos
sillcatos, soda cáustica, soluções gni- blocas para anotações. bobinas brochumicas de uso industrial, solventes, sul- ras não imaressas cadernos de escrefatos; tintas era pó, líquidas, sólidas ver, capas oara da-a miantos, carteiras,

caixas de papelão, cadernetas, cada..
caixas de cartão, caixas para par alaria, cartões de visitas, cartões coa
mercisis. cartaes indicas contrai, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, caderno*
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planogrãficas, cadarnos de knabrança, carretéis de papelão, envelopes, enveducros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas,. ferlhas índices
fóllias de celulose, guaramapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papei-.
nhoa, papéis de estanho e de Edurninio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para Impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, .-oa
setas de papel, rótulos de papel, roloa
de papel transparente sacar de papei
serpentinas, tubos. postais de cartão
e tubetes de papel
mi,

Termo n.° 672.884, de 23-11-64
Arthur José Schlobach de Lemos Bruto

BAR E BOIT];
.CAR1 DE riu

-

Classe 4/
Refeições

Termo a.° 672.887, de 23-11-64
Qulmica industrial Sorna Ltda. 1
São Pauto
WE

jnBraa eira
Classe 46 • .

Para distinguir.' 'Unido, anil, azul do
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais
detergentes, espremaeetes, extrato do
anil, fécula para tecidos, fósforos do
cera e de madlra, g goma para lavara
daria, limpadores de luvas, líquidos do
branquear tecidos, líquidos raata-gordta
ais para roupas e mata óleos para rota
paz, oleína, óleos para limpeza de car.
ros, pós de branquear roupa, &aliem
de sódio, soda cáustica sabão em per,
sabão annum. sabão de esfregar e e.. ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Termo n.' 672.888, de 23-11-64
Farmácia Drogarill Ltda.
São Paulo
LLY1 et r
ilirefi
Classe 3'
Para distinguir genericamente substAncias químicas produtos e preparadoe
para serem usadas na medicina ou na
farmácia
Termo n.° 672.889, de 23-11-64
Mundocap — Pneus Ltda.
São Paulo

Inf9gClafirlOira
&,

•

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não I*
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aluídos em outras classes: Arruelas, ar
Timo is.' 672.892, de 23-11-61
Timo
672.896, de 23-1144 golas, amortecedores, assentos para caMacia Martins Costa
Interstruuta — Empreendimento§ a
deiras, borrachas para aros, batentes de
São Paulo
Construção:1 8. A.
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
São Paulo
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadei/19fERSTRIXTA-.;
ras, braçadeiras, bocais, bases para teSEPREEIIDIWIr0
lefones, borrachas para carrinros indusE CONSTRUÇCW5 •
triais, borracha para amortecedores,
5414
-bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, corNome comercial
dões massiços ,de borracha, cabos para
Têrmo na 672.897, de 23-11-64
ferramentas. chuveiros, calços de bar
indústrias Heller — Metais e Plástico"
racha, chapas e centros de mesa, corLtda.
das de borracha, cápsulas de borracha
São Paulo
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desenlupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, embolas, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
Classe 46
para orneiras, fios de borracha lisos,
Para distinguir água de lavadeira
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veiculos,
Termo na 672.893, de 23-11-64
'encheias para escolares, lâminas de
Abatedouro Jandirense Ltia,
borracha para degraus, listas de borSão Paulo
racha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, prusetores de
Classe 28
para-choques, pedal do acelerador, peArtigos da classe
dal de partida, pema para businass
pratinhos, pneumáticos, pontas de borTêrmo n.° 672.898, de 23-11-64
IND. BRASILEIRA
racha para bengalas e muletas, rodas
Cebo Frattini
masa**, rodízios, revestimentos de
São Paulo
borracha, rodas de borracha para móareis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal do breque, reClasse 41
*embalo e isolador, suportes, semi
pneumáticos, suportes de cambio, san- Para distinguir: Carnes em geral. linginfonas de partidas, saltos, solas e solados ças lombos inortaddss, paios, presuntos, salames, Falsa:11as e xa-ques
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos .çlos telegráficos e telefôTermo na 672.8Q 4. de 23-11-64
nicas, travadores de porta, tigelas_ Produtos Agro-Pecoar ios Praa Ltda.
tigelas, tampas de borracha para contaSão Paulo
gõtas, tiras de borracha para elaboração de substâncias quimicas

papel para forrar rzsas, matas antr.
unidos para aso' nas conatruções, par.
quetas, portas, portões, piaoe, Metem
para partas, tijolos, tubos de comento
Mas, tas" tubos de ventilação, tan.
ques de cimento, v.gas, vigamentos e
vitrès
Têrmo n.° 672.900, de 23-11-1969
Gastão Gomes da Silva.
Bahia

Ind. Brasileira

JANDIRENSE

Inntaniletra

Terna na 672.890, de 23-11-64
Classe .2
Indústria e Comércio Berçolardia Ltda. Substancias e reparações químicas
São Paulo
usadas na agricultura, na horticultura
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários.
águas desinfetantes e para fins sanieigaletii
tários. apanha-mascas e insetos (de
gama e ',tapei ou papelão) alcalis,
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
a . madeira, estofados ou Dão. inclu- cresuh creosotalina, creosoto. desodosive isióveis ara iscritórios: Armários rante, desinfetantes, defumadorea exarmários para banheiro e 'para roupas terminadores de pragas e hervas daniusadas, almoaidas acolchoados para nhas. esterilizantes enabrocações pano
móveis, bancos, balcões, banquetas, animais, enxertos, farinhas de ossos.
bandeias, domiciliares. berços, biombos fertilizantes. fosfato*. 4ormicidas. Sumicadeiras, caminhos para chã e café gantes, fungicidas, glicose para fins
conjuntos para dormitórios, conjuntos veterinários, guano, herbicidas, inseticipara sala de jantar e sala de visitas, das, insetifugos. larvicidas, aticrobica
conjuntos para terraços. jardim e praia. das, medicamentos para animais, aves
conjuntos de armários e ga)inetes para e peixes óleos desinfetantes e verericopa e cosinha, camas, cabides, cadeiras nários, petróleo. sanitários e -destafe
giratórias, cadeiras de balanço, caixa tanta, papel tumegatório, pós acad.
de rádlos. colchões. colchões de molas das, paraticidas, fungicidas e desinfedispensas. divisões, divans, discotecas tantes, preparações e produtos inseb1de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas. estantes, guarda-ioupas, mesas. cicias. germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédio' para line
mesinha& mesinhas para rádio e televi- veterinários, sabões veterinário. e desão. mesinha., para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas, sinfetantes, sais para fins agrícolas
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- horticulas, sanitários e veterinários.
péus. sofás sofás-camas, travesseiros e sulfatos, suparfostat Ia, vacinas para
aves e animai& venenos contra Insetos.
vitrines
•
animais e hervas dadinhas
Termo n.° 672.891, de 23-11-64
Termo n.° 672.895, de 23-11-64
Geman — Auto Viação Ltd".
Interstructa — Empreendimentos e
São Paulo
Construções S. A.
São Paulo

inanfLailetri

TIMPI:11
1/11i9R

Classes: 41 e 50
Insígnia
Termo n. 9 672.901, de 23-11-1964
Bar e Lancres Branca Ltda,
São Paulo

BRANCA.,
Classe 41
Refeições p:eparadas e petisqueiras
Têrmo na 672.902, de 23-11-1964
Ancarbet Bordados Limitada
São Paulo

"ANCARBET"
BRASILEIRA
Classe 41
Biscoitos

Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
Têrrao n. o 672.899, de 23-11-1964
Orgateco S.A. Cetnércio e Indústria e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins mediciSão Paulo
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
balas, cadeados caas ara móveis
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lá. fitas forros franjas
Ind.Brasileira
festão, feltro para órgão, fofos galardetea, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
Classe 16
roupas de homens e 'enfloras,
Para d.stInguir: Materiais para constru. para
çbes e decorações: Argamassas, argila panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilham,
areia, azulejos batentes, balaustres, blo- passamaries,
pavios, rédeas, rendas reco" de cimento, blosos ara pavimenta. des, sacas, sinhaninhas para vestidos
do. calhaa cimento, cal, cré, chapas telas, tampos para almofadas, não 'aisolantes, caibro', caixilhoa. colunas sendo parte de móveis, artigos asses
chapas fiara coberturas. caixas dama feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
caiirt para coberturas, caixas dligua.
seda, raion lá pelo e fibras não
caias de descarga para afixo', edificaincluídos em outras classes
cões remoldadas, estugai', emulsão de
Termo n.e 672.903, de 23-11-1964
base asfaltico, estacas. esquadrias *atra
Eletrônica Santana Ltda.
taras metálica* para construções. leme'
São Paulo
lua de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lapa, lageotaa. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, ma
deixas para construções, montem produtos de base adlleco produtos para
%D. BRASILEIRA
tornar impermeabilizantes as arganans-

SANTANA"

su de cimento e cal, hidráulica, padrebilizantes. liquidos ou sob outras formas
Classe 8
aara revestimentos e outros COC30 uns Para distinguir: AbaJonts acumuladores,

Classe 50
C asse 16
zonstruções, pers.anas, placas para paamortecedores de rádio
Paia distinguir: O timbre de todos os Material exclusiva:mex: » para constru- vimentação, peças ornamentais de ci- eacetineimetros,
freqüência, anemómetros, aparelhos
"eus impressos comerciais .
ção de prédios, estraSlas. ett.
mento ou gesaià par* tetos, e paredes, de televido, ap arelhos de ar condido-
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aado. aparelhos para iltuninaçáo. !aduava os considerados acessórios de veicules. aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medialares, aparelhos cromográficoa. aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias.
aparelhos para purificar águas. apareaios de sinais lampejantes. aparelhos
rtguladores de aás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos aldáticos. aparelhos cinematográficos, aparelhos automíticos para acender e regular gás.
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edificlos, apatelhos para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica.
aparelhos Pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quirnicos. aparelhos para
recepção e reprodução de sons e soni
fias. aparelho, automáticos eli striras de
passar. apareitos para espremer frutas
• legumes, aparelhos de alta tenslo
aparelhos de aroteção contra acidentai
Ge operários aparelhos afiadores di
ferramentas, aparelhos distribuidores de
ai:Ião e de desinfetantes para instala
ções sanitár.as. aparelhos . esterilizada
res. aparelhos gazeificadores. aparelho.
core análises, aparelhos °zoam...dores
'aparelhos oasteurizadores. aoarrlios re.
guaidorea 4 estabilizedores da Vasas)
e ck fluxo ae gases e liquides. apare
doe para salvaraentc e para sinaliza
cais. apare l ho), para escaaipristas. aparelhos para limpar vidros. aperefaas
para combates formigas e outras ora
'ao, aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas, aparelhos
eapargidores. aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sismicas. aparelhos termostatos afito&metros. aspirackres de pó. acremietroa. acendedores elétricos, alto faliaaplicadorea elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias. balança comuns e elétricas, barómetros, biaoculos. bitolas, bobinas, bobinas eletrama (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
madidoras. bússolas. baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas. buzinas para
bicicletas. caixa de descarga, amnistia
frigorificas e totográficaa, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, casalefones. tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios.
válvulas de descarga. válvulas de teduplo, vaculimetros. válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
Termo n.° 672.904, de 23-11-1964
York Instalações Industriais Ltda.
São Paulo

Y O R K'
Classe 50

Para distinguir: Bilhetes de loteria, afitam impressos, literais de propaganda,
chegues, clichês, cartões termosplásticos
de identidade, etiquetas impressas, faturas .folhinhas impressas, notas promissórias recibos e rótulos
Térmo n. o 672.905, de 23-11-1964
Farrnajóia Ltda.
São Paulo

'FARMAJOIA"
IND. BRASILEIRA
Classe 3

A totalidades dos aitiaca da classe

Termo ta° 672.906, de 23-11-1964
Bar 0 - s anto dos Amigos r .tri
São Paulo

RECANTO DOS
AMIGOS
IND. BRASILEIRA

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bater, brandy, coniblque. cerveias ternas, genebra. gin. kumel. ticores. acatar, punch. pimpermint. (-hum
sucos de trutas em álcool, vinhos, ver
muth. vinhos espumantes. vinhos qui
nados. whisky
T êrmo n.° 672.907, de 23-11-19G4
"°----ichutagem Dia a Ltda."
São Paulo

"DUTRA'

IND. BRASILEIRA

'resma n. o 672.909, de 23-11-1964
Indústria e Comércio Pan American do
Bsasil Lida.
São Pauks

tonas, bánha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas baunilha.
cato em pó e em grão, camarão, canela,
cm pau e em pó. cacau, carnes, caia,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
PAN AMERICAN DO BRASIL cereais. cominho, creme ale leite, cremes
alimenticlos croquetes, compotas, caustica coalhada, castanha, cebola, condiINDUSURIA ZEASILFIPA mentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas.
espiaatre, essências alimentares, emClasse 8
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toSoquetes, termiansi, hos, materiais elé- Mate.
farinhas alimenticias. lavas, Edtricos, peças e acessórios para autos
emas. flocos, tareio, fermentos, feijãos
figos frios, trutas sêcas naturais e aisTermo n.° 672.910 de 2541-1964
tailzadas: gricose, goma de mascar, gor%ai Automa y cis Ltda.
duras.
grânulos, grão de bico., gelatina.
São Paulo
goiabada. geleias. herva doce. herva
watt, hortaliças, lagostas, linguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
SEU CARRO
ccisserva, lentilhas, linguiça, louro, masInd.. Brasileire
sas alimentidas, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas-.
Classe 50
O timb.e de todos os seus impressos " sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
comerciais
mostarda, mortadela, nós moscada, notei, óleos comeativeis, ostras, ovas.,
Stud Automóveis Ltda.
paes piaos, priinés, pimenta, pós para
São Paulo
pudins, pickles, peixes, presuntos, paNOSZO
tês, petit-pois, psalhas, pizzas, puem'
nraffirs
quedos, rações balanceadas para anaa
alaià: requeijões, sal, sagu, sardinhas.,
Classe 50
G timbre de todos os seus impressos sanduiches, salsichas, saladas, sopas ia.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Comerciais
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhas.
rad tremoços, tortas, tortas para ali»
Termo n. o 672.912, de 23-11-1964
mento de animais e aves, torrões, k
Milton Elias
toucinho e vinagre
Mato Grosso
• Tétano a.° 672.915, de 23-11-1964
Cantina Cabige Ltda,
CAFÉ SANTA mul
São Paulo
Brattileire

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não incluídos em out-as classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabiazador, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chass's, bicos para. mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te.-'
lefonea, borrachas para carrinros indusClasse 41
triais, borracha para amortecedores,
Café em grão, torrado e moído
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cor.- Termo ta° 672.913, de 23-11-1964
dõea massiçoa de borracha, cabos para
Confecções Mediterrâneo Ltda
fer:amentaa, chuveiros, calços de borracha. chapas e centros de mesa, corSão Paulo
das de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
tiniãD.I;ffiffe?.rie
para freios, dedeiras. desentupideiras.
Classe 36
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, ernbolos, esguichos, estrados. Para disangaim Arrias de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos
esponlas de borracha eia quebrajacto eaventais,
alparcatas anáguas. blusas
para ornaras, fios de borracha lisos, butim, botinas. blusões. boinas. babafôrmas de borracha, guarnições para d.ouros. bonés. capacetes, cartolas. cara automóveis, guarnições para veículos, atiças. casaçao, coletes, capas. abales.
lancheias paia escolares, laminas de sachecols. calçados. chapéus. cintos
borracha para degraus, listas de bor- cintas, ,combinações. ca-pinhos.
racha, manoplas, maçanetas, p:oteto- de senhoras e de cria , "as calções cai
res para, para-lamas, protetores de ças, camisas, camisolas, camisetas.
para-choques, pedal do acelerador, pe- cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
dal de partida, paras para businas, saias. casacos, chinelos' dominas. acharpratinhos. pneumáticos, pontas de bor- escama ceroulas, colarinhos, cueiros,
racha para bengalas e muletas, rodas saias casacos. chinelos, dominós, orbes.maasiças, rodízios, tevestimentos de ..Ma fantasias, fardas para militares, coborracha, rodas de borracha para mó- legiais. fraldas, galochas, gravatas. gorveis, sanfonas de vácuo, suportes de ros. Jogos de !ingeria. Jaqueta:. laquas.
motor, sapatas do pedal do breque, te- luvas, ligas. lenços. mantas. meias
sembaio e :solados, suportes, semi.- males. mantas, mandrião, caantlhaa pia
pneumáticos, suportes de 'cambio,. san- lett*. paias. penhoar, pulover. pelerinas
fonas de partidas, saltos, solas e solados peugas, ponches. polainas, pifamos pti,
de borracha, surdinas de borracha para nhos, perneiras, quimonos, regalos,
aplicação aos Sios telegráficos e telefó- robe de chambre, roupão, sobretudos
nicos, travadores de porta, tigelas, stuipensórms, saidas de banho. sandálias.
tigelas, tampas de borracha para conta- awteres. :horta sungas. atolas ou alada
matas, tiras de borracha para elabora- tuar. toucas. turbantes, tentos. uniformes e vestidos
ção de substancias quimicas
Termo a.* 672.914, de 23-11-1°4
672.908, de 23-114964
Termo
Abílio Egidio de Souzr
Marion Enxovais Ltda
São Paulo
São Paulo

ILILI ora
End. Braail.bire

•

ãeire

Classe 41
Alcachofras aletria alho aspargos
Classe 36
atacar alimentos oaar animais. uniria
Anáguas, blusas, calças, casacos, cintas, amenaoas ameixas, amendoim araruta'
combinações, ludas soutiens e vestidos arroz atuns aveia, avelãs, azeite, azei

Classe 41
Prato, rápidos variados, pizzas, churras-,
co., lanches em geral, f rios de todas
as espécies
/Irmo n.° 672.916, de 23-11-1964
Auto Peças Popular Ltda.
São Paulo

kosuut
ma lei~

614.

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tóda espécie,
cutelaria em geral e outroe artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar,.
mações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieresi
bules: cadinhos, cadeados, amaçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves: cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunais
caixas de metal para portões, canos é*
metal, chaves de fenda, chaves inglésa.
cabeções, .canecas, copos, micheisots•
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras. conchas, coadoras.- distintivos, do.
bradiças; enxadas, anaadeas, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estabos, esferas para arreloa, espumaderas; formbes, foices, ferro para cortar
capina ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras.
funis. %roias para doces, freios pata
estradas de ferre, frigideiras; ganchos.
grelhas, garfos, ganchos para quero%
gonzos para carruagens; insigatas; limas, laminas, acararas, latas de lixo:
(arras; machadinhas, molas para portas
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; pua& pás. Pire-

ularn
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picões porta-gélax pdo1.,
-seiras, porta-pão. porta.joira, paliteiros,
panelas roldanas, ralos para pias, aab.
tes. regadares; serviços de chá e cate.
senas. serrotes, sachos, secarrolhas; ta
soaras, tallie.os, talhadeiras. torquezes
teriazes, travadeiras, telas de arame. tor
',eiras, traaros. tubos para encanamenco,
editos para partas de correr, tasas
travessas, turibulos. vasos, vasiVaaaes,
verrumas
aiaa a° 672.917, de 23-11-1964
Luigi Scala
São Paulo
aitiattl. atra
filava 21
os. faiados e suas patas integrantes,. aros
ora bicicletas, automóveis. auto-camiões, amortecedores, alavancas de cântaro breques, braça para veículos, birtcletas, ramodiões, caminhonetes carGearia; chassis, chapas circulares para
reicuLas, olazéias para radiadores de
aocalos, eixos de direção, freios, motoseletas,. molas, manivelas. ônibus. parabeques para-lamas, para-brisas, pedais.
oda* para bicicletas; raios para vetados, radiadores para veículos, rodas
iam veículos, varetas de contrõle de
danador e acelerador, tróleis e varaes
de carros

DIÁRIO OFICIAL ( Sen ã o In

colas, brochas para desenhos. cofres,
canetas, caritas tinteiro, canetas para
deserio. cortadores de papel, carbonos,
carimbos, earimbadures. cola para papel.
coladores, compassos. cestos para cor.
respondencia desenhadores, duplicado.
res datadores. estojos para desenhos.
estojos para canetas. estojos com minas,
esquadros estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras. goma arábica. grampea.
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas . de sornar. maquinas de multiplicar,
niata-gatos. porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis,' porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis.
percevejos para papéis. perfuradores.
réguas, raspadeiras de bardes. atenda
Para mimeógrafos. 'tintas e tinteiros
Tênno nO 672.922, de 23-11-1964
0.1ando Zaniboni
São Paulo

PARme.cu
MEM°
/rara-Est
•
Sao Pat o da

Urino n.o. 672.930, de 23-11-1964
Eleveis --- Distribuidora de Eleitor)oniasticos Ltda. •
São Paulo

ELEVEN- Distribuidora de Eletro - Domésticos Ltda.
Nono Comercial
Ténnos as. 672.931 e 672.932, de
23-11-1964
Eleven — Distribuidora de EletroDomésticos Ltda.
São Paulo

&elven
INDUSTRIA BRASILIIRA,

•
Classe .
Para distinguir artigos e aparelhas da.
tricos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, aparelros e artigos para insta/ações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecanicos para automatização inClasse 46
dustrial; instalações elétricas e artigos
Urino rao 672.918, de 2341-1964'
Detergentes. amido e preparados para elétricos e eletrônicos para automóveis;
Idperebras S.A. Indústria- e Comércio
lavanderias
aparelhos e acessórios de rádios; 'apade Ferroa, Alumínio e Metais
relhos e instrumentos e aparelhos para
São Paulo
Termos as. 672.924 e 672.925, de fins úteis; instrumentos cientiScos; acen23-11-1964
dedores. acendedores 'elétricas, acumuWaldyr
Antonio Pohl
ladores elétricos, apitos, aspiradores de
. ziTergefelre.
São Paulo
alto-falanpó, aquecedores; ,
Classe 5
-les. antenas, acumuladores, amplificadoiçe • em bruto, aço preparado, aço
res, anemômetros, amperômetros, assaPJÁRUICIA ROSAS
laite. aço para tipos. aço fundido. aço
deira elétricas, adaptadores de microsEst.
de
Azaras—
3 parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
cópios, agulhas para fonôgrafoa, aqueSao Paulo.
Obrado, bronze, bronze em bruto ou
cedores de ambiente, aparelhos de coneasolahmeate baba/fiado, bronze de
triMe e medida, aparelhos de expurgo
naaptamas. bronze em pó. bronze em
Classe 41
utilizado na limpeza .e desinfecção de
serra. em fio. chumbo eia bruto ou
Titulo
sentinas, mictórios e outros locais, apaparcialmente preparado. cimento merelhos de libações para banheiros, apaClasse
46
lada, cobalto, bruto ou parcialmente
relhos de ar refrigerado, aparelhos de
Detergentes, amido, preparados
rabulado. cotiraças, estanho buuto ou
ar condicionado, aparelhos de alta teia
corantes
para
lavanderia's
pareledmeate trabalhado. ferro em bruto,
são, aparelhos automáticos para desbarra,
ferro
manganês.
ferro
velho.
mi
carga de água, aparelhos de alarme.
Térmo n.o 672.928, de 23-11-1964
ean bruto ou parcialmente trabaaparelhos de aquecimento central, apaLanchonete
Currasqueto
''Nova
ido gusa temperado, gusa maleável.
relhos de aproximação,. aparelhos para
Lisbtia" Ltda.
de metal, lata em falha, balo
arqueação de volumes, balanças, bateGuanabara
mi falha. laUto em chapas. latão em
deiras, batedeiras para refrescos, bate.
• gargalham; ligas metálicas. limalha
deiras para liquido. e massa, bules elégro, mangasses. metais não cabatricos, bobinas para rádios e televisões,
ou parcia/enente trabalhados. mebusinas,
baterias, baterias elétricas, baais em massa. gretais .tampados
r:metros, bússolas bobinas, balcões frimetais pua solda. sequer zinco
gairifiaos, aparelha para bordar, apaClasse 41
para banha de ar quente, dar
Trismo a.0 672.919; de 23-11-1964
Churrascos, pastei, choquetes, bolinhos relhos
veiros elétrica, coqueteleiras, churrasDrogabras Limitada
'de bacalhau
queiras elétricas. campainras elétricas,
São Pardo
chave* elétricas, chaves autoináticas,
Termo :a° 672.929. de 23-11-1964
;laves para antenas e fios terra, conBualz
S.A.
Indústria
e
Comércio
Innintielra
tactos elétricos, candelabros, chaves de
Espirito Santo
alavancas, chaves de tomadas, comutaClasse 3
dores, cafeteiras elétricas, compassos,
Substancias e produtos químico. para
É/les/Moa/40
amaras frigorificas, caixas de descarga
.. serem usada excluaivanaeate na
para vasos sanitários, aparelhos para
medicina ou na fundeia
cortar pães, cafeteira, automáticas.
chassis. condensadores, condensadores
Tarmo n.o 672.921, de 23-11-1964
para vapor, colimadores, aparelhos cor
Vedínco Comércio de Artigo. para
tadorea de brios, cabos e condutores eléEscritório Ltda.
tricos, contadores de rotação. compres, São Paulo
sores, máquinas cinematográficas, instnunentás de calcular, chicotes para
Ir II 3) lige
automóveis, cronômetros. aParelhos
lihradores, aparelhos cinematografias,
crIZUSTRII BRA8IILPIRA
aparelhos de contrôle de sons, aparelhos
de comunicação interna. discos gravaClasse 17
dos, diais duchas, despertadores, ence
Ilatiaoa para escritório, almofadas .ara
cadeira. espremedores elétricos, estutarimbo; almofada para tintas. abri.
Classe 11
fas, exterillzadores, esquadros de aço,
&oras de cartas, arquivos. borrachas.
esquadros de agrimensor extintora.s de
Preitos e grampo*, para cèrca
'orço* para snataborrao, borrachas para

a

L,
Lo

ova Lisbôa

matço de 1905
incêndios, aparelhos para expremer frir
tas e legumes, escalas indicadoras de
maré, eletrômetros de quadrantes exaustores, estojos para filtros com torneira;
faróis, faroletes, iogas, fornos e foga.
reiros elétricos, fios para eletricidades,
fios terra, ferros elétricos de engomar o
passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, çevedores, fusi.
veis, filmes avelados, fôrmas elétricas,
filtros e óleos para motores, aparelhos
de frequência modulada, fonógrafos. 11.
tas métricas, focalizadores para câmaras fotográficas, faladeiras, garrafa tér.
micas, geradores automáticos, geradores
estamos e eletrônicos de alta fraguadg que atinciocam com válvulas para
aquecimento. por dielétrico e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás eu.
garra!ado e aparelhos de inversão', ria
liógrafos, hidrômetros, holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores ine
pressores, aparelhos de intercomuniação, indicadores de níveis imana penuia.
antes para rádios, aparelha de usa
neon, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, intermediários para filmes.
lâmpadas, Inatas, hquidificadorea,
lampeões, lustres lentes aparelho*
luminosos, aparelhos de luz fluorescente; limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão, luzas irazeiras para veículos, microscópios, ma
crômetros, manômetros, mostradores,
de rádios, microfones, medidores • de
roscas, medidores de intervalos, miras
de qualquer graduaçao, aparelhos de

medição, massaricoa, uiveis de ferro,
níveis de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para ba-

nheiros painéis de carros, para-raios,
piugs, parómetrps, panela., elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura,
Pick-ups, pilhas sécs.' elétrica; prumo;
pantógrafo', pantômetroa, pirômetros
periscópios, potencieunetros, quadros de
comando, instrumentos para medida II
contróle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelho*
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores rr
mais, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registro*
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatoe,
registros para vapor, registros para
bidé, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinalizo
ros, reguladores automáticos ou nua
aparelhos televisores, telelupas, telômetros, tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros, tomadas de corrente, aparelhos de elégrafo sem fio, transformado**, trenas, torneiras de alta pressão,
torneiras com dispositivos para aquecimento de água, telefones, telescópio..
transmissores, toca-discos, automáticos
ou não, tubos conduits, terminais para
baterias, voltímetro; ventiladores, válvula; válvulas de redução, válvulas
para radia, válvulas para água, valvalaa de descarga a pressão, válvulas de
comportas, velas para filtros, aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, car.
taxes Impressos. literais de propaganda,
cheques. clichês, cartões termosplásto
coe de identidade, etiquetas impressas,
faturas, folhinhas impressas notas promissórias recibos e 'rótulo.
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Escavações "São Silvestre" S.A.
São Paulo
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carros, tratarei, carros-berços, carros
tanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direção
freios, fronteira para veiculas, guidão,
locomotivas , lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para Weide.
tas, reboques. radiadores para veiados,
todas para veiculas, selins, triciclos, tirante' para veículos, vagões, velocipe.
dez, vararas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varães de
carros, toletes para canas

Termo a.° 672 .939, de 23-11-1964 •
Antônio Góis

Bahia

Térmo n.° Ó72.95. de 23-11-1904
B. Corta° &C.a. Ltda.
Bania

Tgtulo de Estabelecimento

Classes: 6, 8 A 21
Titulo de. Estabelecimento

Termo .a. 0 672.946, de 23-11-1964
Classe 16
Petronivs Con fecções, Calçados Lula
Para distinguir: Materiais para 4.un3cra,
Balda
cteeds decorações: Argamassas. argila.
areia. 'azulejos, garantes. balaustres. aio.
cos de cimento, obras para pavimenta.
Oto caibas, cimento. cal. cré. chapas
•
instantes, caibros, caixilhos; ruminas;
Classe 36
$
cbapa.s para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caxias digna,
Termo n.o 672.940, de 23-11-1964
Termo n.9 672.936. de 23-11-1964
caixas de descarga para eixos. edifica- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas Jaime Figueiredo Almeida e Figueiredo
ções premoidadas, estuque, ernuisoo de Condutores de Passageiros Especiais
e Fernanda,, Ltda.
Indústria Brasileira
base astainco, estacas, esquadrias. estrodo Estado da Guaanbara
R.a..
luras metálicas para construções, lameGuaanbara
las de matai, ladrilhos, lambris, luvas
Clame 36
de 'inação, iages, iageotas, matenal IsoArtigos da classe
lante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, maTermo n.° 672.947, de 23-11-196)
deiras para construções, mosaicos, proAurislo Barreto Martino
dutos de base atáltico. produtos para
Bailia
.tornar impermeabilizantes as argamaa.
sai de cimento e cai, hidráulica, padre
Classes: 23 e 35
gulho, produtos betuminosos, impermea•
Titulo de Estabelecimento
&hiantes liquido& ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Termo n.° 672.941, de 23-1I-1964
construções, persianas. placas para pa.
Discolar Comércio e Representações
go
In
~caraça% aças ornamentam de ci.
Limitada
a
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Balam
palpai para torrar casas, massas anti.
lados para uso nas construções, parClasse 8
queta", portas. portões, pisos, soleiras,
Artigos da classe
para portas, tijolos tubos de concreto.
telims, tacos, tubos de ventilação. tan.
Termo is.' 672.948, de 23-11-1964,
USCCOMP
que., de cimento, vigas, vigamentos e
SISSi Comércio de Calçados Ltda.,
vitt.
BRASILEIRA
Bahia
IfiDLIS1RIA
Termos na. 672 .934 e 672.935, de
Classe 33

çired.1\
dum ara/Wein,

Classe 8.
Artigos da classe

23-11-1964
(Prorrogação)
Indústria e Comércio Irmãos
Cestari S.A. •

Termo n.9 672.937, de 23-11-1964
Alcides Stefanelli

3iio Paulo

nuanabara

Baia

Marcenaria Modelo

c osttorq
enf,2_9_,

l'gtulo de Estabelecimento

'PRORROGAÇI"
C
E

Termo a.° 672.942, de 23-11-1964
Pinho e Miro Ltda.

)

Indus Lr ia Bras ile ira

6
Macacos para • elevação, cilindros para
massa, armações para forjas, cremalheiras, engrenagens de cremalheiras, pinos
de de direção, pinos de mola, retentores
de óleo, bielas, anéis de pistão, anéis
de esferas para rolamentos, bombas, motores, toamos eixos, ventoinbas molas
de válvulas, válvulas, engrenagens,
caixas de lubrificação, compressores e cilindros
'
classe 21
Para distinguir. Veiculo& r suai partes
integrantes. kos pua bicicletas automóveis, auto-caminhões, avmães, amortecedores, alavancas de amola barcos.
breques braços para veículos. bicidetat ra • rinhos de avio e ca-re+a%
nhairt.-s caros dmhulanr-s aminhões.

.9

.51ti

Nome Comercial e

e

iNIDUSTRI? ~SORRA

CESTARI

Sissi Comercio
Calçadositciii

Classes: 40 e 33
Tatido de Estabelecimento

Classe 8
Titulo de Estabelecimento

672.938, de 23-11-1964
Termo
Cooperativa le Trabalho dos Motoristas
Condutor% de Passageiros Especiais
do Estado da Guanabara
Guanabara
•

Termo u 872.943. de 23-11-1964
Frota Veitler 6 Filho.

Termo n.9 672.949, de 23-11-196"
Pináplan — Distribuidora de
Valores S/C.
São Paulo
FINAP LAN— DISTR/—
BUI DORA DS* VALORES
S/C

.

Nome

.8.39e

Manufatura Pernambugana - ?Japiim
de Frohn Vent & Filhos •

Classe 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 612.944. de 23-11-1964
Benedito Borg p Melo
Bahia

clâcee Jecuir0
Classe 33
Tgtitio de Estabelecimento

.lasse 33
Titulo de Estabelechnente

Termo- a° 672.930, de 23-11-1964
Iodfria e Comércio de
Doro
Artefatos de Ferro Ltda.
São Paulo
DORO

Indávtria Brasileira Y
Classe 4ts
Moveis ai geral de metal. vidre. à
Nu. madeira. Mofa*. ou não, toca.
sive móveis ara escritório,. Afinaria.
Jka.terios para bambeie* e para roupas
usadas, elmoNufas. acoldloados para
móvel*, bancos, balcões, banquetas
bandejas. domicitaras, berços. biombos,
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cadeiras, earrriabos para chá e eafé
majantos para dormitórios, amiantos
pua sala de jantar e sala de ViSiti-.4.
Gonjuatos para terraços. jardim e prata.
coaluntos de armários e gabinetes para
Gap* e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádio", colchões, colchões de Encha
&pensa; divisões, divans. discotecas,
de madeira. lespregulcadeiras, escrivani.
tabas, armara, guarda-roupas. mesa8.
mesinhas, nsealahas para rádio e televi
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas.
poltron3s-carna e prateiaa ss, porta-cila
Peai, sofás, sofás-camas, travasselros e
41"

•

nogranas, pasinhas, garfinboa • colheres rara sorvetes, palitos para dentes,
rodinhos, rolos, rosários, suportes de
madeiras, táboas de passar roupas, táboas de carne, tonéis, torneiras,
tambores, tampas e vasos

Março ne 1965

quinas distribuidoras de concreto è bar- pistõos, engrenagens e parafusos sem
ro, espu:adeiras, eixos de direção, atroa fim, silenciosos, satélite& separadores de
de transmissão. embreagens, engrazado graxa, óleo e Cilindro, máquinas secareá centrífugos para forjas, engenhos doeu, máquinas para serrar, máquinas
do cana, exprernedeiras para manteiga, salgadeiras para manteiga, teares, tur.,
engrenagens para mancais, engrenagens binas, torcedeiras, tesouras rotativas, te.
de cremalheiras, engrenagens para eixos miras mecânicas. ternos revolver, tóra
T irmo n.° 672.955, de 23-11-1964
de manivelas, engrenagens de parafusos nos mecânicos, Caboz, tupias, troncha;
Servaied — Se.viços Médicos a Indús- sem fim. engrenagens de distribuição, tirantes, transportadores automáticos
tria e Comércio S/C.
engrenagens multiplicadoras, esteiras para alta e baixa pressão, máquinas Ia.
São Paulo
transportadoras, elevadores hidráulícos. vaGeixas máquinas para terraplanagc:ah
exaustores • de forjas, esmeris, espulas, máquinas de soldar, tuchos de válvulas.
máquinas encanatórias. Máquinas ensa- maquinas para indústrias de tecidos, asSERVMEM-VERVIÇOS
cadoras, elevadoras, máquinas ensaca- quinas para tecidos de tapeçarias, máTaMCOS A INIZSTRIA
dotas. elevadoras, máquinas de esculpir, quinas trituradoras, maquinas térmicas,
.
diafragmas, engrenagens de comando máquinas de trançar, máquinas de tico.
E °Macio p/c
das válvulas. maquinas empilhadeiras, tal, máquinas urdideiras, valvulas para
vitrines
máquinas para -staleiros, eixos de' co. motores, válvulas de aspiração. transTermo n.° 672.951, de 23-11-1961
mando, et grenag .ns para eixos de ca. portadores mecánicos, velas de ignição
Nome Civil
Restaurante Sõpa Carioca J..tda.
mando ck:. va'vulas e para e,xo de ma- para motores, virabrequíns, ventoinhas a
máquinas ventiladoras
São Paulo
Termos na. 672.956 e 672.957, de nivelas, máquinas de estampar, máquiClasse 8
nas
de
esticar,
máquinas
para
escavação
23-11-1964
de terra, maquinas para extração de Aparelhos, acessórios ou apztrechos
so
Bendiz
-Home
Appl.ances
do
CARIOCA
óleos, _filtros para limpeza do motor, elétricos ou usados na eletricidade, inBrasil S.A.
filtros
para óleos, foles de forjas, [ra- clusive medidores, a saber: aspiradores
São Paulo
sas, fusos, forna l has para fundição, fura- de pó. antenas, acumuladores, aqueceClasse 41
deiras, forjas. máquinas para furar e dores. alarmes, alto-falantes, adaptadoSapas (refeições)
centrar
fornalhas para tratamentos tér- res, amperometros, batedeiras, bombas
.1; EIRA
para água, capacitares, coadesandores,
Tèêrmo n. o 672.952, de 23-11-1964
micos, máquinas de fabricar papel, má- chuveiros, chaves, campainhas, corne.
Indáetria Brahileira
Retsaurante Scapa Carioca Ltda.
quinas para o fabrico de fumo, máqui- tas para veiculos, caixas-fusivels, dial;
São Paulo
nas para fabricar gêlo, máquinas para discos gravados, enceradeiras. estirill.
Classe 6
fabricar telas de arame. guilhotinas, zadores, estufas, ebulidores, fogões, tua
Para distinguir maquinas para indústrias guindastes, geradores de eletricidade, siveis, ferros de passar e engomar, fOr•
• RESTAURANTE SOPA
textais em geral, máquinas e suas partes guindastes, geradores para corrente coaintegrantes para fins industriais: Má- tisua e alternada, geradores de eletrici- noa, fogareiros, fios, ferroa de soldar,
CLRIOCI 1211a.
quinas de precisão: maquias operatrizes, dade, máquinas para galvanoplastia, ga- fonográfos, geladeiras. interruptores, ia'.
motores e suas partes; peças para veí- zeificadores de liquidas combustíveis, tercomunicadores, lâmpadas, lanterna;
Nome Comercial
culos:alavancas. alternadores, acelera- guinchos, injetores para carburadores, lâmpadas fluorescentes, lq.uldificadore;
dores, anéis de istão, anéis de esferas máquinas de impressão, fôrma indus- pilhas, rádio-emissores„ rádio-receptores,
Têrmo n.° 672.954, de 23-11-1964
para rolameatos, anéis de óleo, anéis triais (fornalhas). máquinas insuflado- relógios, reatores para luz fluorescente,
sinalizadores lampejantes, coquetes, seServmed — Serviços Médicos a Indús- para facilitar o arranque dos motores, ras,
máquinas limadoras, máquinas para
tria e Comércio S/C.
anéis de segmento, autolubrificadores, lavar vasilhames em geral, maquinas cadores para os cabelos, transformadoSão Paulo
aríetes, aparelhos para mistura de com- para fabricação de bebidas refrigerantes, res, telefone., torneiras, tomadas. to.
bustíveis, de motores a explosão„ má- de água gazeificadas, maquinas de ar- concluiu, termostatos, televisores, toquinas de abrir chavetas, máquinas afia- rolhar e teanpar garrafas. maquias para cadores de discos, transitores. válvulas
doras para ferramentas de cortes, piá- engarrafar bebidas e líquidos, maquinas ventiladores, voltímetro., vibradores •
wattometros
quinas para arqueação de embalagens e para colagem dos rótulos em vasilhavolumes, máquinas para afiar. máquinas mes, máquinas para fermentar e mistu- Timos as. 672.958 e 672.959, de
para ajustar, máquinas de atarrachar, rar bebidas, juntas universais para con23-11-1964
batedeiras, bie las, bombas de óleo, bra- dutos d'água de motores e máquinas,
Prima Illétro Domésticos S.A.
ços, burrinhos. blocos de motores, broa- 'aminadores a frio e á quente para aço
São Paulo,
ziaas, blocos, barral, bombas de ar com- e outros metais, lançadeiras. lubrificadoprimido, bombas lubrificantes, bombas 'es centrífugos. máquinas de lavar pralubrificantes, bombas de circulação, bom- tos e roupas, máquinas Ditadoras, maPRIMA POMPACTA.
bas de comustivel para motores, bombas cacos, mancais. motores elétricos, meaIndástria Brasileira
de agua e gasolina para automóveis, deiras, martelos mecânicos. moinaos
bombas hidráulicas, bombas centrífugas, para cereais, maçarocas, marteletes marotativas, de deslocamento e a pistão, lacates. motores, mancais para brocas;
Classe 8
Classe 33
bombas eltricas. bambas para líquidos, motores de combustão interna, motores
Sinal de Propaganda
para pressão hidráulica e para compres- diesel. macacos para brocas macacos de Para distinguir artigos e aparelhos .14
sões, bombas elétricas para pneumáticos, mascas. de parafusos e hidráulicos. man- tricos e eletrônicos em geral, artigoa do.
Termo nal 672.953, de 23-11-1964
brunidores para cereais, máquinas ba- cais de roletas, molas, molas de vál- mésticos, aparelros e artigos para inata.
Indústria de Artefatos de Madeira
tedeiras, máquinas brunidoras, máquinas vulas. mandris, magnetos para motores; laçõeá elétricas e hidráulicas; aparelhos
Hoaca Ltda.
para bordar, máquinas betoneiras, cru- magnetos de Ignição, mecanismo im- eletromecânicos para automatização inSão Paulo
zetas. cilindros, câmbios. cabeçotes, ca- pulsionador do diferencial, mineração, dustrial; instalações elétricas e artigos
-rasas, sárter de embreagens, cárter de multiplicadores. máquinas misturadoras elétricos e eletrônicos para automóveisi
motor, comutadores. cubos de placas de barro e concreto, máquinas para ma- produtos betuminosos impermeabilizas.'
OPACA
de
embreagens, cu latras de cilindro
lharia, máquinas para movimento de aparelhos e acessórios de rádios; apir
Brasilelre
motor, caixas de lubrificação, carbura- terra, máquinas para moldagem. picador relhos e instrumentos e aparelhos para
dores. cabeçotes do cilindro, máquinas de forragens, pinhões, pistões de motor; fins úteis; instrumentos cientifícos; acenpara cortar frios, cataias. carteias, ca- politrizes. motores a explosão, a com- dedores, acendedores elétricos, amima..
Classe 26
deias cortantes para entalhar, camisas bustão interna e elétricos, prensas, pun ladores elétricos, apitos, aspiradores de
Arteratos de madeira, Uso ou mr-fan. para cilindros, cardam, máquinas cata- cus. plainas de mesa, p'ainas amadoras, pó, aquecedores, abat-jours, alto-falannão imluidoa em outras • classes: Argo- doras. caldeiras, máquinas de costura, placas para Manos, prensas hidráulicas, tes, antenas, acumuladores, amplificado.
las, anéis, alguidares, armações para máquinas adaptadas na construção e máquinas para panificação e máquinas res, anemómetros, amperômetros, • assabalcões e para vitrines, artefatos de conservação de estradas, corte de ma- para fabricação de massas alimentícias, deiras elétricas, adaptadores de micros*
madeira para caixas,. tapume, bandejas, deiras e carretos, máquinas para cortar máquinas para fabricação de papel, pon- cópias, agulhas para fonógrafos, aque4
barris, baldes, batedores" de carne cal- e moer carne e legumes, máquinas clas- tes gigantes, platinados para valeu/os. cedores de ambiente, aparelhos 4e cota
itas, caixões, caixotes, aavatetes, aaaJsas sificadoras. máquinas de contar„ máqui- inos, pedais de alavancas, de embrea- trõie e. medida, aparelhos de expurgo
cruzetas. cubas, caçamba, colheres, ces- nas para cortar. máquinas compressoras, gens, planetárias de parafusos sem fim utilizado na limpeza e desitsfecçáo de
tos para pães. cêpos para cosinha, ca- carretéis, máquinas cravadeiras, carnei- e de rodas. polias, máquinas para olaria, sentinas, mictórios e outros locais, apabos ara ferramentas, cantoneiras, engra- ros hidráulicos, máquinas para fabricar máquinas pulverizadoras, máquinas de relhos le libações para banheiros. apadados, estrados, esterinhas, estojos, ex- canhões, máquinas para fabricar cigar- polir, receptáculos, rolos, roteies, ressal- relhos de ar refrigerar! J. aparelhos de
premedeiras, embalagens de madeira, es- ros, máquinas para tirar cortiça, distri- tos repulsionadores de rolamentos e ar condicionado, aparelhos de alta tenbuidores de gasolina, dispositivos de arrolamentos, aparelhos redutores de são, aparelhos automáticos para descadas. fôrmas, gaiolas. guarnioaer para ranque, diferencial, dispositivos de igni- rolos,
porta-blocos, guarnições para cortinas, ção elétrica para motores, dínamos, dra- consumo de gasolina, retentores de gra- carga de água, aparelhos de alarme,
de óleo e de cilindro. redutores si- aparelhos de aquecimento central, apaguarnições de madeiras para utensílios gas, desnatadeiras para manteiga. des- xa,
lenciosos. maquinas de rosquear, má- relhos de aproximação, aparelhos Para
domésticos, gar'cs, malas de madeira. fibradores de cana e forragem, máquinas quinas rotativas para usinar ferro, aço ..rqueação de volumes, balanças, batepalitos, pratos. pipas, pinos, puxadores desempalhadcrras, máquinas debulhado- e bronze. máauinas para rotular, regu- deiras, batedeiras para refrescos, batr
prendedores de -roupas, pedestais, mo- ra*, descascadores, desintegradoras. má- ladores, serras mecânicas, segmentos de dekas para líquidos e massa, bules elé.

n
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máquinas parti fabricar gelo, máquina
Classe 6
tricas. bobinas para rádios e televisões,' bidê, para banheiros, para aparelhos behusinas, baterias, baterias elétricas, ba- bedouros, para lavatórios e para pias, Máquinas para •indstrias têxteis em ge- para fabricar telas de arame, pilhei
reárretr.4, bússolas bobinas, balcões fra secadores para cabelos, quebra-luzés, mi: maquinas e suas partes integrantes na^ guindastes, geradores para correi
gasificas, aparelhos para bordar, apa- sorveteiras, sincronizadores, sextantes, para fins Industriais; máquinas para in- Se, continua e adternada, geradores el
eihos para banho de ar quente, chu. selecionadores, sifões, sereias de alarme dústrias de calçados; máquinas de pre- eletricitiade, máquinas para galvanoplat
veiros elétricos, coqueteteiras, churras- aparelhos para soldar, saqueies, sinalei- cisão; máquinas operatrizes; motores e Siai gazeificadores de líquidos Combus
uueiras eaétricas, :amsainras elétricas, ros, reguladores automáticos ou não, suas partes; pecas -ara veículos; Ala- tiveis, guinchos, injetores para carbura
chaves elétricas, chaves automáticas, aparelhos televisores, tclelupas, telõme. vancas, slternadores, aceleradores, -saneia dores, máquinas de impressão, torno
chaves para antenas e fios te.ra. con- troe, tomadas, telescópios, teodolitos de pistão, anéis de esferas para rola- de arrolhar e tampar garrafas, cáqui
tactas atéia:coa candelabros, chaves de termómetros, tomadas de corrente, apa- mentos, anéis de óleo, anéis para faci- naa para engarrafar bebidas e limado,
alavancas. talavas de tomadas, comuta- relhos de elégrafo sem fio, transforma- litar o arranque dos motores, anéis de industriais (fornalhas), máquinas insu
dores, cafeteiras elétricas, compassos. dores, trenas, torneiras de alta pressão, segmento, autodebraticadores, arietes fiadoras, máquinas limadoras, máquina
câmaras frigorificas. caixas de descarga torneiras com dispositivos para aqueci- aparelhos pa:a mistura de combustíveis para lavar vasilhames em geral, marga:
para vasos sanitários, aparelhos para mento de água, telefones, telescópios. de motores 'a ansiosa°, maquinas amas. nas para fabricçào de bebidas refrigt
co.tar paes, cafeteiras automáticas, transmissores. toca-discos, automáticos sadeiras, máquinas amasaadeirs de con- santas, de água. gazelacadas. maquina
chassis, condensadores, condensadores ou não, tubos conduits, terminais para creto e brro. maquinas de abrir chave- máquinas para colagem re rótulos
para vapor, colimadores, aparelhos cor. baterias, voltimetros, ventiladores, vál- tas, máquinas abadaras, para ferramen- vasilhames. máquinas paia fermentar
saciares de 'Tios, Labos e condutores elé- vulas, válvulas de redução, válvulas tas de cotes, máquinas para arqueação misturai bebidas, juntas universais para
tricos, contadores de rotação, compres- para rádios, válvulas para água, valvu- de embalagens e volumes, máquinas condutos clágua de motores e máquinas
soes, máquinas cinematográficas, ins- las de descarga a pressão, válvulas de para abar. máquinas para aiustar, má laminadores a trio e a quente para as
dores centrifugas, máquinas de lavai
quinas de atarrachar, batedeiras,
trumentos de calcular, chicotes para comportas, velas para filtros, aparelhos bombs de óleo, braços. burrinhos blocos e ,sitios metais, lançadoras, lubrifica
automóveis, cronômetros, aparelhos ca- transistores, aparelhos de transmissão e
de ,motores bronzinas, blocos, barras. e ratos t. roupas máquinas lixadorius
libradores, aparelhos cinematográficos,
recepção de sons e tripés
ancais inotoi
m
bombas de ar compranalu. 'bombas au- macacos.
es elétricos
aparelhos de contra& de sons, aparelhos
Classe 6
meadeiras, martelos mecânicos. moinho'
de comunicação interna, discos grava- Para distinguir: Máquinas e partes de brifiaantes. bombas de circulação, bom para cereais maçarous, marteletas
dos, diais duchas, despertadores, ence- máquinas para todos os fins industriais: bas de combustiven para motores bom, malacates.
de água e gazolina para automamotores. mancais pa-a oro
radeiras, expremedores elétricos, astu- Máquinas de rosquear, serras mecâni- bas
veisabombas hidráulicas bombas centra. cas, motores de combustão interna, aio
tas, exterilizadores, esquadros de aço. cas, motores elétricos, alternadores, fer- fuas. rotativas de deslocamento e a p is- tome d:esel, macacos ara brocas -na,
esquadros de agrimensor extintores de ramentas e placas para tornos, gera- tão, - bombas elétricas. bombas pa-a cacos de róseas.
de ara fusos e hidráuii.
incêndios, aparelhos pára expreiner fru- dores, plainas, máquinas de furar e cen- liquidos. para p:essào hidráulica e pa• a
aca:s de roiétes. motos de váltas e legumes, escalas indicadores de trar. tornos mecársicos, prensas lucilai- compressões. bombas elétricas pa-a vulas, mandris. magnatas para motores,
amara, eletrômetros de quadrantes exalas- cas, máquinas amassadeiras, misturados
(hicir) pneumáticos brunidores para ce magnetoa :gaiata) mecanismo impul.
toras, estojos para filtros com torneiras, de barro, máquina compressora, máqui- reais. máquinas batedei as. mar:manas sionad, r do dite exulai mmeraçáo. muifaróis, faroletes, fogões, fornos e foga- nas adatadas na copnstruçào e constr. brunidoras, máquinas para bordar, ma
p11-adores. maquinas in . stui.doras .1e
reiros elétricos, fios para eletricidades. vadio de estradas, mineração. corte de quinas betoneiras Cruzetas. Cilindros narro e oncreto. máquinas para malha.
fios terra, ferros elétricos de engomar e madeira, movimento de terra. carretas cambias, cabeçotes. camisas. cárter de ria, máquinas para movmento de terra,
passar, ferros comuns a carvão, ferros e outros fins industriais. elevadora. má- motor, comutadores cubos de placas de maga:nas para moldagem. ,sinhões pis
elétricos para soldar, Sevedores, fusa. quinas desempalhadoras, descaacadoras. embreaem. culatras de cilinciro do mo- 'aias de motor. pala:ires. minores a ex.
veia, filmes avelados, fôrmas elétricas, ensacadoras. brunidoras, classificadoras. tor caixas d elubriticação carburadores alosau a iorabustau interna e eletiic.s
filtros e óleos para motoras, aparelhos ventiladoras, moinhos para cereais. cabeçotes do cilindro, Máquinas para prensas punções pla.nas de mesa piai.
de frequência modulada, fonógrafos, fi- máquinas secadoras, trituradoras. pul- Cortar frios, coroas carteiras. cadoiis nas lainadoras placas pata tõrnos, preta
las métricas. focalizadores para clima- verizadoras, trens,. politrizea, tranchas, co.tantes para entalhar. cam.sas para ças hidr
máqualas para panifiac
ida fotográficas, faladeiras, garrafas tér- tesouras mecânica, tupias, máquinas de cilindros, cardans, máquina catadoras. ção e magainls .a fabrica Cio
is IS.
micas, geradores automáticos, geradores abrir chavetas, mandries, ventiladores, caldeiras, máquinas de costura. alákt111 sas alimentícias, máquinas para fabriexaustores
para
forjas:
bombas
centriestáticos e eletrônicos de alta frequênnas adaptadas na construção e COIISCI, cação d . papel, platinados para vet.
cia que funcionam com válvulas para fugas, rotativas, de deslocamento e a vação de estradas carta de madeiras e
culos. pedais de itlavauciA de embreapistão
para
todos
os
fins.
anetes.
calaquecimento, por dielétrico • indução,
carretas, máquinas para cortai e moer gens, planetárias de paraiuso: sem tin
fitas magnéticas, aparelhos para gás eu- deiras e turbinas, injetores para' cal- carne e legumes maca/mas classiftca.-4,
garra‘ado e aparelhos de inversão, re- deiras, válvulas e transportadores au- ras, máquinas de centrar, máquinas e de rodas. polias. máquinas m^:., o's
•
máquinas pulverizadoras. máquitr-,i
bógratos, hidrómetros, holofotes para tomáticos de alta e baixa pressão, para cortar, máquinas compressoras
de polir, receptáculos, rolos. roietes
hidráulicas, martelos enecánicos
prensas
automóveis, interruptores, isoladores im- e máquinas limadoras, máquinas opera- :arreteis máquinas cravaderas cantei. ressaltas repulsionarlores cie rolamentos
pressores, aparelhos de intercomunic.a- trizes, rotativas ou cortadoras para usi- ros hidráulicos, máquinas para fabr :ar e ro os, rolamentos a parelhos reduto.
ção, indicadores de nivela imana perma- nar ferro, aço e bronze, máquinas para canhões máquinas para taboca; aluar- res . de cansam° de gasolina, retents
nentes para rádios, aparelhos de gás ancanatórias. eepuladeiras, torcedeiras. roa, máquinas para tirar cortiça. d.stra, reg de graxa. de óleo é de cilindra
nem, gravadores de fitas, gravadora* meadeiras, rolas e roletes. brunidores buidores de ,;azolina, dispositivos de
de discos, isolantes elétricos, isoladores para cereais, máquinas para fabricar arranque, diferencial, dispositivas de redutores silenciosos, máquinas de r.
de corrente, intermediários para filmes, papel • máquinas de impressão. dínamos ignição elétrica para motores. dm Imos, quear. maquinas rotativas para usinas
aço e bronze. máquinas para
lámaadas, lunetas; liquidlficadorea, lu- Industrias de tecidos, teares, urdideiras. dragas. desnatadeiras para amnéeiga,feiro,
tular, reguladores, serras mecanicas,
pas, lampebes, lustres lentes aparelhos
des4lb adorei de cana é forrgagem. má • sementas de isistertsen
• receptáculos
'
. grenagens e ,a4
luminosos, aparelhos de luz fluorescenquinas desetnpalhadoras máquinas de
tes, limpadora, de para-brisas, lanternas Térnaos ps. 672.960 e 672.961, de bulhadoras, descascadoras. ma...ninas rafassem sem fins silenciosos. satélites,
separadores de graxa, óleo e cilindro,
23.11-1964
portáteis e lanternas de mão, luzes tradistribuidoras de concreto e barro es- maquinas secadoras. máquinas para
Bandix Home Appliances do
:eiras para veículos, microscópios, mopuladeiras, eixos de direçâo eixos dt serrar, máquinas salgadeiras para mau.
co:metros, manômetros, mostradores,
Brasil S.A.
transmissão, embreagens, engraxatioreà leiga, teares. turbinas, tarceeelraa, te,
de rádios, microfones, medidores de
centrifugas para forjas, engenhos de souraà rotativas, tesonras
São
Paulo
mecânicas.
roscas, medidores de Intervalos, miras
cana, esremedeiras para manteiga eu barrias revólver, teimo mecânicos. trilhos
de qualquer graduação, aparelhos ' de
grenagens para mancais, engrenaqrns rupias. trancias tirantes transportadomedição, massaticoa, nivela de ferro,
de cremalheiras. engrnagens para .:rcos res automticos para alta e
baixa presníveis de agua para caldeiras, aparede manivelas engrenagens de parafusos são máquinas lavadsirax. máquinas palhos de ondulação permanente, objetiva
sem fim. engrenagns d distribuição. en- ra terranlanaqem. máquinas de soldar,
para ampliadores, misturadorer para baClasse 8
grenagens multiplicadoras. esteiras tachos de vá'vulas, máquinas para innheiros painéis de carros, para-raios, Para distinguir: Artigos* aparelhos elé- transportadoras elevadores ridráulicas.
de tecidos, máquinas para te•
parômetros, panelas elétricas, pa. tricos, eletrônicos em geral, aparelhos exaustores paar forjas, esnierm cansa dústrias
cidos de tapeçarias. mán r ilnas tritirrdo.
nelas de pressão pistolas de pintura, e artigoa para instalações elétricas, ele. ias. máquinas encanatarias máquinas ras. máquinas
te-m i ras. máquinvi de
pick-ups, pilhas *lua elétricas, prumos, tontos e hidráulicas, conjunto de peças ensacadoras, elevadoras, maquinas de trancar, rnáctisinas de
tricotar máquipantógrafos, pantômetros, pirômetros elétricas formando aparelhos óticos; ins- esculpir, diafragmas, engienaens de nas urd i deiras
válvulas para motores,
periscópios, potencientietros, quadras de talações e artigos elétricos e eletrcmicas comando dás válvulas, máuuinas em- válvulas de aspiração
transnortartores
somando, instrumentos para medida e para automóveis, aparelhos e acessórios pilhadoras, máquinas para asisietrus, meclinicos. velas de ignição para motocontrôle para mecânicos, relõgioa de para rádios e fonógraios, aparelhos e eixos de comando. engrenagens para res, virahreq uirts. ventoinhas e máquiágua, revólver para pinturas, projetores Instrumentos didáticos, Instrumentos ci- eixos de comando das válvulas e -sara
nas ventiladoras
cinematográficos, pince-nez, aparelhos entíficos, instrementos de recistio, acta. eixos de manivelas, máquinas de es
di refrigeração, refrigeradores, régua. dadores elétricos, acumuladores elétri- tampar. maquinas de esticar. máquinas
Tatuo n.° 672.963, de 23-11-64
ir aço, rádios, refletores, reatores rs- coa, aspiradores elétricos, aspiradores de para escavalçào de terra. máquinas para
Restaurante Sopa Turista Ltda,
laia. receptores, regadores automáticos P6. microscópios, agulhas ara antenpa, extraçãa de óleos, filtros para limpera
seldgios, relógios de ponto e de vigia, aparelros de controle e medida, apare- da motor. filtros ara Mese. foles ao
sedutoras, resistências elétricas, registros lhos de expurgo, aparelhos de ligação forjas. fruas, fusos, fornalhas para tun.
SOPA 11:11I8TA
registros para vapor, registros para para Étinheiros, aparelhos de ar refrige-. dição. furadeiras, %rias máciainas para
portas, receptores de ama, reatores, es.. radia aparelhos de It tensão, aparelhos furar e centrar fornalhas para tratar:seta
para água, registros para canais e som. =temáticos para descarga de água toa térmicos máquinas de fabricar Ab.
Classe 41
Mau para lui itrarametra, rearteka, •
nel, máquinas para o' fabrico do fumo,
Para distinguir: &Tas (refeição')
apare/boa de ar %adicionado
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Urra° a.* 672.968. de 23-11-64
Urano n.9 672.962, de 2341-64
Placar S. A. — Empreendiraentos Imo- Racapagem de Pneus Santa Clara Ltda,
São Paulo
...Mais
biliárlos e Com
São Paulo

SANTA CLARA

Marro ' • 1960

Tértino n. 9 672.972, de 23-11-64
Gari-Ida Doy
São Paulo

GRANJA

.

D 62

do Paulo-capito
.dio Paulo-Capital

Classe 19
Para distinguir: Pintos, frangos, galiClasse 33
nhas e ovos
Pará distinguir Recapagem e concertos
Classe 33
de
pneus
Para distinguir: Compra e venda de
Têrmo ri.° 672.973, de 23-11-64
imóveis, administraello, predial. engePastificio e Mercearia Monas Ltda.
nano n.° 672.969. de 23-11-64

nharia. financiamentos, terraplanagem,
loteamentosi construções, urbanização, "Penarq" — Arquitetura, Engenharia
Construções Ltda.
previtnentaçào. arruamento& arquitetara,
São Paulo
projetos e planejamentos, imobiliária,
construtora, administração, empreendimentos, incorporações e investimentos
pSNARQ
Têrmo n. 9 672.964, de 23-11-64
Restaurante Sópa Turista Ltda.
São Paulo

e

vitrós

Nome comercial

Térmo n. 9 672.970, de 23-11-64
C. O. M. O. L. — Construtora
Mogiana Ltda,
São Paulo

Térmo n. 9 672.967, de 23-11-64
Inalei* e Comércio Ltda.
Rodol
São Paulo

C.0.11.0.L.-CONSTRUTORA MOOIANA LTDA.

RODOL

Indastria Brasileira
Classe 31
Para distinguir os seguintes artigos:
Anéis de vedação para junções, anéis
ohturadores, arruelas, bujões. barbantes, barraca de campanha, buchas, betume para vidraceiro, bolas para valva/as, bocal do tanque, de gasolina,
diafragmas para vedação, massas para
calafetar, circulos . circulo de borracha
para potes, cordoalha, cordas, correias
de: transmissão, canaletas, coberturas de
lonas, fitilho& discos de cortiça, cortiça,
gazetas, lonas. lonas para freios, mangueiras. mangotes, molas pata ve-ánção
pestanas, rólhas, tampas, tubos de jacto
para ved^ão, tiras. tasnpeas, tubulações para vedações, tendas, válvulas de
• vedação, tubos de radiador

,
- MONZAIndustrie Brasileira

Guanitara

PRORROGACAG
"MICA D JOIAS
VERSAILLESII

MIHAILIESOU
taiA~TOOSFASS09434?
MO De ~54 ,

Classe 13
Joias e suas imitações
Tèrmo ri.' 672.980, de 23-11-a Auto Peças Leão do Volks Ltda
Guanabara

Indéstria Brasileira

Clame 16
Para distinge*: Materiais para comeu«es e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos. gatanhes. balaustres, bloRZSTAURANTII BOPP
coe de cimento. bloeos para pavimentaRURIBTA
ção. calhas. cimento, cal, cré, chapa.
isolantes, caibros, caixilhos. colunam
chapas para coberturas, caixas dásua
caixas para coberturas, caixas dispa.
Nome comercial
caixas de descarga para etixos, .Mica«es premoldadas, estuque, multo° de
Têrmo n.° 672.965, de 23-11-64
"Admirar — Administração e Empre- base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, leme
endimentos Ltda.
t•
tas de metal. ladrillsOs, lambris. luvas
São Paulo
de junção, 'ages, lageotas, material Isolante contra frio e calor, manilhas, mas.
sai para revestimentos de paredes. ma1-DIIIIIAL
•
deiras para construções, mosaicos, pro13;o Paulo-Canital j
dutos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassam de cimento e cal, hidráulica. Pedra.
Classe 33
gulho. produtos betuminoso& impermeaInsígnia de comércio
bilizardes liquido* ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Têrcnq n. 9 672.966, de 23-11-64
construções, persianas. placas para pa"Admirar — Administração e Empreen- vimentação. eçaa ornamentais de cidimentos Ltda.
mento ou gesso ara tetos e paredes.
pape) para forrar casas, massas antiSão Paulo
rddos para uso nas construções, parquetaa. portas, portões, pisos, soleiras.
para padas, tijolos tubos de concreto.
tacos, tubos de ventilação, tanA1MIRAW-AiMINISTAçío telhas,
ques de cimento, vigas, vigamentos e

m EmPRRSNIEVENTOS
LTDA,

São Paulo

Urino a. 9 672.979, de 23-11-64
Milhai Mesas

Nome comercial
Tênmo n. 9 672.971, de 23-11-64
M. O. L. — Construtora
Mogiana Ltda.

C. Ct

São Paulo

Classe 41
Para distinguir farinhas e massas ali-

teeda dtt qatekd
•INDUSTFtlA BRASILEIRA

mentícias em geral
• nono n.9 672.974, de 23-11-64
"Admirar — Administração • Empreendimentos Ltda,
São Paulo

Clame 21
Veículos e suas partes integrantes
Tênmo n.° 672.981, de 23-11-64
Grande Loja • do. Rio de !arteiro
Guanabara

ADMIRA

n-jt.ola Maçónica
Concórdia et Humanitas •

Classe 50
Cartazes impressos, literais de propaClasse 33
ganda, cartões tumor/plásticos de identidade, etiquetas impressas, faturas, fo- Loja de atividades maçnicas ou Me
lhinhas Impressas, notas promissórias. reuniões sociais, com finalidades sempre
altruisticas
recibos e rótulos
Termo
n.
9
672.982,
de 23-11-64
Térmo n.9 672.975, de 23-11-64
aaudiné
Bueno
de
Lima
"Penarq" — Arquitetura Engenharia e
Construções Ltda.
São Paulo
São Paulo

• PENARQ
Sia-o Paulo-Canital

ir

SUPER

IN

S 'TOL

Classes: 33 e 16
Insígnia de comércio
Têm °as, 672.976, de 23-11-64
"Penarq" — Arquitetura Engenharia e
Construções Ltda.
São Paulo

GtIWiCCA
M..
3090 mzAsTe
01/ EJANTE

PROQUTOS
QuitAICOS
"liAr411-01...°
.

RVA COM. li C ~TI CMO, 10 7- O PAIA. O

"PNNABQ"-ANQUITEE
TURA,ENGERNARTI
s E CONSTRUÇBRS LTDA.

vo,Iyuco Reli"
uura".ceemeen
qs as téat

.".5sTm. ftwabLOOM.

Classe I
Classe 46
Detergente

Nome comercial
Termos na. 672.984 a 672.986, de
Termo n.° 672.977. de 23-11-64
23-11-64
Rodo! — Indústria e Comércio Ltda. Finura — Frutas Industrializadas do
São Paulo
Nordeste 13. A.
Ceará

R0r0L-INICSTNIA
combero-LTDA.

Nome comercial
Indústria Brasileira
Tênmo n. 9 672.978, de 23-11-64
Le Candelabre Bar e Restaurante Ltda.
Classe 41
Guanabara .
Substâncias alia:cadeias e seus prep..
Classe 33
rados. Ingredientes de alimentos. EsPara distinguir: Compra e venda de
sências alimentícias
imóveis, administração predial. engenhaClasse 42
ria, financiamentos, terraplanagem,
Bebidas alcoólicas e fermentadas não
teurrentl-, construções, urbanização, paincluídas _na classe 3
vimentação. arruamentos, arquitetura,
•
Classe 43
projetos e planejamentos, imobiliária.
•
Classe 33
Refrescos e águas naturais e artificiais.
construtora, administração, incorpora- Comércio de bar, restaurante, botte e usadas corno bebidas. não incluid'as
ções e investimentos
hotel
classe 3
C. O. AL O. I.

Le Candelabre
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•
• Termo n.° 072.992, ele 23-111964
Termo n. 9 6,2.983, de 23.11-64
Finura' — Frutas Industrializadas, do Paolo Badalamenti e Ubaldo Inzolia
São Paulo
Nordeste S. A.

jINUR A -

Março de 1965 1287

~fflESIMMErneg~li

Termo n.9 672.996, de 23-11-1964
Adauto Ezequiel
.
São Paulo

Frutas Industrializa!

'o Nordeste S. AI

Ceará
Nome comercial
Termo n. 9 672.987, de 23-11-64
Helvécio Costa
Minas. Gerais

gRei dos earlmos

ZITA CARRERO 1

'VIDEO-PNEU
' IND. BRASILEIRA
Classe 8
Válvulas para cãmaras de ar e válvulas
calibradora ,de pressão
Termo n.* 67.993, de 23-11.1964
Placon S.A. Indústria e Construção
São Paulo

1

MD. BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários.
álbuns impressos, - boletins,' celálogas,
jornais, livros impressos, publicações
impressas, revistas, programas radiofônicos e rádio-televiscionados, peças teatrais, e cinematográficas, programas emCPLISCS.•

.

Classe . 17
Carimbos
Tênno n.° 672.988. de 23-11-64
Farmácia Nacional de Hosneopatia
Ltda.
Paraná

Classe 3
Um produto farmacêutico horneopãtteo.
indicado no tratamento das afecções
intestinais
Termo n.o 672.989, de 23-11-1964
Farmácia Nacioaal de Homeopatia Ltda.
Paraná

Odaum,~
Classe 3
1_1m produto farmacêutico homeopático
Termo n.° 672.990. de 23-11.1964
Farmácia Nacional de Homeopatia Ltda.
Paraná
'

PLACON
[

Térmo n.o 672.997, de 23-11-196i
Júlio Ferreira da Silva
Brasília

IND.. BRASILEIRA

'Alfaiataria Modêlo

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. gateares, balaustres, blo
cos de cimento, bloros para pavimenta
Au. calhas. cimento, cal, cré, chapes
isolantes. caibros, caixilhos: colunas;
zhaaas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, Caixas dágua.
caixas de descarga para editos. edificações premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico. estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. iages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos. pra
dutos de base as 4á1tico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes líquidos ou sol) outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação. aças ornamentais de clmeato ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anilrcidos para uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas tijolos tubos de concreto,
telhai, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vier&
Termo n.° 672.994, de 23-11-1964
Placon S.A. Indústria e Conatruçáo

Classes: 13 e 36
Prestação de seMços: Artigos de vestuário, de tócia sorte, inclusive de esporte e para crianças' (fraldas e cueiros)
Termo a. ° 672.998. de 23-11-1964
Dose Certa Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

PLACON S/A
INDÚSTRIA E CONSTRUCÃO

tratamento das tracheo-bronqUites
Termo n. o 672.991, de 23-11-1964
Enugesolda Engenharia de Solda Ltda
Guanabara

Nome Comercial
Termo n.9 672.995, de 23-11-1964
Antonio Ferreira Nogueira
São Paulo
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IND. BRASILEIRA
•
Classe. 6 •
Bonzinas, válvulas e eixos de
manivelas

Classe 50
Impressos em geral

Lava-rank
Indústria
Classe /I
Para distinguir: Abalou:, acumuladoras,
acetinómetros, amortecedores de rádio
, freqüência, anemómetros, aparelho.
lie televisão, apsrelhos de ar condicionado, aparelhos para durninaçâo,
sive os considerados acessórios de vaicujos, aparelhos para anúncios moca.
nicos. aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromogrhficos, apareboa de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distancias,
aparelhos para purificar águas, aparelho, de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de gnivanoplastia. aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos auto-

Classe 42
Para , distinguir: Aguardentes, aperitivos anis, binar, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin. kumel, licores, nectar, punch. pimpermint, rhuns,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermutb, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Tênno n.0 672.999,. de 23-11.1961
Ótica Santana Ltda.
Brasília

, São Paulo
Classe 3
Um produto farmaceeutico indicado ao

fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiraa e metais preciosos, jóias,
Jóias falsas, lantejolas de metais preciosos medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitas,ões palitos
de ouro, pedras preciosas para jóia, pe..
dras semi-preciosas para jóias, pSrolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de icor.
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços ete salada
de frutas de metal precioso, serviços cie
sorvete de metal precioso, sopeiras, de
metal precioso, taças de metais Pre (c1Gaos, talheres de metais preciosos, Wel.
bulos de metal, turmalinas lapidada. •
vasos de metais preciosos
Termo n.° 673.000, de 23-11.1961
José Golob
São Paulo

Ótica _Santana
Indústria Brasileira'
Classe 13
Adereços de metais, precloaos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, *diur
-nosdemtaiprc,-eos
c suas imitações, alianças, anéis. artigos de fantasia de metais preciosa"
balaganZans de metais preciosos,
semi-preciosos, Iguidejas de metais pra.
mosos, berloques de metal petelecos,
brincos de nista precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosas,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
meenis preciosos, dedais de nseta:a preciosos, diamantea lapidados, fio ás ouso,

máticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer adindo!, aparelhos pesa
experimentar dreno,, a parelhos para
destruir insetos, aparelhos de 6tiall,
aparelhos p ulverizadoras, aparelhos para
'aquecimento de água, aparelhos geradores eletro- q uicnicos, a parelhos para
recepção e reprodução de sons e soaidoa. aparelhos automáticos elétricos de
passar, aparelhos para espremaf frutas
e *ames, aparelhos de alta teas.So,
aparelhos de Droteçâo contra acidar ,t
de operários. aparelho. 'fiadores 14
Ferramentas. aparelhos distribuidores oe
sabão e de desinfetante,' para instaieé
aparelhos p asteurizado/is, aparelhos se«es sanitárias aparelho. emerilioadore g aparelhos g azelficadarm, aparelho,
Nre análises, aparelhai asonicadormi,
muladores estabilbaclosus
isquit premio
e do fluxo de gazas e
3, 143433111n
.tios para salvamento e para alna113101c % aparelhos pare esomespriatas, aparelhos para limpar vidros, apestai/bói
para combater formigai • outras prepara, aparelho. automáticos acionados
peá lntroduçâo de moedas, aparelho,
etp argldores, a parelhos
e instrumento.
de cálculo, aparelhos pare observações
sismicas, a p arelhos ternsomenos. atito.
nómitrai, aspiradores de p6, aadma.
boa, acendedores elétricos, alto falasses. aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balaóçaa ceamos e elétricas, barametros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas .14.
tricas (exceto para fios curativos)
botões de campainhas elétricas. bombas
..adidoras, bússolas, bateria* elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frig orificas e fotográficas, chassis de
rádios, cliaves elétrico, chaves.
mal.
S4211.P..22.4,i
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•
' ldar. caldear e Produtos químicos industriais, anti-co-..
tronógraios. combuitores de gás. cid& sivt os considerados acessórios de vei- 1tmetas, .maçaricos de to
metros. cristais de rádio, condensado- culos, aparelhos para anúncios maca- cortar, magnatas, marcadores de passa- rosivos • anti-oxiciantes (classe 1);.
res." comutadores, cortadeiras para foto. sICVS, aparelhos aquecedores e medi- gins. medidores, medidores elétricos, pautas quinucos paia a ajricultura,
. altarios (clasgredias, chaves de alavancas, chaves dores. aparelhos cromográficos. apare- microscópios, misturadeiras, máquinas veterinária e para tina sai
talantes, mostradores para rádios. nu- se 2); álcool para farmácia (siasse 3):
auttanáticas. capacitares de bloqueio. 11.o. de barbear métricos, aparelhos
capacitares eletroliticos. calibradores g:assadores e medidores. de distâncias. cret Ines. máscaras contra gases; micis5. minério de ferro e de outmos metais
conservadeiras para peixes e carnes. aparelhos para purificar águas, apare- metros, nivela, ócu .l os, objetivas foto. (classe 4).; instrumentos musicais ((Ias..
ruckradeiras elétricas, escalas para rá- lhos de sinais lampejantes. aparelhos gráficaL ni.has elétricas, podesnetros,' se 9); instrumentos, apareino.s e iria:01dios. estufas, engenho de assar carnes. reguladores de gás. aparelhos de gal- pluviômetros, pinos e alg adCht8, paaela nas para e a te cl:ntaria, para a cirurgia
enns. alodes de cabelo elétasco. empei vanoplastia. apa relhos didáticos, apare- de pressão, pilhas secas elétricas para e para expurgo (classe ili); botoes,
~atros, esticadores de. luvas, espelhos lhos cinematográficos, aparelhos auto- transistores, pistolas de pintura, piugs. tinetas e 'echos correuiços (ciasse 12);
de plástico para eletricidade. esteriliza- mudais para p-ender e regular4 gás. pa.néis de carros quadros distribuido• joalheria e artigos ue auornu (classe
dores, extintores de Incêndio, ferros eié. apareiho para sesarar cafè. aparelhos res pick-ups. para-raios. propulsores, 13); vidros pianos, vidros ara vidraças
tricas de passar e engomas ferro de para aauecer edifícios, aparelhos para queimadores de óleo. quadrantes e sex- e para veicuios, e iec,pieutes de vid.°
aolOar elétrico, filtros e aparelhos fil. experimentar drenas, aparelhos para tantes para observações astronómica. (classe (dl); .afteratoa de louça e ceCantes. filtros para óleos. filmes tala. destruir insetos, aparelhos de ótica. refrigeradores. rádios transistorizados,
dos, fogões, fogareiros elétricos, fusi- aparelhos pulverizadores, aparelhos para rttletores reostatos, relógios de ponto. râmica 'para uso sasego e paia lastataveia, filmes revelados, faróis como aces- aquecimento de água. aparelhos gera- de pulso, de bolso. de parede,. desperta- çoes sarazartas (classe i J• ); a; ma.v suu•
sósias 'de veículos para sinalização e dores eletro-quirnicos. apareihos para dores, corradores e medidores de quan- nindes e exlusives siasse lb); aum.:tis
para iluminação em geral, fôrmas elé- recepção e reprodução de sons e soni- tidade e volume, radiadores, rádios. se - vivos, aves e ovos (classe 19), peietricas, fervedores, frigoríficos, bafam- aos. aparelát... automáticos elenco:, de unturas de graxa e óleo, receptores. crus navais e aeruaauticus (classe 2.)»
aparellw para espremer frutas regadores autairnáticós. registros para !'iOS para teceinzat e para uso zumuin
troe. fios elétricos, filtros •de interferên- •
cia. fonógrafos, garrafas térmicas. ga . e legumes, atassalhas de alta tensão. Vapor, gás, agua e outros liquidos quan- (classe 22); tec.cios em peça t classe
sametros. geladeiras, globos para lâm- aparelhos de moteção contra acidentes dt-, não considerados partes de máquinas. 2.i); entretelas, c aua.ços e Sacos de tepadas, globos para lanternas, globos de operários. aparelhos atiadores de reetores para luz fluorescentes. refrige- ciclos (Classe 2-1); IllatjUkeS, plantas e •
terrestres para ensino, gravadores de s reei:lentas. apwelhos distribuidores de ração doméstica e industrial, registra- projetos de trai:alhos
engen,lar.a
sons, holofotes, hidr6metros, incubado. nhã.. e de itsinit,tantes para insWa dores, resistências elétricas, reles. sor(classe 25); arteiatus de fluido,-a
.este
raizado
sanitá
rios
aparelhos
veteiras. sorveteiras elétricas caseiras.
(euiSSe 20)
eu. indicadores de vácuo, instrurneatos
de alarme, interruptores, isoladores. lâm- es • uparelhos gazeifieadores apare.r.os soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
padas flsh, lamparinas, lactômetros. len- me análises aparelhos ozunizadores saldadores elétricos, toca-discos toma- ' Termo n.'" 6/3.0U), de 23-11-1961
tt caurhutado: c.a raieus
tes. liquidificadores, lanternas mágicas, aparelhos rasteurizadores, aasrelhos
das e interruptores elétricos. torneiras.
Lini.tacia
lanternas de pilhas, limpadores de pa. ui...adorei e estabilizadores da pi ess ia tubos acústicos termômetros para obserSdo 1-auio
'abrigas. luzes trezeiras para veiculo& e do fluxo de gase ê liquifo.s a pare- vação meteorológica. telescópios, tacôlunetas, maçaricos de soldar. caldear e lhos para ..alvamenta e para sinaliza- metros, televisão, taxímetro. torradores
cortar, magnetos, marcadores de passa. ção. apare lhos para escampristas, apa- de cereais. trenas. transformadores, te" F. G. "
lefones. tostadeiras. telégrafos. tripas
pena, medidores, medidores elétricos. relhos para limpar vidros. aparelh
"microscópios. misturadeiras, máquinas oara combater formigas e outras pra para fotografias. válvulas para rádios, Incliletria Brasileira
Wantes, mostradores para rádios, nu. gas aparelhos .. automáticos astonados váivulas de descarga, válvulas de reoro'ores, máscaras contra gases: micn5. peia introdução de moedas, aparelhos dução, vacuômetros, válvulas elétricas
Classe 39
atemos, nivela. óculos, objetivas to.u. espargidores. aparelhos e instrumentos
Pneumáticos e câmaras de ar para
de vácuo. ventiladores
gráficas. pilhas elétricas, podeettetros 34e cálculo, aparelhos para observações
neumáticos
Tèrmo n.9 673.002, de 23-11-1964
pluviômetros, pinos e tcasaias, panela sismicas, aparelhos termostatos, *rito?ratei
Vila,
Indústria
e
Comércio
Termo
n.0
673.006,
de 23-11-1964
abalemos,
aspiradores
de
pó,
acnSine.
de pressão, pilhas dcas elétricas para
Painel Rep. esentações e Publiesdade
Sociedade Anônima
transistores, pistolas de pintura. pl,gs ii-o-s. acendedores elétricos, alto falanLimitada
Bahia
painéis de carros. quadros distribuido- tes aplicadores elétricos, antenas, baGuanabara
tes pick-ups, para-raios, propulsores. teriam de acumuladores, baterias, balan- Refrescos e águas minerais e artificiais
adores de óleo, quadrantes e sex• ças comuns e elétricas, barómetros, bi- usadas. como bebidas, não incluídas
na classe 3
para observações astronómica. nóculos, bitolas, bobinas, bobinas eléiretrigeradores, rádios transistorizados tricas (exceto para fina curativos),
refletores reostatos, relógios de ponto. botões de campainhas elétricas, bombas
(te pulso, de bolso, de parede, desperta- medidoras, bússolas, baterias elétricas.
PRORROGAÇÃO
dores. contadores e medidores de quan. bules elétricos, buzinas, buzinas para
Indústria Brasileira
bicicletas,
caixa
de
descarga,
câmaras
tidade e volume, radiadores, rádios. re.
Classe 36
lentores de graxa e óleo, receptores frigoríficas e fotográficas, chassis de
.0
Guaraná
Fratelli
Vita
pegadores automáticos, registros para sadios. chaves elétricas, chaves camCalçados para crianças, senhoras e
vapor. gás. água e outros liquidas quan- painhas, cinematógra foz. cronômetros.
homens
Está em Todas.
sks não considerados partes de máquinas. mc.mógrafos. combustores de gás. cidóTermo
n.°
673.007,
de 23-11-1964
• reatores para luz fluorescentes. refrige- metros, cristais de rádio. condensadoClasse 43
Painel
Representações
e Publicidade
ração doméstica e industrial, registra. res comutadores, cortadeiras para fotoLimitada
dores, resistências elétricas,. reles. sor- grafias, chaves de alavancas, chaves Termos os. 673.003 e 673.004, de
Guauabara
23-11-1964
veteiras, sorveteiras elétricas caseiras. automáticas, capacitares de bloqueio,
Vias e Viaturas S.A.
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme. capacitares eletroliticos, calibradores,
São Paulo
soldadores elétricos. toca-discos. toma- couservadeiras para peixes e carnes,1
das e interruptores elétricos, torneiras enceradeiras elétricas, escalas para rá-•
tubos acústicos termômetros para obser- dias, -estufas, engenho de assar carnes,
vação metworológica. telescópios, tacô- encoralodes de cabelo elétrico, empar
prorrogação
metros, televisão, taxímetro, torradores rômetros, esticadores de luvas, espelhos
Nome Comercial
de cereais, trenas, transformadores., te- de plástico para eletricid'ade, esteriliza-Têrmo n.° 673.008, de 23-11-164
lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés dures, .extintores de incêndio, ferreis eléTijolos e Taxas — Cia. Auxiliar da
para fotografias, válvulas para rádios. tricos de passar e engomar, ferro de
Aplicações
válvulas • de descarga, válvulas de re- soldar elétrico, filtros e aparelhos fil.
Guanabara
, dução, vacuómetros. válvulas elétricas cantes, filtros para óleos, filmes talados. fogões, fogareiros elétricos, fumi.
Classes: 5
6
7
8
11
de vácuo. ventiladores
vais, filmes revelados, faróis como aces16 — 17 — 21
Têrmo n.0 673.001, de 23-11-1964
sórios de veículos para sinalização e Metais em bruto (classe 5» máquinas
José Golob
para iluminação em geral, fôrmas elé- industriais (classe 6); inquinas agrícolas.
tricas, fervedorts, frigoríficos, fotóme- (classe 7); acessórios elétricos (classe
São Paulo
tros, fios elétricos, filtros de interferên- 8); ferragens (classe 11); materiais para
Classe 32
cia. fonógrafos, garrafas térmicas, ga- construção (classe 16); artigos para essómetros, geladeiras, globos para lâm- critório (classe 17); veículos a motor Uma publicação periódica (revista)
padas, gabos para lanternas, globos
Tê:mo n.o 673.009, de 23-114964
(classe 21)
terrestres para ensino, gravadores de
Cary
S.A. — Csdédito, Financiament4
sons, holofotes, hidrõmetros, incubado- Classes: 1 — 2 — 3—. 4 — 9 — 10
e Investimento
ras, indicadores de vácuo, instrumentos — 12 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19
Guanabara
tridústria Brasileira.- de alarme, interruptores. Isoladores, lâm- — 20 — 22 — 23 — 24 — 2 5— 28
padas flsh, lamparinas, lactômetros. len- — 27-28-29 — 30 — 31 — 32
tes liquidificadores, lanternas mágicas. — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38
Classe 8
batera
. as de pilhas. limpadores- de a; — 39-40-41-42-43- 44
Para distinguir: Abajous, aeumatiladores.
.
imp. rimas,
luzes trezeiras para veiculpas. —45- 46-47-48— 49 e 50
acetinômetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
Classe 33
de televisão, apsrelhos de ar condidoPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00 1
Sinal de Propaganda
, aedo, aparelhos para ilueniamlío, Leda-

et:

Painel Representações
e Publicidade Ltda.
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