ESTADOS UNIDO

1
SEÇÂO
ANO XXIII - N.° 68
bEPARTANIF.N1Y1 mA('iani
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECLSOKS DO SR. MINISTRO
Cancelamento de Patente:
Rio, 6 de abril de 1985
Pelican Indústria, Comércio, Importação e 'Deportação Ltda. - No
pedido de cancelamento ex o/ /ido da patente de n.9 68.064, privilégio
de invenção para novo processo de
fabricação de pano tricotado sintético e o veludo resultante do requerente Terlinden & Co.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho: Cancelo a patente a que
se refere o presente processo, na
forma do artigo 80 do Código, da
Propriedade Industrial e em face dos
pareceres. - Em 29 de março de
1965. - ta.) Daniel Faraeo - Ministro da Indústria e Comércio.
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
Manabu Akashi, Luiz Kenwichl
Yukisaki, e Masatoshi Kitsuta - No
recurso interposto do indeferimento
do termo 107,114, privilégio de invenção: novo processo para fabricação de conservas de carne de peixes
em tripas. - De acôrdo com o ani1 igo 63 dó Decreto 535, de 23 de Janeiro de 1962, e parecer da Divisão
de Patentes, nego atendimento ao
pedido de reconsideração de fls.
mantendo o inicial despacho de
deferimento do privilégio pretendido.

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Têrmo n.9 147.956 - Privilégio de
DECISÕES DO SR. SECRETARIO
DA INDUSTRIA
Invenção - Empilhadeira manual Requerente: Jesus Sanz-Daza de
Aguillar - Onde se lê: sem amparo
Expediente republicado
legal e cmo atraso em que se encontra o Departamento, deve-se ex: sem
Rio, 6 de abril de 1965
amparo legal e com atraso em que
Malharia Santa Izabel Ltda. - se encontra o Departamento, alem
No recurso interposto ao deferimen- de sei profundamente injusta para
to do termo 11.9 346.041, marca Isa- todos os demais requerentes, etc. etc.
bel, do requerente: /Multai S.A.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
para a Indústria e o Comércio - O
PATENTES
Senhor Secretário exarou o seguinte: Conheço do recurso e dou-se provimento, face aos pareceres. - Rio Rep. por ter saído com incorreções
de Janeiro, 25 de março de 1965 Privilégio de invenção deferidos
(a.) Eduardo Portella Netto - Secretãrio da Indústria.
Rio, 6 de abril de 1965
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Termos:
GERAL
N.
110.696 - Tampa inviolável
Rep. por ter saldo com incorreções para9 frascos
- Requerente: Trol Sociedade Anônima, Indústria e ComérReconsideração de despacho:
cio.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Rio, 0 de abril de 1961
Exigências:
Têrrnos com exigências a cumprir:
N.9 110.853 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
N.9 111.408 - S chlumberger Well
Sueveying Corporation.
N.9 111.773 - João Andrade Lus.
tosa.
1•19 112.383 - Martin Barcley Con•
rad.
No 112.784 - Camco, Incorpnrated,
N o 1 1 S.R66 - Snia - Viscosa Socletá Naelonele Tndustria Applicazjflui
S.P. A .'
N. 114.081 - Trivenva A. G. FUI
Po ro ehnner nnd Patentverwartnna.
NT.9 11g.ROR
rA frw'l Tt.14 ^ ,ti

nabo,.

dl F ç e erea Chimica.
N o 11R.Rfe4
Aktieholseet Astra,
A n n+.,, a ,-no q Remiska Pahriker.
NO 19o . ao & - Metalúrgica Albion
S oel• f1 a do • Anónima.
No 149 R 1 7 - Union 011 CompInV
of California.
N O 192.429
Philips Petroleum
Cfmmanv.
N.
- Montecatini Socletá
co nn,•01 ^ oer ',Industrie, Mineraria.
e ("h irnfert
NO 1 9 4.aRR - Universal OU Prodem. .; comoanv.
N o 1O5.9e1 - Minnesota Mining
fq eeeein e Com p an y .
?e e 19 oeft - cario ellorrlani.
N9 128.1S7 - TParhwerke Hoechst.
Aktien&ecalk ebaft Vorm Melater Lueus &

NP 118.688 - Aperfeiçoamentos
Rio, 6 de abril de 1965
em ou relativos a circuitos eletrôniTermomecanica Sao Paulo S.A
cos de pré-amplificação, condicionaIndustrias Viliares S.A. - Nos pee manipulação de sinais em
dido de reconsideração de despacho mento
audio .frequências, para reprodução
de delerimento do termo 120.467 - I de som de alta qualidade - Requeprivilégio de invençao - processo e • rente: Edmundo Vidal.
instalação para laoricar barras, bi-1
lues, platinas e .peças semelhantes, i NP 119.193 - Indutor para máfeitas de açao não estabilizado ou quinas elétricas giratórias - Requeparcialmente estabilizado pelo pro- rente:. Normagem.
cesso de fundição em cordao e • serNP 125.758 - Peça bruta de sêio
vindo de produtos semi-acabados para 1aninhável
- Requerente: Signode
a fabricação de material em fitas Steel Strapping
Company.
e ou de tubos. - Mantenho o despacho
de
deferimento
publicado
no
Exigências:
Exigências:
Mario Oficzal de 6 de janeira de
N9 197.594.
Tnvenra Ar. Puir
1965.
Os
pedidos
de
reconsideração
Forgehno., eed - Patantverwertung.
Tann° nP 138.975 - Alysson de não estão fundamentados e são ar'mos com exigências a cumprir:
eto 197.719 - Philips Petroleum
Faria - Esclareça se conseguiu, como
de acôrdo com o artigo 198,
Coronanv.
informa no recurso interposto, que quivados,
N 9 91.847 - Chemie Grunnenthal
alínea "B" do Código. - Expeça-se
NP 1991/7
os direitos da marca alemã impedi- a carta patente, devendo, o requeren- O. M. B. H.
Ashland •• 011 & Retiva fossem para si transferência.
N.9 106.438 - United-States Pipe finin riomnany
te Paderwerk Gerb Benteler compaand
Foundry
Company.
M9 129.810 - ow Condi/g CorTermo nP 155.554 - Importadora recer a fim de efetuar o pagamento
noration.
N 9 115.951 - Dunlop Rubber ComStcol Ltdo. Preste esclarecimentos da primeira anuidade do referido
pany Limited.
a recorrente, na forma sugerida pela 'termo.
N,O12e.eas
D. Jurídica.
blefa conmanv, Universal 011 Pro•
Indústrias Villares S.A. - No peN O 121.008 - Augusto Gardlni,
dido de . reconsideração do despacho
7•79 1Rn /o * - Celane.oe arpora•
N9 124.108 - Marcel Halzer.
de deferimento do têrmo n9 121.345,
Reconsideração de despacho:
NP 125.323 - Efstratios Tssalikis. Mon of Am*rtca.
No IRO aos _ wr i nneanis Mining
privilégio de invenção, prOcésso e
N.9 128.962 - Gunther Wagner.
and Mannfactitring Comnany.
Pescados Oceânia do Brasil ltda. dispositivos para a fabricaçai g de
N.
9
130.110
The
Nations!
Cash
- No pedido de reconsideração do padrões de fundição revestidos de
. 1s0 gss _ P olvmatio puterit...
Register Company.
despacho de deferimento do têrmo metal e outros artigos. - Mantenno
Gm-BFf.
despacho
de
deferimento
publicado
o
NP 130.503 - David Harold Born.o 41'3.412, marca Definia do regueNO
130.986
- Electrnlux Coroara *
no Diário Oficial de 12 de janeiro de wick.
Mon.
renie: Bar e Café Oceania Ltda. - !1965. O pedido de reconsideração
NP 130.748 - Construtora de MiN9 191. ORO - S pencer ChenlICLII
De acórdo com o artigo 63 do De- não está devidamente fundamento e t:punas Castor Ltda.
arquivado, de acôrdo com e . artiN.9 131.179 meiem ele- TntP -istfin”.ni
creto 535, de 23 de janeiro de 1962, é
rg 9 tol
e parecer da Divisão de Marcas, ne- go 196, alínea "B" do Código. - rearch Corporation.
T.”1-•••,-,14.1rmftl Inc. Spencer Chemical
Expeça-se a carta patente, devendo
go acolhimento ao pedido de recon- o requerente The Budd Company, NP 133.045 - Societé Européenne
• N o 132.191 - The
sideração de fls. mantendo o primá. comparecer a êste Departamento, a D'Isolateurs eu Verre Sediver.
Fire otone rue
Plibh.r cempany,
N.9 133.321 - Twin Disc Clutch
tiro despacho- concessivo do reg a fim de efetuar o pagamento da pri1 " 9 152 ' 194
tro
Eastman temer
'meira anuidade do referido - têrmo. ComPany.
Com:nue.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamente, até às
011RaTOR • GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
.
"ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo al àf
ceara ree, neÇxo on prEorkozo
ciliar* ao seserço era PUBLICAÇÕES
11,30 horas.
FLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
reclamaçaes
pertinenAs
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deriEÇÃo
verão ser formuladas por espobikaidado do axpadhanta da Da partam...mio
Caca°
crito, à Seção de Redação, das
Nacional ao Proa,'
Induatria/ do Ministério
9 às 17,30 horas, no máximo
da Indelatria ia Comércio
•
até 72 horas após a salda dos
Impresso ase oflelnae do Departamento de Imprensa Naclawd
órgãos oficiais.
•n•n••n•n•••n••'
Os originais deverão ser
ASSINA TVILAS
dactilografados e aUtenticacloà,
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PAR ncuLARES
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
Cr$ • 450
exterior, que serão sempre Semestre • . Cr$ 600j Semestre . .
Cr$ 1.200; Ano
Cr$
900
Ano
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tornar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.000
. Cr$ 1.300, Ano
- As assinaturas vencidas
poderão • ser sUspensas .. sem parte superice do enderéço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ato em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
• verificação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinai:P.es, na

-

E)'CPEIDIENTE

• -

•

N.9 132.369 - Fibremetal, Inc.

N.9 132.421 - The B. F. Goodrich
Company.
N. 132.885 - N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
N.9 133.571, - Philips Petroleum
Company
Ne 133.549 - Imperial Chemical
Industries Limited.
Ne 133.600 - Imperial Cbemical
Industries Limited. •
NP 133.634 - montecatini. Scciete
Generale per L'Industria Mineraria
e Chimica.
N.9 154.552 - Robertson Sirclair
& Cia. Ltda.
Ne 156.536 - Chemische Werke
Munchen Otto Barlocher G.M.B.H.
N. 156.623 - Walter Alves Barreto.
N.9 156.537
Mannesmann Aktiengsellschaft e Metallwerke Plansee
A. G.

Ne 156.540 - Fabrication de Máquinas S.A.
N.9 156.544 - Randoifo Barbosa
de Castro.
N.9 156.545 - Randolfo Barbosa
de Castro.
N.9 156.536 - Dr. Mauricio Bethler.
N.9 156.583 - Rocket Power, Inc.
NP 156.585 - Merck 81 Co. Inc. •
N.9 156.624 - Margita Pirovics.
14.9 156.631 - Randolfo Barbosa
de Castro.
Ne 156.034 - The GoOdear 'Tire
& Rubber Company.
14.9 156.669 - Mauricio Sathler.
Ns. 156.088 - 156.689 - 156.690 Isauro Dominguez.
N.9 156.701 - Jilek Jules.
14.9 156.706 Cristiano Germano
Eaberiend, Aulo Geles Borges e Grenry Tppolitow. N.9 156.709 - Metalúrgica Metamá S.A.
'••
N.9 15e.715- /Comércio e Indústria Mediria Ltda.
, NP 156.716- Leandro Torres cios
Santos.
14.9 158.729 - S.A. White Martins.
A
'
•

• • • •

NP 156.735 - Nílton Figueiredo de
Almeida.
N. 156.738 - Heley Francisco da
Costa,.
N.9 156.747 - Martin Gomes Martinez.
N.9 156.750 - Natalio de Oliveira
e Fernando Ventura Alves Ferreira.
14.9 156.761 -- José Rony Biasuz.
14.9 156.767 - Kurt Martin Oesterle.
N 9 66.864 - Millard F Ra -er
NP 156.879 - Metalúrgica Tabú
Limitada.
14.9 156.895 - Aquaplast Comércio
de Plásticos Lida,

1

As Repartições Públicas
tingir-se-ão, às assinatura,
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e ele
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamoe
usem • os interessados prefe.
reneialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da ossi•
natura.
.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemptar,
atrasado dos órgãos oficiaisi
será, na venda avulsa, acresci-.
do de Cr$
se do mesmo
ano, e de Cr.
por ene
decorrido.

149 481.212 - Albra. cl. 40, de Alu- I 149 479.780 - Cinemas Unidos 8.4.
I- Aguarde-se a solução do teme
mínio do Brasil S.A.
N9 481.225 - filsoleta, el. 36, de apontado.
José Santos S.A. Calçados.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
149 481.238 - Seara geriste, cl.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
32, de Associação Brasileira de Educação e Cultura.
Explora çâo de Contratos
N9 481.247 - Pais de Meátres geRio, 1 de Abril de 1965
mestes, el. 32, de Associação de Pais
e Mestres de Colégio, Santa Maria. (Artigo 147 - parágrafos 1.9 e 2.9
I 149 481.280 - Gazeta do Criador, do Código da Propriedade Industrial)
r. 32, de SI vam CIa. de Pro dutos
Por despacho do Sr. Chefe da Separa Fomento Agro -Pecuálro.
N9 481.355 - "X-9", ci. 36, de Tex- ção. foi mandado averbar o contrate
de exploração da marca - Figura
til Andréa Ltda.
de Boneco e Desenho de Fantasia registrada sob número 297.317 EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE' ....Nome Comercial Deferida:
constante do clichê abaixo, de proPESQUIZAS
149 317.361 - Mercantil Tremargo priedade de - Knorr Naehrnaittel
Representações e Importações Ltda. Aktiengesellschaft - estabelecido na
Marcas Deferdas
•
- Requerente: Mercantil 'Tremere° Suíça - e em favor de: Refinaçõe8
de Milho, J3razil - estabelecido era
Rio, 6 de abril de 1962
I Representações Ltda., artigo 109, nú- S.
Paulo - Brasil - Averbe-se O
mero 2 do Código.
contrato de exploração.
'Termos:
Titulo de Estabelecimento DefeN9 479.532 - Jornaltur, classe 32, de ridos:
Jornaltur Ltda.
149 480.837 - Trim Turismo, d.
149 479.744 - Café Ranchinho, el.
33,de brando 'Trimigliorffl, artigo 117,
41, de Alzira Rampini Cordeiro.
14. 9 479.769 - Vazek, cl. 16, de número 1 do Código.
149 481.364 - Supermercado A16,
Vazek Indústria e Comércio Ltda.
14. 9 479.785 - Mimosept, el. 10, de classes 34 - 41- 42 - 43 e 44, de
Marialva Fernandes de Mello, artigo
Molnlyeke Aktiebolage.
117 neenero 1 do Código.
N.9 4178.809 - rotó, ci. 44, de Eloy
& Lia. Leda
Exigências:
14. 9 479.941 - Toe-Ettes, el. 3, de
General Formeis Corporation.
(Térmos com exigências a cumprir)
Proprietária Ir
14. 9 479.944 - Galgo, cl. 33, de N9479.726 - Ao Cravo de
Ouro
Knorr Nair:metal
Michel Jacques Perca.
Ltda.- •
'eldioneesellschaill
149 479.727 - A Bonita Flôres
Ni • 481.018 - Wakamoto, cl. 36,
. Licenciada A
de Wakamoto S.A. Produtos Quimi- 149 479.750 - Cia. Indígena ExporNinares' de Milho.
e
cos e Farmacêuticos, com exclusão
8raze
• neeta-blocee, cintas, cirtos e ala o- tadora.
149
479.774
Texaparas
Importafadas. •
Exnortadora Ltda.
N9 481019 - Wakamoto, cl 36. de dora e481.334
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Banco do Intmreftm- ção
Wakamoto S.A, Produtos e Ferma- bio149
foi mandado averbar o contrato
Nacional
S.A.
Outieree, com exclusão de cobretudo e,
de exploração da marca - Figura
de enxovais.
de Cate e Prato .- registrada sob
Diversos:
número 298.045 - constante do cli149 481.162 - Reforma Agrária
questão de consciência, el. 32, de 149 446.946 - U. viçam= & chê abaixo, de propriedade de Editra Vera Cruz Ltda.
Pha.rmaceutical Cor p oration. - Knorr Naehrmittel Aktiengesellschaft
149 381.211 - Albra, el. 38, de Alu- Aguarde-se a solução do termo apon- - estabelecido na Suíça - e em famínio do Brasil S.A.
tado.
vor de Refin ações de Milho, Brasa
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— estabelecido cal S. Paulo — Bra- Chhnica Bayer S. A. — estabelecido Por despacho do Sr. Chefe da Se— Averbe-se o contrato de explo- no Estado da Guanabara — Brasil ção foi mandado averbar o contrato
— Averbe-se o contrato de explora- de exploração da marca — Thenimon
ração.
— registrada sob n•9 301.750 — consção.
tante do clichê abaixo, de propriedade — Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de — A Chimica Bayer S. A. — estabelecido no
Estado da Guanabara — Brasil —
groprietárir
Averbe-se o contrato de exploração.

Sorit,

.-r arbenfabriken Einem
4 w.Raz VERDE
Proprietária

Knorr Nalumittel
aktiengeolischafel
licenciada
pánaoses Mimei
8rnra

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Atebrina
— registrada sob número 284.814 —
Constante do clichê abaixo, de propriedade de — Farbeafabrieken
Bayer Aktiengesellschaft — estabelecido na Alemanha — e em favor
de — A Chinuca Bayer S. A. —
estabelecido na Estado da Guanabara — Averbe-se o contrato de expio'ação.

ATEBRINA.
Proprietária
farbenfabriken Bayet,
Aktiengesellschaft
Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado
Chimica «Bayer • S. A
Rio de Janeiro

Aktiengeseilschatt
Leverkusen - 4lemanha4
Fabricante Autorizado
A Chinca e Bayer • S. ge

Rio de Janeiro

neltfielleon30yeÃ,
Proprietária

• Akhengesellschaft
Leverkusen -Alemanha

Fabricante Autorizado
A Chirnica e Bayer e
S. A.
Rio de Janeiro

COLEÇÃO DAS LEIS
1964
VOLUME

VII

ATOS DO PODER
LEGISLATIVO
Le.l.1 de outubro a dezembro
avulgaçâo ti.° 931

Preço: Cr$ 3.600
VOLUME

VIII

Fabricante Autorizado

Preço: Cr$ 2.80C

A Chirnica Bayer e S. A.

A VENDA :

do Sr. Clirf: da Seav p ri s rlr o r-witrrIrn
de ev.•,lorlf.--,o (h ma gra —
• .rd ,cd 3 1,1111P1,-) .rn
non
—
con,far: . e c!,, cl
ê abrilYo. dr oroPrit.è'a
layer
Akt,ice.,
rMabrl r e l eln na
Afem:, rao -rm. favor
,A.
ac.•or,,(:

BINOTAL
Proprietária
arbenfabriken bayer
Aktiengesellschaft
Leverkusen Alemanha
Fabricante Autorizado

Farbenfabriken Bay.
Akti3ngesellschaft
Leverkusen-Alemanha

Por
ção

Farbenfabriken Bayer
Ak hengesellschaft
Leverkusen -Alemanha'
Fabricante Autorizado

nspirina.

ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Lrecretos de outubro a de:-.embro
Divulgação e.° 932

Rio de Janeiro

Proprietária

Por despacho do Sr. Chefe da Secão foi maodado averbar o contrato
de exploração da marca — Aspirina
A Chinca Bayer • S.
— registrada sob número 301.071 —
constante do clichê abaixo, de proRio de Janeiro
priedade de: Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de — A
Chirnica Bayer 8. A. — estabelecido
Por nespacno do Sr. Chefe da Seno Estado da Guanabara — Brasil — rão foi mandado averbar o contrato
Averbe-se o contrato de exploração. de explorarão da marca — Binotal
— registrada sob número 297.816 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de — Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de A Chimica Baver S. A. — estabelecido no
Proprietárit
Estado da Guanabara — Brasil —
farbenfabriken %or.
Averbe-se o contrato de exploração.

ror despacho do Sr. Chefe da Se-

ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Campoferrou — registrada sob número —
291.287 — constante do cliché abaixo, de propriedade de — Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft —
estabelecido na Alemanha — e em
favor de — A Chimica Bayer S. A.
— estabelecido no Estado da Guanabara — Brasil — Averbe-se o contrato
exploração,

Treninvan

Na Guanabara
Seção de V erld,15:

Hven:da Ror), igues AIVE1 n.').1
kiència 1:
d:t F7,:rda
Atende se a ped'&"
Serviço dt R cml
Pwfal
Em BraSí'l.;
,N a sede do r) i N.

I A Chimica Bayer • S. A,
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1965
Oficial
Substituto.
Por despacho do Sr. Chefe da Sacão foi mandado averbar o contrato
de explorarão da marca — ospotot
— registrada sob número 297.912 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de — A Chi mica Bayer S. A. — estabelecido no
Fsiado da Guanabara — Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.
— Cit eraldo Cardou) Serapitim,

spukt
Proprietária
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellichaft .
leverkusen-Alemanhi
Fabricante Autorizado
A Chimica « Baver S. A,'
Rio de janeiro

Abril

de 1965 1459

Por despacho do Sr. Chefe da Seção loi mar- h:lu averimr
contrato
de expioraçao da marca Eldoiorraio — registrada soo numero zoJ.oad
— constante cio cliciie aoaixo, de propriedade cie 1. az-bentaPriegen Bayer
Aktiengesellschalt — estabelecido na
Alemanha — e em favor de —
Chimica BE.si-r S. A. — estauoiecido
no Estado ria Guanabara — Brasil •
Averbe-se o contrato de explortivio.
JELDOFORWO

Proprietária
Farbenfabriken BayW
A ktiengesellschaft f
Leverkusen - Alemanhai
Fabricante Autorizado I,
A Chimica « Bayer S. A;
Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Se.
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Marbaletas
— registrada sob número 284.787 —
constante do clichã abaixo, de propriedade de Farbenfabrieken Bayer
AlniengsellscNaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de — A

Chimica Bayer S.A. — estabelecido
no Estado da Guanabara — Basil
— Averbe-se o contrato de exploração.

g 4 It

4.1 ir

E 1:

Proprietária
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Leverkusen - Alemanha
Fabricante Autorizado
A Chimica e Bayer a S. A

Rio de Janeiro
Por demacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
.de explorarão da marca — Periston
— registrada sob número 284.769 —
constante do clichê abaixo, de propriedade mie — Farbenfabrieker
Barri. Ak thmgesellschaft — estabelecido na Alemanha _ e em favo,
de — Chimica Bayer S. A. — esta.
belecido no Estado da Guanabara —
Brasil — Averbe-se o contrato de ex,
ploração.

Perislort
,Proprietária,
Farbenfáriken Bayea,
Aktiengesellschaft
Leverkusen - Alemanha
Fabricante Autorizado:
A Chimica ••Bayer • S.

44

Rio de Janeiro •
Por desnacho do Sr. Chefe da .see‘veNtr G' onn"nt0
f•n o red m e
P lnI/ n/11." n et En‘ TVIP/11t
PP/Infreli
- ris e4cfwe ela cedi Til'S ' ,nom nan . 70n
fias nrnywinAn g/1".
VReve•haTNI/nts./^GAn
In o ,rpr
1.flem nuu. /.. 11,1Ph eff
eido II" AI P menNbe — e P M fa”,..
— A Chimica. 120.ver S. A. — PstfsilNiu
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ido no Estado da Guanabara — Bayer Aktiengesellschaft — estabeasil — A verbe-se c contrato de lecido na Alemanha — e em favor
iloraçãf
de — A Chirnica Bayer S. A. —
estabelecido no Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

RESOTREN
Proprietári:,

Farbenfabriken Baya
Aktiengeselischaft
Leverkusen -Alemantus

MITIGAL
Preprietaria

Aktiengesellschaft

A Chimica Bayer S. A
Rio de Janeiro

Leverkusen - Alemanha

« Frasyloi »
Proprietária
carberdabriken Bay6;
'Aktiengesellschaft
leveusen-AlemanSia
F abricante Autoriza8

A Chimica Bayer S.
Rio de Janeiro

A.

Fabricante Autorizado
Chimica Bayer S. A.
Rio de Janeiro

CAFIASPIRINA
É P'RA CABEÇA
Proprietária
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
-everkusen- Alemanha

Por despacho do Sr. Chefe da Serão foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Bayer —
Fabricante Autorizado
registrada sob número 2E0.669 —
constante do clichê abaixo, de proChimica « Bayer S. A
priedade de — Fabenfabrieken Bayer
Rio de Janeiro
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de — A ChiPor despacho do Sr. Chefe da Samica Bayer S. A. — estabelecido no
cão foi mandado averbar o contrato
Estado C.a 'Guanabara — Brasil — (1,-! exploraão da marca — PredasAverbe-se o ront r:i t o de explora- pina — registrada sob número 274.316
ção.
— constante do clichê abaixo, de propriedade de — Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemani.s — e em favor de — A Chimica Bayer S. A. — estabelecido no
Estado da Guanabara — Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.
Proprielaria
faibentabriken Bayer

Aktiengesellschaft
Leverkusen-Alemanha

PREDA:SPINA.
Propr:etaria

Fabricante Autorizado

Farbenfahriken Bayer
Aktiengesellschaft
Leverkusen -Alemanha

A Chimica Bayer » S. A,

Rio d: Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mardado averbar o contrato
de exploração da marca — Bayeain
— registrado sob número 283.313 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de — Farbenft-brieken
Bayer Aktiengesellschaft — estabelecido na Alemanha — e em favor de
— A Chimica Bayer S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara —
Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

Fabricante Autorizado
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Dolvisol
— registrada sob número 276.285 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de — Farbenfabrieken
Bayer — estabelecido na Alemanha
— e em favor de — A Chimica
Bayer S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara — Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.

CI3AYCAIN»
Proprietária

'F arbenfabriken Bayet
1 Alctiengesellschaft
Leverkusen -Alemanha
Fabricante Autorizado
A Chimica « Bayer * S. 11.'

Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrati
de exploração da marca — Mitigai —
registrada, sob nÚniero 284.144 —
constante do cliché abaixo, de pro- '
criedade de — Farbenfabrieken'

71.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrate
de exploração da expressão de propaganda — Cafiaspirina — o remédio de confiança contra dôres e resfriados — registrada sob número
— 272.397 — constante do cliché
abaixo, de propriedade de — Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft
— estabelecido na Alemanha — e em
favor de — A Chimica Bayer S. A.
— estabelecido no Estado da Guanabara _ Averbe-se o contrato de
exploração.

-farbenfabriken Bayer

Fabricante Autor'zado

Por despacho do Sr. Chefe da Serão foi mandado averbar o contrato
te exploração da marca — Trasylol
— registrada sob número 281.405 —
nstante do clichê abaixo, de propriedade de — Farbenfabrieken
Bayer Aktiengesellschaft — estabeletido na Alemanha — e e,n favor de
— A Chimica Bayer S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara —
Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da expressão de propaganda — Cafiaspirina é p'ra. cabeça
— registrada sob número 274.332 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de — Fatbenfabrieken
Bayer Aktiengesellschaft — estabelecido na Alemanha — e em favor
de — A Chimica Bayer S. A. — estabelecido no Estado da Guanabara
— BrasL - Averbe-se o contrato de
exploraçá-,

P101u Ue 700

Dolvist;t1
Proprietária
Farbenfabriken Bayei
Aktiengesellschaft
Leverkusen -Alemanha
Fabricante Autorizado
Chimica Bayer » S. A.
'Rio de Janeiro

Chimica Bayer » S. A.
Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploraçoã da expressão de propaganda — Instantina corta os resfriados — registrada sob n•9 272.396
— de propriedade de — Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft — estabelecido na Alemanha — e em favor de — A Chimica Bayer S. A. —
estabelecido no Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

IKSTANTINA coda os resfriados

(AflhiL*ti eattIla d tiaPara
contra Cer e rtstrlattotn
Proprietária
Farbenfabriken Bayer
Aktiengese!ischaft

Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado
A Chimica Bayer s. A.
Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
(1 ,, exploração da marca — Cariaspirina — registrada sob número —
269.340 — constante do clichê abaixo, de propriedade de — Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft —
estabelecido na Alemanha — e em
favor de — Chimica Bayer S. A. —
estabelecido no Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

CAFIASPIRINA
Proprietária
Farbenfabriken Bayei
A ktiengesellschaft .
Leverkusen -Alemanha
Fabricante Autorizado

A Chimica Bayer » S. A
Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploracão da marca — Adalina
— registrada sob número 269.753 —
constante do clichê abaixo, de propriedade — Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de — A
Chirnica Bayer S. A. — estabelecido
no Estado da Guanabara — Brasil
— Averbe-se o contrato de exploração.

A cl alina
Proprietária',

Proprietáriafarbenfabrike n &fel
.
Aktiengesellschaft
Leverkusen-Alemanha
fabricante Autorizado',

farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft ,
Leverkusen-Alemanha

A Chimica Bayer » S. A.
Rio de Janeiro

A Chimica'. Bayer » S. A.
Rio de Janeiro

-

Fabricante Autorizado

Sexta-feira 9
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
• de exploração da marca - Yatren 105
- registrada sob número 213.493 constante do clichê abaixo, de propriedade de - Farbenfabrieken Bayer
• Aktiengesellschaft - estabelecido na
Alemanha - e em favor de - Chimica Bayer S. A. - estabelecido no
Estado da Guanabara - Brasil Averbe-se o contrato de exploração.

DI, RIO OFICIAL (Seção III)
.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - Figura de
Boneco e Desenho de Fantasia registrada sob número 297.318 constante do clichê abaixo, de propriedade de - Knorr Naehrmittel
Aktiengesellschaft - estabelecido na
Suíça - e em favcir de - Refinações de Milho, Brazil - estabelecido
em S. Paulo - Brasil - Averbe-se
o contrato de exploração.

t ién_105'
'Proprietária.
Earbenfabriken Bayer.
J'Aktiengesellschaft
leverkusen-Alemanhá,

Fabricante autorizado'
-A Chimim .Bay-er » S. A:
Rio de Janeiro
, Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - Wycillin
- registrada sob número 287.195 constante do clichê abaixo, de propriedade de - American Home Products Corporation - estabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte
- e em favor de - Indústrias Farmacêuticas Fontoura Wyeth S. A.
- estabelecido em S. Paulo - Brasil
.Averbe-se o contrato de exploração.

WYCILLIN

.

,W1140

Knorr Nahrmittei ,
,Aktieegaselischatt
Licenciada
Ileheat5tt de Milfickl,
Watt

Abri' do , ;95

•-.
N. 479.703 - Café e Bar lupira
Ltda.
N. 479.703 - PaCaria e Confeitaria Triunfante Ltda.
Ns. 479.705 - 479.706 - Açougue
Estrela do Rio Ltda.
N.9 479.836 - Fleck & Cia.
N.9 479.838 - Serralheria Gerson
Ltda.
N. 479.851 - Predial Ponche Verde Leda.
N. 479.855 - Rovera Sc Cia. Ltda.
N.9 479.883 - Robapharm A. G.
N.9 479.904 - Laticínios Gerb6
Ltda.
.N.9 479.905 - Distilaria Ibéria
Ltda.
N9 479.908 - Dibel Distribuidora
de Produtos de Beleza Ltda.
NP 479,925 - Sebastião Sant'Arma.
Ns. 479.697 - 479•898 - Jayme
Estevam Benedetti.
NP 479.708 - Hidraulic Máquinas
S. A.
N9 479.814 - Filmes do Norte
Ltda.
N.9 479.834 - •Magarin Atalaia
Ltda.
Temo 479.696 - Paldo Priami.
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4.9 409.454 - Nymphenburg
cl. 15 - de: Staatliche Porzellan Map
nt,faldur Nymphenburg A. Baumi. •
,.9 428.235 - Uzaron ci. 1 de: Uzara Werk Zur Herstellung
-..shemischer Und Pharmaceutischer
Praparate Dr. Rudolf Braun - Até
10 de outubro de 1969.
N.9 520.528 - Pniarsen - classe
3 - de Instituto Pinheiros Produtos
Terapêuticos S. A.
N.9 675.983 - Wakamoto o máximo
em fortificante - cl. 3 - de Wakameto S. A. Produtos Quitnicos Farmacêuticos - Até 19 de janeiro de
1965.
N.9 677.989 - Membranit - cl. 1
- de: Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft - Até 8 de março de
1975.
N.9 677.990 - Personal - cl. 1
- de: Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft - Até 6 de abril de
1975.
N.9 677.991 - Plura.fil - cl. 1 de: Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft - Até 12 de abril de
1975.
•
NP 678.771 - Raffinit - cl. 1 de: Henkel & Cie. G.M.B.H.

Por despacho 'do Sr. Chefe da SeDiversos
rão foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - Hartol Exigências
'N.9 86.017 L. Westafalische Drahregistrada sob número 212.015 constante do clichê abaixo, de nro- tinciustrie - Prossiga-se classe 11 arTermos com exigências a cumprir:
nriedade de - American Home Pro- tigos na classe.
ducts Corporation - estabelecido nos
N.9 522.958 - Mayo Indústrias
Estados unidos da América do Norte EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE Farmacceutica
Ltda.
- e em favor de - Indústrias FarPRORROGAÇÃO
macêuticas Foutoura Wyeth S. A.
N. 520.546 - S. A. Institutos Te- estabelecido em S. Paulo - Brasil
rapêuticos Reunidos Labofarma,
Exigências
- Averbe-se o contrato de exploração.
Rio, 6 de Abril de 1965

NOTICIAM°

HARTO!.

Termos com exigências a cumprir:
N.9 234.524 - Asbach & Co. Oposição
PROPRIETARIA:
foi mandado, também, prosseguir com
Indústria Brasileira.
as exclusões feita pela Seção.
Suctrican Nome Products Corpordlagt
Central Electric Company - opoN.9 234.532 - Asbach & Co.
sição ao termo 129.085 - modelo
PROPRIETÁRIA:
LICENCIADA:
•
N. 234.527 - J. Weck & Co.
industrial de: Paulo Campos Teles.
Morim Home Products CorSoration
indústrias Farmaciutioai
N. 235.906 - Rotaprint Aktien• fontouca WYetn S. A.
geselischaft,
LICENCIADA
Retificações
N. 241.588 - Rex Konservenglasindústrias farmacêuticas
geeellsch aft M . B.H.
Termos:
Por- despacho do Sr. Chefe da Se%Moura . Wveth S. A.
Ns. 253.026 - 263.710 - Osram
ção foi mandado averbar o contrato
Kommanditgesellschaft.
N.9 112.931 - privilégio de invende exploração da marca - Anfogin
N.9 414.674 - Atmos Fritzsching & ção - Aperfeiçoamentos em ou rePor 'despacho do Sr. Chefe da Seregistrada sob número 291.544
lativos a hélices de roda de palheta
- constante do clichê abaixo, de nro- rão foi mandado averbar o contrato Co. G.M.B.II.
- requerente: J. M. Voith G.M.B.H.
priedade de - American Home Pro- de explorarão da marca - Estrepto- Pontos publicados em 16 de teveDiversos
ducts CorPoration - estabelecido nos eilina - registrada sob número retro de 1965 e retificado em 31 de
Estados Unidos da América do Norte 284.870 - constante do clichê abaiN.9 232.911 - Brunsviga Maschi- marçe de 1965.
- e em favor de - Indústrias Far- xo, de Pronriedade de - American
NP 128.556 - privilégio de invenmacêuticas Fontoura Wyeth S. A. 'Fleme Products Corporation - esta- nenwerke A. G. - Em face da in- ção
- Aperfeiçoamentos em ou rela- estabelecido em S. Paulo - Brasil belec1do nos Estados Unidos da Amé- formacão nada há que deferir. Arcionados com métodos e meios de
Averbe-se o contrato de explora- rica do Norte - e em favor de - In- quive-se o pedido de prorrogação.
produzir furos em elementos de medústrias Farmacêuticas Fontoura
ção.
N. 238.235 - Badische Anilin & tal - requerentes: Sornellus Jonan
Wyeth S. A.-- estabelecido em São Soda
Fabrik I. G. Farbenindustrie Kruger - South African Irou And
Paulo - Brasil - Averbe-se o conA. G. Ind. Auelosung - o registe° Steel industrial Corporation Limited
Por despacho do Sr. Chefe da Se- trato de exploração.
5 3.252 vigorará até 7-6-1971. Nada - Pontos publicados em 16 de feveção foi mandado averbar o contrato
há que deferir. Arquive-se o pedido reiro de 1965 e retificado em 31 de
de exploracão da marca, - Mepan
de .prorrogação.
- registrada sob número 303.361 março de 1965. Fica tambem retificaconstante do clichê abaixo, de proNa. 290.009 - 290.010 - Carl do a prioridade depositada na Repriedade de - American Home ProNada há que de- -adição de Patentes da Africa do
P W. 13orgward
ducts Corporation - estabelecido nos
os
pedidos de pror- Sul, no dia 10 de março de 1960 sob
1""qUivem-se
PROPRIETARIA:
Estados Unidos da América do Norte
n.9 1.‘114 de 1960.
romeões.
e em favor de - Indústrias Far- „1.)10éricaa sonsa Products Corp.:data
N.9 127.119 - privilégio de Inven.
NP 290.012 - Carl F. W. Borgward
tnaceuticas Fontoura Wyeth S. A.
Nada há nua deferir, em face do cão - Processo para aperfeiçoamento
estabelecido em S. Paulo - Brasil
•
• LICENCIADA:,
registro prorrogando, qu3 está em de material cont endo celulose - re- Averbe-se o contrato de explora'.
viecir até 16-1-1969. Arquive-se o pro- querente: Cibo. Société Anonyme
indústrias Farrnacsuocas
,çáo.
Aktieneeeel lschaft - local 03cesso.
'abelecido: Suíça _ Pontos publica.
,fontoura Wysth S. A.
N.9 414.834 - Mannesmann Ur- tacto:, em 16 Je fevereiro de 1965 e
tientneseliscbaft - A vigência do re- retificado em 31-3-1965.
riste° nemero 34.414 é até 23-5-1968.
General -' tr,, Ci. -nosição ao terNada há que deferir. Arquive-se o m 1.589, •-nd. t.'.).
¡EXPEDIENTE DA . SECA° DE pedido de prorrogação.
Novik S.A. Ind. e Comércio (opo.
EXAME FORMAL DE MARCAS
Prorrogação de Marcas
sI ção ao têm° :"6 . 220 priv. inven.
Exigências
•
Foram prorrogados os registros utee
ffidiet..110 Hanie Products Corpordek
Ca;r •1T' .Iz S.A. Imp.
seguintes termos:
Rio, 6 de Abril de ,1965'
.
LICENCIADA:
• Comércio (oposição ai têrmo 130.755),
Importa, - e Co.
Cassio
Mur-'7,
S
NP
405.198
Glasurit
cl.
1
Termos
com
exigências
a
cumprir:
lodústriat Farmaciurticao,
,sição ao t:mmo 130.756)
N.9 479.702 - Açougue Maracana- de: Glasurit Werke M. Winkelmann mérch
nessa -Wyeth S. Ao
zinho Ltda •
Aktiengesellschaft.
,
.
)
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Valis..re S.A. Fab. de Artertos
Tecidos Indesmalhaveis 64)34, ao
`tê.-..) ;3,096 priv. inven4101.
De Millus Conaérco e tad. de Roupas S.A. (oposição aia térmo
priv. invenção).
Erito Rotlischild S.A. Ind. e
mére..> (oposição ao termo 112.13/ no&leo
Braspla S.A. Ind. e Comércio de
Matêri- (opc..:ção ao . tti-lo
112.261 mod. lit.).
Mecânica (op,..si/brios S.A.
invenção ao térmo 113.415 priv.
ç 9)•
lanosa S Indksiria Nacion?.1.
Autopeças (oposição ao Krmo 116.f
priv. invenção).

.wril de 1965

OFIÓIAL 3 (Seção III)

1. e Comércio 1.2o- São Paulo (oposição ao térmo 121.794
Karlbe 5 A.
sição ao têrmo 120.513 modélo de uti- priv. lavei "o) .
P Dei Nero S.A. (opor lidade).
Jose L"r3r.fla (oposição ao térmo
119.330 Modêlo de -oti- • Berta Coogecções Ltda . (oposição ao mero 121.803 P riv. idvenr.ão)•
sição a '
lidade).
têrrno 120.513 mod. ut. ).
Walita S.A. Eletro Indi ; rtria • (opa
Salim Badra S.A. Manufaturas MeBruno Emilio Matteo Perito (oposi- siço ao termo 122.003 priv. de inveot
tálicas ( peotçâo ao têrmo 119.546 pri- ção ao térmo 120.632 mod. ut.). - ção n •
vilégio de invenção) .
Lida.
Ancora Ind. e C_
. M-i,oZárgicn Heleny S.A. Ind. e Co120.670 siçÇo ao Cérulo 122.027 modêlo Motim.
mércio "(oposição ao têrmo
Jose Diaferia (oposição ao tértno
mod. ut.) „
tria1).
priv.
Valisere S.A. Fãb. de Artefatos de C A V Limited (oposição ao térino
Robert Miocque e Vicari S.A. Ind.,
Tecidos Indesmalhaveis (oposição ao 120.9:5 .priv. invenção).
e Comé;cio de vladeiras (oposição
S.A. Cotonificio Gavea "(oposiçâo
térmo119.870 mod. ut. ) .
123.2"* - mod. ut.).
: 681
7. inv enção).
ao térmo 21
De Min us Cométo
zi e Ind. de RouMalharia Irmãos Daud S.A. (oPRN
pus S.A. (oposição ao térmo, 119 3170 Sindicato da Indirstria de
° 4 sição ao têrmo 12.600 privilégio de
mod. ui.).
CristRie Planos e õcos no Estado de inven ))..
Gil &moei k oposiçz.0 - 4 térmo

mero 119.07 priv. invenção).

' 411310'

o

CCDT.tElQ.A.CD

19,64
VOLUME I

vOLUME V

•ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de janeiro a março
Divu/gação n.° 909

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de julho a setembro
Divulgação a.' 923
Preço Cr$ 1.200 "r

Preço : Cr$ 600
VOLUME II

VOLUME VI

ATOS. DO PODER EXECUTIVO
Oecretos de laneiro a março
Divulgação n. • 910

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decrctos de tolho a setembro

Divulgação a° 924
Preço : Cr$ 1.800

Preço : Cr$ 1 .800
,VOLUME

VOLUME VII

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulagçâo
931

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de abril a junho
Divukração a 915

Preço i Cr$ 500

Preço: Cr$ 3.600

VOLUME IV
ITOS DO PODER EXECUTIVO

YOLUME VIII
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro

Decretos de abril a bobo
rnvolignoto os.* 915

Divulgação n. • 932

Preço: Cr$ 2,.800

.191No a CÃS 500.

• A VENDAI
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
rttende-ee 41 pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brunia

Na sede do D.I.N.
•

f

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
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Abril de

—
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 cio Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçã,o começará a
morrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
'á:acionai da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do rtassIstam requerido
IMMea

de nietal precioao, serViços de refrescos
rl'ernio n.' 675.226, de 7-12-64
Litnpadora 'Luso-Eidorado" Limitada de meu] precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
São 1).-itilo
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais precio"LUSO—ELDORADO',
sos, talheres de metais preciosos, turibulos de metal, turmalinas lapidadas e
BRASILEIRA
vasos de metais preciosos
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia alvaiade de zinco. abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espreinacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
cera e de madura, g goma para /avandaria. limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. liquides mata-gorduras oara rou pas e mata óleos para rou.
pas. oleina. óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão coniuM, sabSc de esfregar e saponáceos, tealos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 675.227, de 7-12-64
Empreza Raspadora "A Preferida" Ltda.
São Paulo

"A• PR EFERIDA- •
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos, literais de propaganda,
cheques, clichés, cartões tennosplástscos de identidade, etiquetas impressas.
faturas. folhinhas impressas notas promissórias recibos e rótulos
Temi on.° 675.228, de 7-12-64
Joalheria "Trianon" Limitada
Sjio Paulo

"TRIANON"
ND, ;atum§ FIRA
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas Imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações. adôr
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas Imitações, alianças, anéis, mal
1205 de tantsaia, de metais preciosos
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos. bandejas de metais pre
ciosos, berloques de metal preciosos
brincos de menti precioso, ou semi
precioso, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
(tontas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos. diamantes lapidados, f•io de ouro
Elo ie prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos. jdiaa.
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos. medalras de metais Preciosos
semi-preciosos e suas imitações palito:
de ouro, pedras preciosos para jóia. pe .
eiras semi-preciosas para 16/as, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais). reciosos. serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor

Termo n.° 675.229, de 7-12-6'4
Lojas Dagrna7r Comércio de Aparelhos
Eetro Domésticos Ltda.
São Paulo

,,D46ms
IND. BRASIL E&

tez, caibros, caixilhos. colunas, chapas
para coberturas chapas plásticas para
coberturas e divisões. caixas dágua,
caixas de descarga para lixos, edificaL
ções premoldadas, estuque, emulsão de
base as‘áltico, esquadrias, forros, forros
plásticos, frisos, gesso estacas, grades.
janelas estruturas metálicas para construções, :elas de metal, ladrilhos,
lambris, luvas de junções, !ages, lageotas, material isolante contra frio e Calor massas anti-ruidoa para uso nas
construções. maneies, massas para revestimentos de paredes, madeiras para
construções, mosaicos, produtos de base
asfáltico, produtos para tornar imper.
meabilizantes as argamassas de chneaà:
e cal hidráulica, pedregulho, produtos
betuminosos para uso nas construções.
tes, líquidos ou sob outras formas para
revestimentos outros usos nas construções, placas. plásticos para pisos. paredes e tetos, persianas, placa s para
pavimentação, peças ornamentais de
cimento ou gessso para tetos e paredes
papel para forrar casas. parqueies. portas. portões, pisos, soleiras para portas.
tijolos, tijolos refratários tubos de concreto, telhas, telhas plásticas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento.
vigas, vigamentos vitrõs e venezianas

Classe 8
Para distinguir: Acessórios, artigos e
materiais elétricos, instalações elétricas
para veículos e artigos elétricos para
veiculos. Aparelhos de alta tensão, acumuladores, antenas, acumuladores elétricos, bobinas, chaves elétricas, chaves
automáticas, comutadores, chaves para
antenas e fios terra, chaves de alavancas, chaves de tomadas, chassis, chicotes para automóveis, abat-jours, casta
çais. chaves de comando, cabos e condutores elétricos, caixas de ligação e
Tên-no n.° 675.231, de 7-12-64
distribuição de fios elétricos, condutores tubos e fios elétricos, contadores de Mara Comércio e Representações de
Artefatos de Tecidos Ltda.
rotação, condensadores, circuitos de iluSão Paulo_
minação, aparelhos de luz de emergência, interruptores, isoladores de correntes, isolantes elétricos, holofotes para
automóveis, faroletes, faróis, Susiveis.
fios terra, geradores automáticos, ger Indtaltasileira
radores estáticos, que funcionam com
Classe 24
válvulas, para aquecimento, por dieléArtefatos de tecidos em geral
trica e indução, unam distamos, lâmpadas, lanternas, lustres, lampeões. lanterTermo n.° 675.232, de 7-12-64
nas e luzes aparelhos de luz fluorescen.
Ernst ICnorr
te, aparelhos luminosos, aarelhos de gaz
nem ar—raios, pilhas, pilhas secas e
São Paulo
elétricas, painéis de carros, filtros para
motores, filtros de óleos, limpadores de
VEDA.-FIX
nd. Brasileire
para-brisas, luzes trazeiras para veículos, quadros de comando. plugs, refle.
toses, selava, reatores, redutores, resisClasse 11
tências elétricas reatores para luz fluoTampas metálicas para recipientes
rescente, reostatos, reguladores autom.
ticos, réguas de aço, reguladores e volTermo n.° 675.231 de 7-12-64
tagem. rádios. soquetes, sardas de alaSibera Ltda. Indústria e Comércio
me. aparelhos para soldar, sinaleiros,
Santa Catarina
teodolitos, transformadores tubos conduas, tomadas, trenas, terminais para
,
SI
baterias, válvulas. voltimetros, velas paInd. Reileira
ra filtros
Terrno n.' 675.230, de 7-12-64
Galesi Comércio e Revestimantos
Pastilha Ltda.
São Paulo

GALES!"
INO BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir materiais para construções e decorações e adornos de prédios:
Argamassa, argila, areia, azulejos, batentes. baiaustres, blocos de cimenta

Classe 56
O timbre da sociedade a ser nplirarla
esn papéis de correspondência e contabilidade
Termo ti.° 675.234, de 7-12-64
Tomar Indústria e Comércio de Artefatos de !Atai Ltda •
São Paulo

IndiT.9esileira

Classe 11
blocos para pavimentação e calhas ci- Grampos, pregos, parafusos, roscas e
mento, concreto, cal cré. chapas
arrue/as de metal

Termo n.° 675.235, de 7-12-64
Empresa Gráfica e Edsora Painasras
Ltda.
São Paulo

PALMRAS
Ind. Brainleum
Classe 32
Livros impressos
Termo n.° 675.236, de 7-12-64
Renato Barella
São Paulo

t . Ind. Brastietra
Classe 43
Par; distinguir: Perfumes, essências, extratos. água de colônia. água de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas. água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para 01
cabelos e para a pele, brilhantina, bana
dana. "batons" cosméticos. fixadores,
da penteados. petróleos. óleos para 09
cabelos, creme evanescenté. cremes gora
ciurosos e pomadas para limpeza da
Pele e "maguillage" depilatórios. desos
dorantes. vinagre aromático, pó de atroa
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobrancelhas. preparados nava
embelezar cibos e olhos. carmim pari
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. !sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentlfricios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados paro
banhos. pentes. vaporizadores de pertas
esceivaa para dentes. cabelos. imbu,
e cílios: dum de louro. saquinho pertas
risada pre parados em pó. pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
catícula: glicerina perfumada para 06
rabelos e preparaatos para descolorir
-anhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. áleos mira a Dele
Termos no. 675.237 a 675.241, le
7-12-64
Ensic S. A. — &apresa Nac:ona) de
Sa,teamento Indústria e Comércio
São Paulo

ring
4- dústria 13ra:311e-irá.
Cause 16
Artimas da eira:se
Classe 25
Artians da classe
Classe 20
Artis, —. Is classe
Classe 50
Artigos da classe
Classe 6
Amigos :da classe
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snookers, trens, tênis de mesa, tômbo- ças, camisas, camisolas, camisetas,
las, tamboretes, tacos, tornozeleiras pa- legfais, fraldas, galochas, gravatas, gorra esportes, tacos, bolas e mesas para cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
Morais
bilhares, vagonetes, varas ara saltos, pes, fantasias. fardas para nal ;.:irez coGuanabara
ros, logos de 'ingeria, taquaras laques,
varas para pesca, tarra tas e iscas,
luvas, ligas, lenços, trian.ôs meias,
xadrès
maiôs, mantas, mandrião, mantillias pa-.
Classe 21
Para distinguir; Vereulos e suas partes latos. palas, penhoar, pulover, Dalerinas.
integrantes: Aros ya , a bici; lates, auto- peugas, ponches, polainas, oilatras, ',aClasse 47
regalos.
quimonos,
;Indústria Brasileira
móveis, auto-caminhões, as ióss amor- nhos, perneiras,
Càos lubrificantes
tecedores alavancas de ca,nt-lo barcos. robe de chambre, roupão. sobretudos,
breques. braços para veic...los. bicicle- suspensórios. saldas de banho, sandá'ias,
Termo n. 9 675.251, de 7-12 6:
Classe 41
tas,
carrinhos de aião e ca-h:raz canii- sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
Casa Emilia de Plástisos Lula.
Artigos da classe
nhonetes;
carros aina;danis-s carnal:iões, baleis toucas. turbantes, ternos, uniGuanabara
formes e vestidos
carros, tratores, carros-berços, carros.
Temi° n. 675.243, d. 7-12-64
Classe 14
tanques carros-irrigadores, carros, car
Gerson Stambowswy
carrocerias, chassis. chapas cih Vidro comum, laminado, tral;alhado
Guanabara
culares para veículos, cubos de veiculos em tôdas as -formas e preparos, vila:,
carrinhos para máquinas de escrever cristal para todos os fins, vidro indus,
corrediços, para veículos, direção, desh- trial, com telas de metal ou composig adeiras. estribos. escadas rolantes ele- ções especiais: ampolas, aquários, as—
r
Classe ?3
vadores para passageiros e para carga sadeiras, almofarizes, bandejas, cube'rtefatos de plásticos e plásticGs em
engates para erros eixos de direção tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
geral
freios; tronteirs para veículos, guidão de mesa, cápsulas, copos, espelhos, asTitulo de estabelecimetno
locomotivas, lanchas, motociclos, molas carradeiras. frascos, fôrmas para do es,
Termo n.° 675.252. de 7.12-6a
motocicletas, motocarg as. moto furgões iõrmas para fórnos, fios de vidro, garModas Nelli Limitada
Termo n.° 675.244, de 7-12-64.
manivelas,
csvios. ônibus, para -chagues. rafas, garrafões. graus, globos, haste,
Guanabara
Companhia Lavanderia Confiança
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões jarros, jard:neiras, lico-eiros mamadeiGuanabara
rodas para bicicletas, raios para bicicle- ras, mantegueiras, pratos, pires. porta'
tas reboques, radiadores para veiculos. jóias. paliteiros, p ates, pendentes perodas para veicules, selins triciclos, ti. destais. saladeiras. serviços para rerantes para veículos, vagões. velocipe. Uescos, saleiros, tubos, tigelas, travesdes. varetas de contréde do afogador e sas, vasos vasilhames, vidro para viLavanderia Confiano
var es
acelerador tróleis trole:
draças, vidro para relógios, va retas,
Classe ?6
carros, toletes para carros
vidros para conta-gotas, vidro para
s:ol.recções
de
roupas
para
borsens
se
47
Classes: 1. 23 . 33, 3tj,
Classe 17
automóveis e pa:a bara -brisas e
nhoras e crianças
Titulo de estabelecimento
Artigos para escritório, almofadas para
xícaras
carimbos, almofadas para tintas, abriTermo n.° 675.253, de 7-12-64
Classe 2
Termo n.° 675.245, de 7-12-64
deres de cartas, arquivos, borrachas. Substâncias e reparações quirnicas
Galeria Artística Poliarte Esnitada
Comp,Iii!/ia Lavanderia Confiança S. A.
berços para mataborrã o. borrachas para usadas na agricultura, na horticultura.
Guanabara
Guanabara
colas, brochas para desenhes, cofres. na veterinária e para fins sanitários
canetas, canetas tinteiro canetas para a saber: adubos, ácidos sanitários,
desenho. cortadores de papel, carbonos. águas desinfetantes e para fins sani:PRORROGAÇÁVÀ
carámbog, carimbadores. cola para papel, tários. apanha-moscas e insetos Ide
:_àompanhis Invanderls Contlanee
coiadcmes, compassos. cestos para cor.• gr;ma e piapel ou papeias.) álcalis,
respondência. desenhadores, duplicadobactericidas. baraticidas, carrapaticidas,
res. datadores. estojos para desenhos,
cresol, creosotalina, creosoto. desodoNome comercia?
Classe 25
Imagens, gravuras. estátuas. .sstal;:atas esteios para canetas. estolos com minas, rante, desinterintes. defumadores exesquadros. estojos para lápis, espetos,
Termo n.° 675.246, de 7-12-64
estampas, manequins e análogos
estiletes para papéis, furadores. fitas terminadores de pragas e hervas daniAntônio Rodrigues
para máquinas de escrever, grafites nhas. esterilizantes embrocações para
Termos os. 675.254 e 675.261, de
Guanabara
para
lapiseiras. goma arábica. grampea- animais, enxertos, farinhas de ossos.
7-12-64
fertilizantes, fosfates, ‘ormicidas.
Sul Brasileira de Comércio, Importação dores, lápis era geral. lapiseiras. caa- gantes. fungicic'.as, glicose para fins
quinas
para
apontar
lápis,
minas
para
e Exportação S. A. .
grafites. minas para penas, máquinas de veteritsários. guano. herbicidas. inseticiRio Grande do Sul
escrever, máquinas de calcular. maqui- das, iisetitugos, larvicidas. microbiclnas de somar, máquinas de multiplicar. das, medicamentos para animais, aves
„indústria Brasileira'
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carim- e peixes óleos desinfetantes e vereiiPRORROGAÇÃO
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta. nados, petróleos sanitários e desinfecartas, prensas. prendedores de papéis. tantes. papel tumegatório. pós inseticiClasse 42
percevejos para papéis. perfuradores. das. paraticidas, tungicidas e desinfeArtigos da cluse
réguas, raspadeiras de borrões, stencils tantes, preparações e produtos msetipara mimeógrafos, tintas e tinteiros cidas, germicicias desinfetantes e veteVamo st* 675.247, de 7-12-61
rinários, raticidas, remédios para lias
Antônio Rodrigues
Classe 31
Para distinguir os seguintes artigos: veterinários, sabões veterinários e deGuanabara
Anéis de vedação para junções, anéis sinfetantes, sais para fins agrícolas,
obturadores, arruelas, bujões. barban- horticulas, sanitários e veterinários.
tes, barraca de campanha, buchas, be- sulfatos. superfostat Is, vacinas para
tume para vidraceiro, bolas para vál- aves e animais venenos contra insetos.
animais e hervas eadinhas
vulas, bocal do tanque, de gazolina,
Classe C,
INDUSTRIA BRASILEIRA'
BRAS., e
diafragmas para vedação, maSsas para
1NDVS 10,A
calafetar, circulos. círculos de borracha Para d.stinguir: Aerômetros, anemômepara potes, cordoalha, cordas, correias tros; aparelhos para analisar alimentos;
Classe 49
aparelhos eletro-técnicos físicos. fotoClasse 42
Para distinguir: Brinquedos. jógos, pas- de transmissão, canaletas. coberturas de
gráficos, geodésicos, isotérmicos, microArtigos , da classe
satempos em geral, artigos para fins lonas, fitilhos, discos de cortiça, sortiça,
métricos: aparelhos ozonizadores; apaexclusivevadente desportivos, automó- gaxetas, lonas, lonas para freios, manTermo n.° 675.248, de 7-1264
cetros de projeção: aparelhos retificadogueiras,
mangotes,
molas
para
veinsão
veis, aviões de brinquedos, bereinhos
Antônio Rodrigues
aestanas. rólhas, tampas, tubos de jacto res de energia elétrica; aparelhos para
bonecas, bonecos baralhos. bolas para
para vedação, tiras, tampeõs, tubula. revelação; aparelhos de contrôle; aperGuanabara
todos os esportes. carrinhos, caminhões
ções para vadações, tendas. válvulas de tómetros; cinematógrafos: cromatoscóca,rocinhas, chocalhos, caneleiras para
p.os; câmaras totográlicas: colounetros:
vedação, tubos de radiador
esportes, dominós, damas, disco. de arbarômetros; binóculos; bússolas: dáClasse 36
éRORROGACki
remesso desporticos dardo para lança- Para distinguir: Artigos de vestuários tragtnas totogra‘icos; este.reo-comparamentos, esingardas de brinclueios, fi- e roupas feitas em geral: Agasalhos dores; estereoscOppios; fotómetros. leu,11 TIMBUCA-4
guras de aves e animais joelheiras pa. aventais, a'percatas, anáguas, blusas, tes: lentes de contato: lucimetros: lupas,
---..._
ra esportes, lógos de foot-ball. de me- botas, botinas, blusões, boinas, baba- metrônomos: medidores quilométricos:
,Pq-D•SRASI5'1I1/4.
n ¡ócios de armar, luvas para esporte douros, bonés, capacetes. carto l as, cara- medidores totalizadores: medidores dáminiaturas de utensillos doméstico, na- puças, casacão, coletes, capas. chatas, gua: medidores de gasolina: medidores
•
dadeiras para esporte, patins. Patinetes cachecols, calçados, chapéus, cintos. de essências; medidores de eletr cidade;
Classe 42
Petecas, ploties, revolver de brinquedos. cintas, combinações. corpinhos, calça, metclores de fator potência: medidores
Artigos da classe
raquetes, redes de metal para pesca, de senhoras e de crianças, calções, cal- de 'profundidade: medidores de rotação:

Táno. In.° 675.242, de 7-1244
Ultro Alves de Barros e Ei."-gard Ribeiro

giitiiirantes Turísticos'

• Urino n.9 675.250, de 7-12-61
(Prori Og so)
Union Carril& Corporation
Estados Unidos dai Ara ca
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1 mediaras de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; microspeetoseópios;
aionóculos; níveis, níveis de mercúrio;
objetivas fotográficas. objetivas °cuiak, rei, óculos; óculos de alcance; ocilógra, /os; oftalmoseópios; oftalmOmetros; op1 ~atros; pés para câmaras lotográfi' cas; periscópios; plroscópios; planíme.:
: troe; planómetros: pluvermetros, potencleimetros; polarimetros; quadrantes astronômicos; quadrantes polares; quadrantes . maritimos; quadrantes solares:
quadrantes verticais; refractômetros; réguas corred.ças; réguas graduadas; regeu 'métricas; réguas de cálculo: sacarímetros; sextantes; teodolitos; telescópios; telescópios de inversão; telémetros: termostatos; termômetros

DIÁRIO OFICIAL (Stçã: :II)

dotas. caldeiras, máquinas de costura, placas para tornos, prensas hidráulicas,
máquinas adaptadas na construção e máquinas para panificação e máquinas
conservação de estradas, corte de ma- para fabricação de massas alimentícias,
deiras e carretos, máquirata para cortar máquinas para fabricação de papel, pone moer carne e legumes, máquinas clas- tes gigantes, platinados para veículos,
sificadoras, máquinas de contar„ máqui- moa, pedais de alavancas, de enbreanas para cortar. maquinas compressoras, geras, planetárias de parafusos sem fim
carretéis, máquinas cravadeiras, carnei- e de rodas. polias, máquinas para olaria.
ros hidráulicos, máquinas para fabricar maquinas pulverizadoras, máquinas de
canhões, máquinas para fabricar cigar- polir, receptáculos, rolos, ro'etes, ressalros, máquinas para tirar cortiça, distri- tos repulsionadores de rolamentos e
buidores de gasolina. dispositivos de ar- rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
ranque, diferencial, dispositivos de igni- consumo de gasolina, retentores de gração elétrica para motores, dínamos, dra- xa, de óleo e de cilindro. redutores sigas, desnatadeiras para manteiga. des- lenciosos, máquinas de rosquear, máfibradores de cana e forragem, máquinas quinas rotativas pára usinar ferro, aço
desempalhadoras, máquinas debulhado- e bronze, máquinas para rotulas, reguras, descascadoras, desintegradoras. má- ladores, serras mecânicas, segmentos de
quinas distribuidoras de concreto e bar- pistões, engrenagens e parafusos sem
Termo n.° 675.262, de 7-12-64
ro, espuladeiras, eixos de direção,- eixos fim. silenciosos, satélites, separadores de
Anastacio,Giannini
de transmissão. embreagens, engraxado- graxa, óleo e cilindro, máquinas secaSão Paulo
res centrífugos para forjas, engenhos doras. maquinas para serrar, máquinas
de cana,. expretnedeiras para manteiga, salgadeiras para manteiga, teares. turengrenagens para mancais, engrenagens binas, torcedeiras, tesouras rotativas, tede cremalheiras, engrenagens para eixos souras mecânicas. fiamos revolver, larPRORROGAÇÃO
de manivelas, engrenagens de parafusos aos mecânicos, trilhos tupias, tranchas,
seta fim, engrenagens de distribuição, tirantes, transportadores automáticos
OIANNIN
engrenagens multiplicadoras, esteiras para' alta e baixa pressão, máquinas laClasse 33
transportadoras, elevadores hidráulicos. vadeiras, máquinas para terraplannem,
Titulo de estabelecimento
exaustores de forjas, esmeris, espulas, máquinas de soldar tuchos de válvulas
máquinas encanatórias. máquinas ensa- máquinas para indústrias de tecidos, MaTermos na. 675.263 a 675.269, de
cadoras, elevadoras. máquinas ensaca- ouinas para tecidos de tapeçarias, má7-22-64
doras, elevadoras, máquinas de esculpir. quinas trituradoras. maquinas térmicas,
Anastacio Giaraiini
diafragmas, engrenagens de comando maquinas de trançar, máquinas de tricodas válvulas, maquiaas empilhadeiras, tar, máquinas urdideiras, valvulas para
São Paulo
máquinas estaleiros, eixos de co- motores, válvulas de aspiração. transmando, esgrenagans para eixos de co- portadores mecari1cos, velas de !graça()
mando das válvulas e para eixo de 111 - para motores, virabrequins, ventoinhas e
(PROBROOAÇIO
máquinas ventiladoras
nivelas, máquinas de estampar, máquit
GIANNINI
Classe 31
nas de esticar, máquinas para escavação Para distinguir os seguintes artigas•
Indástriá Brãoileira
de terra, máquinas para extração de Anéis de vedação para junçaes, anéla
óleos, filtros para limpeza do motor, obturadores, -arruelas, bujões, barbanfiltros para óleos, foles 'de forjas, fre- tes; barracas de campanha, buchas, beClasse 34
sas, fusos, fornalhas para fundição, fura- tume para vidraceiro, bolas para vál.
Para distinguir. Tapetes, cortinas, corti- deiras, forjas. máquinas para furar e
nados, passadeiras, capachos, linóleos. centrar fornalhas para tratamentos tara vulas. bocal do tanque de gasolina, diapara calafetar, círculos de boroleados, encerados, panos para assoa- micos. maquinas de fabricar papel, má- fragmas
racha para potes. cordoalha. cordas
lhas e paredes, jogos de capas, oleados quinas para o fabrico de fumo, máqui- correias de transmissão. canaletas, co
para automóveis
nas para fabricar gélo, máquinas para berturas de lonas, lonas, lonas para
fabricar telas de arame. guilhotinas, freios, fitilhos. gaxetas. mangueiras.
•
Classe 6
Para distinguir máquinas para indústrias guindastes, 'geradores de eletricidade, mangotes. molas para vedação. pesa
texteis em geral, máquinas e suas partes guindastes, geradores para corrente con- nas, Palhas, tasapas, tubos de jacto para
Integrantes para fins industriais: má- tisua e alternada, geradores de eletrici- vedação, tiras. tampões. tubulações Non
• guinas de precisão; maquias operatazes, dade, maquinas para galvanoplastia. ga- vadações, tendas, válvulas de vedaça.o.
tubos do radiador
, motores e suas partes; peças para vai- zeificadores de líquidos combustíveis,
eidos:alavancas. alternadores, acelera- guinems, injetores para carburadores,
Classe 43
. dores, anéis de latão, anéis de esferas máquinas de 1mpreassão, fiamos indusRefrescos
e
águas
naturais e artificiais,
triais
(fornalhas).
maquinas
insufladopara rolamentos, anéis de óleo, anSis
usadas . como bebidas, não
para facilitar o arranque dos motores, ras, máquinas limadoras, máquinas para
incluídas na classe 3
anéis de segmento. autolubrificadorea lavar vasilhames em geral, máquinas •
Classe 47
. aríete& aparelhos para mistura de com- para fabricação de bebidas refrigerantes,
bustíveis, de motores a explosão., má- de água gaz,eificadas, maquinas de ar- Para distinguir: Álcool ara motores de
quinas de abrir chavetas, máquinas afia- rolhar 'e tampar garrafas. máquina para exlostio, carvão mineral, vegetal e de
doras para •ferramentas de cortes, má- engarrafar bebidas e líquidos, máquinas turfa, combustiveis, gás, gasolina, graquinas para arqueação de embalagens e para colagem dos rótulos em vasilha- xa, gra;as para lubrificação lubrificavolumes, máquinas para afiar. máquinas mes, máquinas para fermentar e mistu- tes, óleos combustíveis, óleos para frepara ajustar, máquinas de atarrachar, rar bebidas. juntas universais para con- ios. óleos lubrificantes, óleos para Rubatedeiras, bielas, bombas de óleo, bra- dutos d'água de motores e máquinas, minação e para geração de barça. Petróleo, querosene
ços, burrinhos. blocos de motores, bron- laminadores a frio e a quente para aço
zinas, blocos, barras, bombas de ar com- e outros metais, lançadeiras. lubrificadoClasse 39
pranido, bombas lubrificantea, bombas res centrífugos, máquinas de lavar pra- Para distinguir: Artefatos de borracha,
lubrificantes, bombas de circulação, bom- tos e roupas, máquinas 'lixadoras, (ma- borracha, artefatos de borracha para
bas de comustível para motores, bombas cacos, mancais. motores elétricos, mea- veículos. artefatos de borracha não inde água e gasolina para automóveis, deiras, martelos mecânicos. moinCtos chados em outras classes: Arruelas, ar• bombas hidráulicas, bombas centrifugas, para cereais, maçarocas, marteletes ma- golas, amortecedores, assentos para ca.
rotativas, de deslocamento e a pistão, !acates. motores, mancais para brocas; deiras, borrachas para aros, batentes de
bombas eltricas, bambas para liquidas, motores de combustão interna, motores cofre, buchas de estabilizador, buchas.
para pressão hidráulica e para compres- diesel, macacos para brocas macacos de
sões, bomba; elétricas para pneumáticos, róscas, de parafusos e hidráulicos. man- buchas para fumei°, batente de porta.
brunidores para cereais, máquinas .ba- cais de roletas, molas, mo'as de vál- batente de chassis, bicos paia mamadeitedeiras, maquinas brunidoras, máquinas vulas. mandris, magnatas para motores; ras, braçadeiras, bocais, bases para tepara bordar, máquinas betoneiras, cru- magnetos . de ignição, tnecanisrno im- lefones. borrachas para carrinros indus' zetas. cilindros, camblos, cabeçotes, ca- pulsionador do diferencial, mineração, triais, bo racha para amortecedores
, sarter de embreagens, cárter de multiplicadores. máquinas misturadoras bainhas de borracha para rédeas. cochim
motor, comutadores, , cubos , de „placas de barro e concreto, máquinas para ma- de motor, câmaras de ar, chupetas. corde embreageris, culatras de cilindro do lharia, .máquinas para movimento- de dões massiços de. borracho, cabos paca
. motor. calaaa de lubrificação, ;carbura- terraamaqu1nas para laoldagem. picador ferramentas, chuveiros. calos de bordores, 'cabeçotes do, cilindro, máquinas de forraggas, pinhões, pistões de motor: racha, chapas e centros cie mesa. cor••• para cortar frios, cotams, carteias. ca- riolitazes. motores a explosão, a com- das de borracha, cápsulas de borracha
delas cortantes para entalhar, camisas bustão interna e elétricos, prensas. pun- parac entro de mesa, calços de borrapara cilindros, cardaria, máquinas cata- Oes. plainar de mesa, plainas betvaloras. cha para máquinas, copos de borracha
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para freios, dedeiras, desentupideiras,
discca de masa, descanso para pratos,
encostos, embalos, esguichos, estrados.
iponjas de borracha em quebrajacto
para orneiras, fios de borracha lisos,
&mas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para. velculos,
anchelas para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de baracha. manoplas.
manopla:1. maçanetas, protetoes para para-lamas, pro:etores de
para-choques, pedal do acelerador, pe.
dal de partida, perna para businas,
pratinhos, pneumáticos. pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
maasiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor. sapatas do pedal do breque, te
sembalo e isolador, suportes, semi_
pneumáticus supcirtes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas 'e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos aos telegráficos e telefelnicoa. Cavadores de' porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para contagõtas, tiras ae borracha para elaboração de substâncias químicas
Classe 46
Para distinguir; Amido, anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. • espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cara e de madira, g goma para ,avandaria, limpadoras de luvas, liquides de
branquear tecidos, liqualos mata-gorduas para soavas e mata óleos para roupas, plaina, óleos paaa limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda caustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponaccos. tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.0 675.270, de 7-12-1964
Fábrica de Bilhares Taco de Ouro
Limitada
São Paulo

PINGO DE OURO

Indústria Brasileira
Classe 49
Bilhares
Termo n.o 675.271, de 7-12-1964
Indústria e Comércio de Tecidos e
Rendas Leofil Ltda.
São Paulo

LEOPOLSTAR
Indústria Brasileira
Classe 23
-as amat3 roa soppax annaugsip and'
ciclos para confecções em geral, para
'tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
canoa, casemirns. fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho nvlon.
aaeo-paco, perealine, mmi, rayon, seda
natural, tecidos plá.licos, tecidos imoerceeaSilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Têrmo n.° 675.272, de 7-12-1964
Kenryo Doy e Satoru Doi
São Paulo
'1I-Y E G
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Classe 15
Aves, ovos e pintoos de um dia.

vula.wellemia.••n
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Tétano XV 675.273, de 7-12-i964
Kenryo Doy e Satoru Doi
São Paulo

SEX SAL LINK'
Classe 19
Aves, ovos e pintoos de um dia
Termo n.° 675.274, de 7-12-1964
Kenryo Doy e Satoru Doi
São Paulo

BARCO SEX LINIf
Classe 19
A n es, ovos e pintoos de um dia
Trino 51. 0 675.275, de 7-12-1W4
Kenryo Doy e Sntoru Doi
São Paulo
" GiltDO

I"‘

Classe 19
Aves. ovos e pintoos de um dia
l'érmo rso 675.276, de 7-12-1964
Malharia Giardini Ltda.
São Paulo

. MAMARIA

.

GIARDINI LTDA
Nome Comercial
Termo n.o 675.277, de 7-12-1964
Tranquillo Giannini S.A. Indústria de
Instrumentos de Cordas
São Paulo

MAXIMO EM'
R aNCRIDADE.
Classe 9
Expressão de propaganda
Tê/anos os. 675.278 a 675.281, de
7-12-1964
Raul Fernandes Incorporações e
Participações Ltda.
São Paulo

FUNDO BRANCO

o

o..

Classe 50
Para distinguir: Impressos mu geral.
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio cheques, cartões comerciais e de visitas. datalicatas.
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais.
notas promissórias, papéis de sorrespondêncla, passagens, publâlcidade e pro-

paganda em geral, recibos
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
anuários. álbuns impressos. boletins. catá/ogos. edições impressas, revistas. ór-
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igãos de publicidades, programas radio- centrar fornalhas para tratamentos tér- elétricos e eletrônicos para automóveis;fÔnicos, sádfo-televisionados, peças tea- micos, máquinas de fabricar papel, má- aparelhos e acessórios de rádios; apas
trais e cinematográficas. programa's cir- quinas para o fabrico de fumo, máqui- relhos e instrumentos e aparelhos para
nas para fabricar galo, máquinas para fins úteis; instrumentos cienti`Scos: acens
censes
fabricai telas de arame. guilhotinas, dadores, acendedores elétricos, acusou.
guindastes, geradores de eletricidade, ladores elétricos, apitos, aspiradores de
ÍClasse 6
Para distinguir máquinas para ia:Á-ludas guindastes, geradores para comente coo- pó, aquecedores, abat-jours,
texteiS era geral, máquinas e suas partes tisua e alternada, geradores de e atilai- tes. antenas, acumuladores, amplificadointegrantes para fins . industriar.; má- dada, máquinas para galvanoplastia. ga- res, anemômetros, amperômetros, assaliquidos combustiveis, deiras elétricas, adaptadores de micros.
quinas de precisão; maquias operatrizes, zeificadores
motores e suas partes; peças para vi gUinelOS, injetores para carburadores, cópios, agulhas para tonógrafos, aqueculos:alavancas . alternadores, acelera . máquinas de impressSo, fõrnos indus- cedores de ambiente, aparelhos de confornalhas). maus:Mas insuflado- trôle e medida, aparelhos de expurgo
dores. anéis de istão, anéis de esferas toais
para rolamentos, anéis de óleo, anéis ras, máquinas Innaelaras, me;.quinas para utilizado na limpeza e desinfecção de
para facilitai o arranque dos motores, lavar vasilhames em geral, máquinas sentinas, mictórios e outros locais, apaanéis de segmento, autoluhrificadores. P ara fabricação de bebidas refrigerantes, relhos de libações para banheiros. apaanates) aparelhos para mistura de com. de água oazaificz,das, maouinas de ar- relhos de ar refrigerado, aparelhos de
bustiveis, de motores a explosão,, má- rolhar e tampar ga-rafas. máquIns para ar condicionado, aparelhos de alta tem
quinas da abrir chavetas, máquinas afia- cngarraiar behidds e líquidos, máquinas são, aparelhos automáticos para desdosas para fel ramennis de cortes, ma- para colagç q i das rótulos em vasilha- carga de água, aparelhos de alarme,
quinas para arqueação de embalagens e mes, mágbinas para fermentar e mistu- aparelhos de aquecimento central. apavolumes, máquinas para aliar. maquinas rar bebidas, juntas universais para con- relhos de aproximação, apa r elhos para
para ajustar. máquinas de atarrachar. dutos d'água de motores e máquinas, nomeação de volumes, balanças. batebatedeiras para refrescos, bate.
batedeiras, bicas, bombas de óleo. bra- 'animadores a frio e a quente para aço
ços. burrinhos. blocos de motores, broa-- e outras metais, lançadeiras . lubrificado- deis as para liquidos e massa, bules eles
asnas, blocos, barras, bombas de ar com• res centrifugas, máqulniis de lavar pra- tricas, bobinas para rádios e televisões,
prim ido. borstma lubrificantes, bornSas tos e roupas. Máquinas lixat?oras, ma- businas, baterias, baterias elétricas, balubrificantes, bombas de circulação . bam- cacos, tnimeni ,.. in3tore s elét r icos, nica- i.õmetros, bússola bobinas, balcões fribas de comustisel para motores. bombas cidras. martelas ines e â u,iroS . tllOiti.10S goilticos. aparelhos para bordar, apade água e ga solina para automaveis, i)sura cereais. maçarocas. rnarteletes ma- relhos para Lanho de ar quente, chubambas 1-n(1r:ui:iras, bombas centrifugas, lacates. moto, e, 1,1,1 , RaL,, pata brocas: veisos elétricos, coetieteleiras, churrasrotativas, de deslocamento e a pistão, motores de interna, motores Inteiras elétricas, campainras elétricas,
bombas eltricas , bambas para liquidos, d i esel, macacos part brocas macacos de chaves elétricas, chaves automáticas,
para pressão hidiatnica e para compres- rõscas, de parafusos e hidráulicos. man- chaves para antenas e fios terra, consões, bombas elétricas para pneumáticas, cais de roletas, molas, moas de vál- tactos elétricos, candelabros, chaves de
brunidores para cereais, máquinas_ ba- vulas . mandris, magnetes para motores; alsvancas, chaves de tomadas, comutatedeiras. máquinas bruni dorms, máquirms inacnetos de 'fIlliÇãO, mecanismo 1111- dores . cafeteiras elétricas, compassos,
para bordar, máquinas b,:toneEras, cru- pulsionac?or da diferencial, mineração, câmaras frigorificas, caixas de descarga
zetas cilindros. eálubios cabeçotes, ca- multiplicadoras. máquinas tnisturadoras para vasos sanitários, aparelhas para
misas. sármr de embrearmus, cariar' de de ber ro e' concreto. máquinas para ma- cortar pães, cafeteiras automáticas,
motor, comutadores, cubos da placas lharia, máiminas para movimento de chassis colden.sadores, condensadora:,
de embreagens. cu'atras de cilindro do terra, maquinas para moldagem. picados para vapor, coloriadores, aparelhos cormotor, caixas de lubrific: , ,,aa, ea-1 , 11-a- de forragens, pinhões, pistões de motor: tadores de rios. cabos e condutores elédores. cabeçotes do sinale). máquinas nolitrizes. motores a explosão, a com- tricos, contadores ah rotação, compresbustão interna e elétricos, prensas. pun- sores, máquinas cinematográficas, ias.
para cortar frios, coroas. .,11.1••,eis
delas cortantes para entalhar. carnisas çõeo plainas de mesa, p 'ainas limatioras. trutnentos de calcular, chicotes para
para cilindros, cardans. máquinas cata- placas para tônios, prensas hidráussas. automóveis, cronômetros, aparelhos ca.
doras . caldeiras, máquinas- de costura, máquinas para panificação e máquinas libradores, aparelhos cinematográficos,
áquinas adaptadas na construção e para fabricação de massas alimentícias, aparelhos de contrôle de sons. aparelhos
conservação de estradas, corte de ma- máquinas para fabricação de papel, pon- de comunicação interna, discos gravadeiras e carretos, máquinas para cortar tes gigantes, platinados para veiculos, dos, diais duchas, despertadores, ence..
embrea- radeiras. espremedores elétricos, estue moer carne e legumes, máquinas das- in°s, pedais de alavahcas,
gens, planetárias de parafusos seio Hl; fas, exterilizadores, esquadros de aço
sificarlaras. máquinas de contar., mácp
nas para cortar. máquinas compressoras, e de rodas. polias, máquinas para olaria, esquadras de agrimensor extintores de
máquinas pulverizadoras, máquinas de incêndios, aparelhos para exprerner frucarretéis. máquinas 'cravadetras. carnelsus hidráulicos, máquinas para fabricar polir, receptáculos, rolos, ro'etes. ressal- tas e legumes, escalas indicadoras de
can:iões, máquinas para fabricar sigas- tos repulsionadores de rolamentos e maré, eletrômetros de quadrantes exausros. máquinas para tirar cortiça, distri- r o/os, rolamentos, aparelhos redutores de tores, estojos para filtros com torneiras,
buidores de gasolina. dispositivos de ar- consumo de gasolina, retentores de gra- faróis, faroletes, fogões, fornos e fogasangue, diferenciai, dispositivos de igni- xa, de óleo e de cilindro. redutores si- reiros elétricos. fios para eletricidades,
ção elétrica para motores, diminuas, dra- lenciosos, máquinas de rcisquear, Ina- fios te r ra, ferros elétricos de engomar e
gas. desnatadeiras para manteiga. des- quinas rotativas para usinar ferro, aço passar, ferros comuns a carvão, ferros
fibradores de cana e forragem máquinas e bronze, máquinas para rotular, rego- elétricos para :soldar, 4evedores. fusídesempalhadoras, máquinas debulhado- adores, serras mecânicas, segmentos de veis. filmas avelados. fôrmas elétricas,
ras, descascadoras, desintegradoras. má- pistões, engrenagens e parafusos sem filtros e óleos para nictoses. aparelhos
quinas distribuidoras de concreto e bar- fina silenciosos, saté'ites, separadores de de frequência modulada, fonógrafos. firo, espu l adeiras, eixos de direção. eixos graxa, óleo e cilindro, máquinas seca- tas métricas, focalizadores para camas
de transmissão. embreagens, engraxado- doras, máquinas para serrar. máquinas ras fotográficas, feladeiras. garrafas térres centrifu dos para forjas, engenhos • algadeiras para manteiga, teares. tur- micas. geradores automáticos geradores
de . cana, expretnedeiras para manteiga. binas, torcedeiras, tesouras rotativas, te- estáticos e eletrônicos de alta frequênengrenagens para mancais, engrenagens seuras mecânicas. tôrnos revolver, sós- cia que funcionam com válvulas para
de cremalheiras, engrenagens para eixos nos mecânicos, trilhos, Notas, tranchas, aquecimento por dielétrico e indução,
transportadores automáticos fitas magnéticas. aparelhos para gás encia rsnivelas, engrenagens de parafuso tirantes.
sem tini, engrenagens de distribuição. para alta e baixa pressão, máquinas la- garraado e aparelhos de inversão, seengrenagens multiplicadoras, esteiras sadeiras. máquinas para terraplanagens liógrsfos. hldrômetros, holofotes para
transportadoras. elevadores- hidráulicos, máquinas de soldar tuchos de válvulas. automóveis. interruptores, isoladores inr
exaustores de forjas; esmeris. espulas, máuuinas para indústrias de tecidos, ma- pressores. aparelhos de intercomunicamáquinas encanatórias. máquinas ensa- quinas para tecidos de tapeçarias, má- ção, indicadores de níveis imans permacadoras, elevadoras. máquinas ensaca- qu:nas trituradoras, máquinas térmicas, nentes para rádios, aparelhos de gás
dons.. elevadoras, máquinas de esculpir. máquinas de trançar, máquinas de trico- neon. gravadores de fitas gravadores
diafragmas, engrenagens de comando tar, máquinas urdideiras, valvulas para de discos, isolantes elétricos, isoladores
das válvulas. maquinasempilhadeiras. motores, válvu'as de aspiração. trans- de corrente. intermediários para filmes,
máquinas para estaleiros," eixos de co- portadores mecânicos, velas de ignição
lâmpadas. trinetas, liquidificadores, lumando, engrenagens para eixos de co- para motores, virabrequins, ventoinhas e
lampeões, lustres lentes aparelhos
pas,
máquinas ventiladoras
mando das vá lvulas a para eixo de ma
luminosos, aparelhos de luz fluorescenClasse 8
.
niveis s, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavação Para distinguir artigos e aparelhos elé- tes, limpadores de para-brisas, lanternas
de terra, máquinas para extração de tricos e eletrônicos em geral, artigos do. portáteis e lanternas de mão. luzes tra&aos, filtros para limpeza do motor. mésticos, aparelros e artigos para insta- zeiras para veículos. microscópios. mo .
filtros para óleos, foles de forjas, tre- lações elétricas e hidráulicas; aparelhos crômetros. manômetros, mostradores,
ns, fusos, fornalhas para fundição, fura- eletromecânicos para automatização in- de rádios, .nimotones, medidores de
deiras- forjas. máquinas, para furar e dustrial: Instalações elétricas e artigos roscas, medidores de intervalos, mimo
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Têrinu
675.28i,
de 7-12-1961
de qualqueras'
graduação.
aparelhos de
medição, masshricos, níveis de ferro, Indústria de Rações "laurus - Ltda.
níveis de água para caldeiras, apare`-; sio Paula
lhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, mtsturadores para banheiros painéis de carros, para-raios,
TAURU5
plugs, parõmetros, panelas elétricas, pa- Indústria Brasileira
nelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups, pilhas secas elétricas, prumos,
pantógrafos, pantõinetros, .pirômetros
lasse 41 •
periscópios, potenciómetros, quadros d:
Rações
balanceadas
e alimentação para
comando, instrumentos para medida c
contróle para mecânicos, relógios de aves e animais, alimentação para aves e
água, revólver para pinturas, projetores zinimaih vitaminados: Substâncias e precinematográficos, pince-nez, aparelhos parados alimentícios para animais: Intede refrigeração, refrigeradores, réguas grantes da alimentação de aves, sumos,
de aço, rádios, refletores, reatores re. bovinos, equinos, caprinos rações balats, receptores, regadores automáticos lanceadas, alpiste, alfaia açúcar, leno,
relógios, relógios de ponto e de vigia, farelo, forragens, maro, sais, sementes
redutores. resistências elétricas, registros de girassol e sementes para pássaros
torta de algodão
para água, registros para canais e comportas. receptores de soas, reatores, reaTèrmo u.° 675.285, de 7-12-1%4
tores para luz fluorescentes, reostatos.
Renryo Doy e Satoru Doi
registros para vapor, registros para
São Paulo
bidê. para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias.
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
GRAY LEGRORN
selecionadores. sifões. sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiClasse 19
ros, reguladores automáticos ou não,
Aves, ovos e pintos de um dm
aparelhos televisores, telelupas, telômetros, tomadas, telescópios, teodolitos
Têrwo n.o 675.286, de 7-12-1961
termômetros, tomadas de corrente, apaReurvo Doy e Satoru Doi
relhos de elégrafo sem fio, transformaSão Paulo
dores. trenas, torneiras de alta pressão,
torneiras com dispositivos para aquecimento de água, telsfones, telescópios.
WARREN J.J.
transmissores, toca discos, automáticos
ou não, tubos conduits, terminais para
baterias, voltímetros, ventiladores, válClasse 19
vulas, válvulas de redução válvulas
Ases, ovos e pintos de um dia
para rádios, válvulas para água, %alm.
lu de descarga a pressão, válvulas de
Termo n.o 675.287. de 7-12-1%4
comportas, velas para filtros, aparelhos
Renryo Doy e Satoru Doi
transistores, apaielhos de transmissão e
São Pai.du
recepção de sons e tripés
Termo n.s 675.282, de 7-12-1964 Raul Fernandes Incoeporaçóes e
Participações Ltda.
São Paulo

rUNDO BRANCO

.SWERPOSTURA-D62
Classe 19
Aves, ovos e pintos de um Ia
Termo n.s 675.288, de 7-12-1961
Renryo Doy e Satoru Doi
São Paule

.CHAMPION
Classe 19
Aves, ovos e pintos de um dia
:laasas: 6 — 8 — 32 — 33 e 50
• insígnia de Comércio
Termo n.o 675.283, de 7-12-1964
Kihon S.A, (Indústrias Alimentic!as)
São Paulo

Termo n.o 675.289, de 7-12-1964
Rearyo Doy e Satoru Doi
São Paulo

re-SUPERCÓRTE

BOLA MÁGICA
Indústria Bras3leira

Classe 19
Aves, ovos e pintos de uni dia
Termo ta° 675.290, de 7-12-1964
Renryo Doy e Satoru Doi
São Paulo

Classe 32
Para Cistinattim Almanaques, agenciais,
:aua . ios. álbuns impressos. boletins, caM1ogos, cal,aões impressas, revistas, óroros de publicidades, programas radiofónicos. rádio-televisionados, peças teatcais • cinematográficas, programas cir-armes

'SUPWCRUZAMENTO)
Classe 19
Aves, ovos e pintos de um dia

Tiaaa n.° 675.291, de 7-12-1964
J. Orenscteja
São Paulo

GIBOIC'EX
Classe 36
Para eistiv,guir; Artigos de vestuírios
e roupas ieitas em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas. anáguas. ottasaa.
epotas, botinas, blusóas. boinas. baba
douros. boués, capacetes. cartolas, cara
puças. aasação. coletes, capas. chalesa
cacbecols, calçados. chapéus, cintos
cintas. combinações, carpinhos. calças,
ia senhoras e de crianças, calções. cai
camisas, camisolas. camisetas,
saias. casacos. &nelas. dominós. acharoes, tantawas. fardas para militares, cocuecas. ceroulas, colarinhos. aueirc I
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de 'angarie. jaquetas, laqces.
luvas, ligas. lenços, mantõs, meias,
Jaa)155. mantas, mandrião. marulhas.
letéts. palas. penhoar, pulover, ,pelerinas,
peugas. ponches. polainas. pilatras. pia.
L1;10E . Perneiras, quitnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
su:pensórias. saidas de banho, sandálias,
saeteres, shorts. sungas. atolas ou slacts.
tuler. toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
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ahos. perneira:., qu:n101103. regalos,
robe de chambrc, roupão. sobrctudoia
anspeasdrioa, saídas de bambo, sandálias
sueteres, aborta, sungas, tolas, ou siacks,
iam.r toucas, turbantes, ternos. umtortnea
e vestidos
Termo ri.' 675 .295, de 7-12•1951
Bambi Laaahes Ltda.
Sào Paulo

BAMBI
São Paulo-Capital
Classe 41
Casa de lanches
Termos as. 675.296 a 675.300. de
7-12-1964
Irpasco Administração, Empr een . l.ulerltos e Agricultura 5.A.
São PaWo

?Asc o - M ep

Classe 8
Para distinguir: Abajours, a,:anadadores. actinometros, amperometros. amortecedores de rádio e frequência. anemómetros, aparelhos de televisão, aparelhoa
Té111.0 11. 9 675.292. de 7-12-1964
condicionado, aparelhos ara dum:nação,
Sa ratog a — Confecçõeto Esportivas
inclusive de consideradas acessórios de
veiculos, aareLhos ara anúncios inecaniLimitada
cos, aparelhos aquecedores e medidores,
São Paulo
aparelhos cronoaráficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registrados
res e medidores de distâncias, ap,r.elhoa
SARATOGA-.
para purificar águas, aparelhos de siCONFECOES ESnais lampejantes, aparelhos reguladores
de gás. aparelroa de galvaaop:astia,
PORTIVAS LTDA.
apa r elhos didáticos, aarelros cinematogralicos, aparelhos automáticos para
acendes e regular gás, aparelhos para
Nome Comercial
separar café, aparelhos para aquecer
Termo n.° 675.294. de 7-12-1964
edi fícios. aparelhos para experimentar
drenos, aparelhos para destruir insetos,
Indústria de Rações - Taiirus" r*.ia
São Pulo
aparelhos de ótica, aparelhos puiverisa.
dores, aaarellms para aquecimento de
água. aparelhos geradores eletro - qtandINDCSPRIA DE
coa, aparelhos para recepção, reprodução de sons e sonidds, aparelhos autoRAÇOES "TAURUS"'
máticoa elétrica() de passar, aparelhos
LTDA.
para espremer trutas e legumes, aparada alta tensão. aparelhos de proteção
contra acidentes de operários. aparelhos
Nome Comercial
' afiadores de Urramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de des:nietantes
Termo n.o 675.293, de 7-12-1964
para instalações sanitárias, aparelhos
Saratoga — Confecções Esportivat
esterilizadores, aparelhos gazeificadores,
Limitada
aparelhos para análisi's, parelhos azoai.
São Paulo
zadores, aparelhos pasteurizadores. aparelhos reguladores e estabilizadores da
pressão e do fluxo de gazes e liqualosí
Là.AATOGA
para aalvanamto e para sinaIndústria Brasileira aparelros
lização, aparelhos para escafandristas,
aparelhos para limpar vidros. aparelhos
para combater formigas e outras praClasse 36
gas, aparelhos automáticos acionados
Para distinguir: Artigos de vestuarass introdução de moedas. aparelhos aspar.e roupas feitas em geral: Agasalhos. Odores, aparelhos e instrumentos de cálaventais, alparcatas, anáguas, blusas. culo. aparelhos para observações s'Amibotas, botinas, blusões boinas baba- cas, aparelhos termostatos, aritonomedouros, bonés, capacetes, cartolas, cara- troa, aspiradores de pó, aerómetro',
piscas, casacãa coletes, capas, chatas. acendedores elétricos, alto-latantes, amcacrecols, calçados, chapéus, castos. plifiradores, antenas, batedeiras, balancintas, combinações, corpinhos calças ça comum e elétrica, barometros, batede senhoras e de crianças, calções, cal. rias de acumuladores, binóculos, bitolas,
cisa. camisas, camisolas, camisetas bobinas elétricas de Indução (exceto pacuecas, ceroulas, colarinhos cueiros ra fins curativos), botões de campal.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- nhas elétricas, bombas medidoras, bua
pes, rentas.as. fardas para militares co- sinas. bussolas, baterias elétricas. bules
!totais, fraldas. galochas, gravatsx gor. elétricos, caixas de descarga, câmaras
ros, jogos de brigaria, jaquetas, lago& frigorificas e 4otográficas, campainhas
luva /a ligas, lenços, zelante" meias elétricas chassis er ráios, chaves elétrimai6s, mantas, mandrião. mantilhas. Pe. cas. cinematógrafos, combustores de gás,
!etós. palas, penhoar, pulover. palatinas cldometros, cristais de rádio, cor.densa.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu- dores, comutadores, cortadeiras para
•
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fotografias, chaves de alavancas, abaYes automaticae, capacitures de bloqueio, capacitares eletroliticos, calibra.
dores; discos para telefones, discos gráarados, diais, despertadores; enceradeiras,
'estufas, engenho e assar carnne, enroladores de cabelo elétricos, espelhos óticos, esticadores de luvas, espelhos de
plástico para eletricidade, esterilizado-.
tas, extintores de Incêndio; ferros elétricos de assar e engomar, ferro de sol
dar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes revelados
faróis como acessórios de vaiculos,
ea sinalização e para iluminação em ge
tal, fôrmas elétricas, fervedores; 4rigotificos, fotómetros, fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos; garra.
Ias térmicas, gazometros geladeiras, globos para lanternas, globos terrestres pa.
ra ensino, gravadores, holofotes. UsoMetros; incubaoras, indicadores de vá
Cisa. instrumentos de alarme interruptores, isoladores; lâmpadas de cristal. iampadas incandescentes, lâmpadas comuns
lâmpadas altsh, lamparinas, Iactometros
/entes, liquidificadores, lanternas mág:•
tas IiMpadores de parabrisas, luzes trazeiras para veiculos, lunetas; maçarico:
de soldar, caldear e cortar; marcadores
de passagens, medidores, microscópicos
bsisturadeiras máquinas falantes, mostra
dores para rádio, microfones. máscaras
contra gazes, micrómetros; níveis; óculos, objetivas totográ Licas; pilras elétricas, pedometros, luviorhetros. ia:romeiros. pistolas de pintar, plags, pinos de
tomada, apnelas de pressão, p:ckups
pickups, para-raios, propulsores, painéis
de carros; quadros distribuidores de eletricidade, queimadores de óleo, qua
drantes e sextantes para observação asrtolisgica; refrigeradores, rádios, refle
fores, reostatos, relógios ed ponto, de
pulso, us bolso, de arada, despertadores
de graxa e óleo, receptores. regadores
automáticos, registros para vapor, pás
água e outros líquidos, quando não con
siderados partes de máquinas, reatores
para luz lfisorescente. registradores, resistências elétricas, relays, sorveteiras
sorvateiras elétricas, caseiras, soquete3
sinaleiros, sereias de alarme, soldadores
elétricos; toca-discos, tornadas e interruptores elétricos, torneiras, tubos saals•
ticos. termômetros para Observação metereológica, telescópios, tacômetros. taxímetros, torradores de cereais. trenas
transformadores, telefones, tostadeiras.
telégrafos, transistores, tripés para fotografias; válvulas para rádios, válvulas de descarga, válvulas de redução.
vacuêmetros, válvulas elétricas de vácuo, ventiladores, velas elétricas
Classe 6
Para distinguir máquinas para indústrias
texteis em geral, máquinas e suas partes
Integrantes para fins industriais; má
quinas de precisão; maquias operatrazes.
motores e suas partes; peças para vaiculos:alavancas. alternadores aceleraderes. anéis de stão, anéis de esferas
para rolamentos, anéis de óleo, anéis
para facilitai o arranque dos motores.
anéis de segmento. autoluhrificadorss.
aríetes , aparelhos para mistura de combustiveis, de motores a ex plosão., máquinas de abrir ollavetas. máquinas afiadosas para ferramentas de cortes maquinas para aroueacão de embala gens e
Volumes, máquinas para afiar . mártrinas,
para ajustar, máquinas de atarrachar,
batedeiras, bie la, bombas de t51eo, braços, burrinhos. blocos de motores. bronzinas. blocos, harsas, bombas de ar comprimido, botrflas hibrif'cantes, bornhrs
lubrificantes. !sambas cie circidacãn. 1-irlmbas de co,nastivel para motores, haenhaa
'de ágaa e gasolina para automóveis.
bambas -hidráulicas, bombas centrifugas.
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rotativas, de deslocamento e a pistão, lacates. motores, mancais para brocas; res mecânicos, raladores mecanicns, robarbas eltricas. bambas para liquidas, motores de combustão Interna, motores los compressores para a agricultura,
para pressão hidráulica e para compres- diesel, macacos para brocas macacos de sacradeiras, semeadeiras, secadeiras,
sões, bombas elétricas para pneumáticos, rôscas, de parafusos e hidráulicos. ensa- semeadores de terra, tosadores de grabrunidores para cereais, máquinas ba- cais de roletas, molas, mo ias de vál- ma, tratores acricolas, válvulas para
máquinas agrIcolas
tedeiras, máquinas brunidoras, máquinas vulas ' mandris, magnatas para motores;
Classe 21
para bordar, máquinas betoneiras, cru- magnetos de ignição, tnecanistno Imzetas, cilindros, câmbios, cabeçotes, ca- pulsionador do diferencial, mineração, Para distinguir: Veiculos e suas partes
misas, sárter de embreagens, cárter de multiplicadores, máquinas misturadoras integrantes: Aios para bicicletas, autumotor, comutadores, cubos de placas de barro e concreto, máquinas para ma- móveis, auto-caminhões, aviões, amorde embreagens. cu'atras de cilindro do lharia, máquinas para movimento de tecedores, alavancas de cambio, barcos,
tnc,tor, caixas de lubrificação, carbura- terra, máquinas para moldagem. picador breques. braços para velculos, bicicledores. cabeçotes do cilindro, máquinas de forragens. pinhões, pistões de motor: tas, carrinhos de alto e carre sas camipara cortar frios, coróas, carteias, ca- politrizes, motores a explosão, a cotn- nhonetes, carros ambulantes. anunhões,
deias cortantes para entalhar, camisas mstão interna e elétricos, prensas, pun- carros, tratores, carros-berços, carros,
para cilindros, cardans, máquinas cata- ções- plainas de mesa, p'ainas limadosas. tanques carros-lrrigadores, carros, cardoras, caldeiras, máquinas de costura, placas para tôrnos, prensas hidráulicas, roças, carroces:as, chassis, chapas cirmáquinas adaptadas na construção e máquinas para panificação e máquinas culares para veiculos, cubos de veiculo*
conservação de estradas, corte de ma- para fabricação de massas alimentícias, carrinhos para máquinas de escrever,
deiras e carretos, máquinas para cortar máquinas para fabricação de papel, pon- corrediços, para veiculos. direção, des11e moer carne e legumes, máquinas clas- tes gigantes, platinados para veículos, gadeiras. estribos, escadas rolantes, elesificadoras. Máquinas de contar,,, máqui- inos, pedais de alavancas. de embrea- vadores para passageiros e para carga
nas para cortar, máquinas compressoras, gens, planetárias de parafusos sem fim engates para arras eixos de direção
carretéis. máquinas cravadeiras, carnei- e de rodas, polias, máquinas para olaria, freios, fronteira para veiculos. guidão.
ros hidráulicos, máquinas para fabricar máquinas pulverizaliaras, máquinas de locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
carões, máquinas para fabricar cigar- polir, receptáculos, rolos. ro'etes. ressal- motocicletas, motocargas. moto furgões,
ros. máquinas para tirar cortiça, dist-ri- tos repulsionadores de rolamentos e manivelas, navios, ónibus, para-choques,
buil:ares de gasolina , dispositivos de ar- rolos, rolamentos, aparelhos redutores de para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
ranque. diferencial. dis positivos de igni- consurno de gasolina, retentores de gra- rodas para bicicletas, raios para bIcicleção elétrica para motores, dinanms, dra- xa, de óleo e de cilindro, redutores si- tas, reboques. radiadores para veirulos.
gas, desnatadeiras i para manteiga . des- lenciosos, máquinas de rosquear, má- rodas para veículos, selins. triciclos, tifibradores de cana e forragem. mácianas quinas rotativas para usinar ferro, aço rantes para veículos, vagões, velocipeclasernipalhadoras. máquinas dela ilha do- e bronze, máquinas para rotular, regu- des. varetas de contrôle do afogador e
sas, descaseadoras, desintegradoras , má- ladores. serras mecanicas, segmentos de acelerador tróleis, troleibus, varães
carros, toletes para carros
quinas distribuit:oras de concreto e bar- pistões, engrenagens e parafusos sem
ro, espu'adeiras, eixos de direção, eixos hm silenciosos, saté'ites, separadores de
Classe li
de transmissão, embreagens, engraxado- graxa, óleo e cilindro. máquinas seca- Para distinguir ferragens e 4erramentas:
res centrífugos para forjas, engenlios doras, máquinas para serrar. máquinas Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
de cana. expremedeiras para manteiga, salgadeiras para manteiga, teares, tur- argolas, aldraves, armações de metal
engrenagens para mancais. engrenagens binas, torcedeiras, tesouras rotativas, te- abridores de latas arame, aparelros
de =alheiras. engrenaciens para eixos coaras meciinicas tõrnos revolver, tOr- chã e cate, assadeiras, açucareiros, apade manivelas, engrenagens de parafusos nos mecânicos, trilhos, tupia s . tranchas, relhos para lavatórios, arandelas, aresautomáticos tas, aros, almoladoscs, amoladores.
transportadores
sem fito' engrenagens de clistribuiçaa, tirantes.
esteiras para alta e baixa presão. máquinas la- amoladores de ferramentas, alças para
multiplicadoras,
engrenagens
para terraplanaaem ancinhos, • brocas, bigornas, baixelas,
transportadoras. elevadores hidi . án ii rr s , "scleiras.
exaustores de forjas. esmeris. esonlas, máquinas de soldar. Nabos de válvulas, bandejas, bacias, mombomerss baldes
orinas encanatórias• máquinas ensa- máquinas para indástrias de tecidos, Ma- borboletas, baterias, bases de metal bracadoras. elevadora s , máquinas ensaca quinas para tecidos de tapeçarias, má- çadeiraa. bules, bisagra, buchas, bainha
i:ooras, elevadoras, máquinas cle esculpir. quinas trituradoras. máquinas térmicas, para tacasa baterias de cosinha, colhedia fr.:lemas. engrenagens da comando máquinas de trançar, máquinas de trico- res de pedreiros, cadeados corzentes cadas válvulas. maquinas empilharlairas tar, máquinas urdideiras. valvulas para bides, chaves de parafusos, conexões
máquinas para eStP* d m 5, eixos de co- motores. válvu'as de aspiração. trans- para moam-mentos caixas de metal para
portadores tnecâil ; cos. velas de ignição portões, colunas, canos, chaves de lanmando. engrenaoens „ ira
mando ,,a.• vá l vulas e para eixo de ma para motores, virabreouins, ventoinhas e da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
niárminas ventiladar,
nivelas, máquinas de estampar. máquicopos, cachepots centro de mesa iconas de esticar. máquinas para escava.a-to
ocreteteiras, caixas para condimento de
C/asse
7
de terra, máquinas para extração de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroóleos. filtros para lilnpc o a do motor. NISquinas e utensilios para saram usa- las, chaleiras, cafeteiras conchas coados exclusivameree na agricultura e
f.ltros para óleos, krle daforjas.
dores, cuscuseiros, cabides de mctal,
a saber: arados, abridores
sas, fusos, fornalhas para Fundição. luacabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
de
sulcos.
adubadeiras,
ancinhos
mea
a
a.a.a
par.,
deiras, forjas, máquinas
.antoraeiras, chaveiros. caniver-s
cânimos e emplilhadores ocinbinados,
centrar fornalhas para tratamentos
vcnas, crernones, cadinros crivos, chin.
arrancadores meeanimos para agriculmicos. máquinas de fabricar papel. má- tura, batedeiras para cercais, bombas /radares, cassinetes, cabos, chaves cha quinas para o fabrico de fumo, máqui- para adubar, ceifadeiras, carpideiras. ves para po-cas circulares . chaves tor,
nas para fabricar gêlo. máquinas para ceifados para arroz, charruas para agri- atarnétracri, carrentes para chaves, calfabricar telas de arame. guilhotinas. cultura.
debulhadores sretes, chav:s para porcas, distintivos,
cultivadores.
guindastes, geradores de eletricidade. destocadores, desentagradores, esmaga. dobradiças. descanço para talheres. prag uindastes. geradores para corrente con- dores para a agricultura, escarrificado- (" s e copos, eaxatias,t steras, 2r.t'Aates.
tisin e alternada. Oradores de e'etrici- nas agricolas, ferradeiras. gadanhos enfeites de metal, estribos, espátulas
dwile, máquinas para galeanoplastia• oa- res. enchovadoi;:s.pra
L a. a. mag ia. estojos de metal para carimbos, eixo;
zeificadores de liquidas combustiveis, garras pare arado, gra.le: de disco: ex undidor para tubos, estruturas metá•
guinchos. injetores para carburadores, ou dentes, mai:minas bateilcii a: para 1: •3, cssarraderras, espremedores. esaumáquinas de impressão. Rimos indits- cgricaltura, máquinas lasetitídas,
cadeiras, formões, laicas, erro para
triais (fornalhas)' mácalina.s insuflado- ruirias vaporizadoras. maca:mai de i -....)rtar capam herolhos. facas, tacões
ras. Máquinas limadoras, máquinas para mungir, máquinas niveladoras de terra . 1 fechaduras. Ir utsiras, funis, fôrma.; para
lavar vasilhames em geral, máquinas máquinas perfuradoras para a agricu l -1 doces, boles. empadas e pudins, tianges
para fabricação de bel):11;+s refrigerantes. (ara , mãquiris: de plantar. mota:fiar.' fReilura ' 'orca. ferramentas CO:'ranN'S
de água gazeificadas. tnaquinas de arperlarantes para marceneiros. ',achas
mquinas regadeiras, máquinas de
rolhar e tampar garrafas. máquina para roçar, de semear para. salfatat
.'e nr t,l. ferraduras, forininlizis. fita,
engarrafar bebidas e líquidos, máquinas torciuir, de triturai, clz esfarelar terra.
mari, ganches. auarnicões de ¡natal
para colagem dos rótulos em vasilha- para irrigação, para inata! formigas e aarizaa ganshas para caiai-ir-os.
mes. máquinas para fermentar e m , stu- outros insetas, para borrifar e p ulveri- o,,ra Crrersrlrs de correias, erncies para
rar bebi .-l as, juntas universais para con- zai desinfetantes p;1 , ., adoi.) ..tr pau. lolés c
grelhas. ge+11:,
dutos d'água de inotores e máquinas, agitar e • espalhar palha, pa r a colher ocrizos, gr os: s, C j arr,'I ias,
10:'aminadores a frio e a quente para aço algodão, para colha:
mãeminas lhes, jarros ,lAas làtn;11r s
'
e assoas metais, lançadeiras . lubrificado- amassadoras para fins açoiaelas, de
res centrifugas, máquinas de. lavar pra- cortar árvores, para espalhar, caport..s. ma-taaaa
tos e roupas. máquinas lixadoras. ma- pinar. máquins combinadas pasa se- marretas. matrizes. marmitas, maçailr..,-Is
cacos, maneais . motores elétricos, men- mear e cultivar de desbanar pra en• morsas, machetes, ma:negue:tas niallios
defras, martelos mecânicos, moldaras silar máquinas e moinhos ;assa forra, navalhas, nipes, picas. pás. pie.areta.
para cereais, maçarocas. marteletes ma- gana, máquinas toscadaras. odanado- pregos, ponteiros, parafusos porcas
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ta
guarnições . degrammepol;
de qualquer graduação, aparelhos de de aço,
Pratos. porta-gelo. poseiras, porta-pão. aparelhos e acessórios de rádios; apa- medição, massaricos, nivela de ferro,
porta-j6las, paliteiros, panelas puxado- relhos e instrumentos e aparelhos para
para emendas de correias, grades para
rea„ placas, pregadores, porta-esponjas fins úteis: instrumentos cientiNcos; acen- níveis de água para caldeiras, aparepeneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças. panelões, porta-copos e
garrafas. passadores de roupa, presilhas, castelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções. recipientes de metal.
todizios, roscas de aço inoxidável. registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacardilhas, torquezes, trilhos tubos subulações, Impões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões.
tachos, trans de cosinha. torradeiras, °nubla. vasos. vasilhames vergas, mandril do expansão, treza
lrezar, guia da treza de chanfrar
!ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para panas e para
malas. passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel. suportes.
torniquetes e tubos de expansão
Termos ns. 67E5.301 a 675.305, de
7-12-1964
Batietnotriz S.A. Máquinas e
Equipamentos
São Paulo

BAURUNZTRIZ

Infântria Bruiloira
Clasae 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecantinas e emplilhadores ocmbinados,
arranca jores maca:mimos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ccifadeiras. carp:detras,
ceifados para arroz. charruas para agricultura. cultivadores. debulhadores
destocadores• desentegradores, esmagadores para a agricultura, esearrificariores, enchovadeiras. facas para máquinas agricolas, terradeiras, gaclana
garras para arado. grades de discos
Ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas Inseticidas, máquinas vaporizadoras. máquinas de
mungir. macininas niveladoras de terra,
máquinas perfuractoras para a agricultura n.aquinas de plantar. inotocoartuaa (amarias regadeiras. máquinas de
roçar, de semem, para sulfatar. de
torquir, de triturar, de esfarelar terra.
para a rigação, para matar formigas e
cnicrcs insetos, para burritar e pulverizar de,infetantes. para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algo‘ laa, para colher cereais. máquinas
para fins agrícolas, de
co; tal arvores, para espalhar, para capinar. pinguins combinadas para se arcaz e cultivar, de desbanar, para ensilar inácit.M•,as e moinhos para forragens, Jun:atinas toscadoras, ordenado.
resc nisoa. raladores mecânicos, rolos c a •a p:. eo-ores para a agricultura
sacisia..raa
semeadeiras,
secadeiras.
ssea.
sa da terra. tosadores de grat
e , riancolas válvulas para
ai-quinas agrícolas
Calo,. 8
a--ligas e aparel lsas ela.
.. ón . ,os em ger al, a,tit-los
siroa e artigos para in,,ta
e hidrata:cais; aparelhos
a :ir., automatiza; 0 in•
el,:tricas e artigos
e cl,..trtinicos para automóveis:

-

dedores, acendedores elétricos, acumu- lhos de ondulação permanente, objetiva fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
ladores elétricos, apitos, aspiradores de para ampliadores, misturadores para ba- gonzos. grosas, garrafas, ilhoses.
pó, aquecedores, anat-lours, alto-falan- nheiros painéis de carros, para-raios. lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
tes, antenas, acumuladores, amplificado- ;Nuga, parcametros, panelas elétricas, pa- latas, luvas, linguetas. lelteira,s, °sacha-

res, anemómetros, amperõmetros, assadeiras elétricas, adaptadores de microscópios, agulhas para fonógrafos. aquecedores de ambiente, aparelhos de conutile e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tensão, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para liquIdos e massa, bules elétricos, :iobinas para rádios e televisões.
businas, baterias, baterias elétricas, barame.ros, bússolas bobinas, balcões frigerilacos, aparelho.; para bordar, apaselhos para banho de ar quente, chaveiros elétricos, coquetzleiras. churrasqueiras elétricas, campainras elétricas,
chaves elétricas, chaves automáticas,
rhaves para antenas e fios terra, contactos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos,
câmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
cotar pães, cafeteira» automáticas.
chassis, condensadores, condensadores
para vapor, colimadores, aparelhos cortadores de trios, cabos e condutores elétricos, contadores de rotação, compresso.es, maquinas cinematográficas, instrumentos de calcular, chicotes para
automóveis, cronômetros, aparelhos calibradores, aparelhos cinematográficos.
aparelhos de contrôle de sons, aparelhos
oe comunicação interna, discos gravados, diais duchas, lespertadores, ence
radei,:as, expremedores elétricos, astutas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintores de
incèndios, aparelhos para espremer frutas e legumes, escalas indicadoras de
maré, clet. úmetros de quadrantes exaustores, estojos para filtros com torneiras,
faróis. faroletes, fogões, fornos e fogareiros alétricos, fios para eletricidades.
tios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comans a carvão, ferros
elétricos para soldar, evedores, fusíveis, filmes avelados, fôrmas elétriaas,
filtros e óleos para motores, aparelhos
de frequência modulada, fonógrafos, fitas métricas, focalizadores para câmaras fotográficas, faladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores
tstaticos e eletrônicos de alta frequência que funcionam com válvulas para
aquecimento, por dielétrico e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarra‘ado e aparelhos de inversão, reliógrafoa, hidrennetros, holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores impressores. aparelhos de intercomunicação. Indicadores de níveis !matas permanentes para rádios, aparelhos de gás
neon, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, intermediário para-filmes.
lâmpadas, lnnetas, tiquidificadores,
lampeões, lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz^ fluorescentes. limpadores de para-brisas, lanternas
portais-is e lanterna: de tn.ão, luzes fraze1 as para velculos, microscõpios, momanõmet e , , tnos;raderes
de rad:oa nucr..cn,. medidores de
roscas rred, ,_l ores de ;atm-valos, miras

-

nelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups, pilhas sécas e:étricas, prumos,
pantógrafos, pantõmetros, pirômetros
periscópios, porencâmetros, quadros de
comando, Instrumentos para medida e
contróle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores ralais, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatos,
registros para vapor, registros para
bidê. para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, asincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes,
reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, telõrnetros, tomadas, telescópios, teodolitos
termómetros, tomadas de co:rente. aparelhos de elégrato sem lio, transformadores, tren.as, torneiras de alta pressão.
torneiras com dispositivos para aquecimento de água, tel afones, telescópios.
transmissores, toca-discos, automáticos
ou não, tubos conduits, term:nais para
baterias, voltirnetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução. válvulas
para rádios, válvulas para água, vaioulas de descarga a pressao, válvulas de
comportas, velas para filtros, aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
Classe 11
Para distinguir ferragens e !•errarnentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
isatidores de latas, arame, aparelros da
chá e ,fé. assadeiras, açucareiros, a parelhos para lavatórios. arandelas, arestas, aros, almoladoses, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigamias, baixelas
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules. bisagra, buchas, bainha
para tacass baterias de cosinha, colheres de pedreiros. cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encaaamentos caixas de metal para
portaes, colunas, canos.•chaves de fenda, chave, inglesas. cabeções. canecas.
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de metal.
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetas, chavenas, cremones, cadinros crivos, caan
fradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves tor
quimétrica, correntes para chaves, colcretes, chaves para porcas, distintivos
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates
enfeites de matal. estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos. eixos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espu.
madeiras, formões, foices. 'erro para
cortar capim, frerolhca, facas. facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, ernoaaas e pudins finages
fivela, furadores, ferramentas cortantes
au perfurantes para marceneiros. Sechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas

dinha.? mclas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras. porta-pão,
porta-jóias. paliteiros. panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas Perturadelras
pires pinças, panelões, porta-copos
garrafas. passadores de roupa, presilhas, castelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodiziga, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes. sifões, saleiros, sacam).
lhas, torquezes, trilhos tubos subulaçõeS, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas. tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terfinas, tachos, trans de cosinha, torra.
deiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas. mandril de expansão, treza de
'rezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para 'sacos de
viagem, para pastas, balmazes cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malus, passadores de correias, ponteia
ras, prendedores de papel. suportes,
torniquetes e tubos de expansão

•

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e auas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços,
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de //Vil° C carretas, carninhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros. tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadures, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares pára veiculos, cabos de veiculo*
corrediços. para veículos, direção desligadeiras, estribos, escadas rolanes, elevadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motoca: gas. moto furgões,
rodas ret Ia bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veiculos
manivelas, navios ônibus, pura-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantÕes
rodas para veiculos, clins. tlictcles . ti.
rantes para veículos, vagões, velocipe.
eles, vara tas de contrôle do a çogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
Classe 6
Para distinguir máquinas para industrias
textels em geral, máquinas e suas partes
integrantes para fins industriais; máquinas de precOão; maquias operatrazes,
motores e suas partes; peças para vaicotios:alavancas. alternadores, aceleradores, anéis de istão. anéis de esferas
pare, rolamentos, anéis- de óleo, anéis
para facilitai o arranque dos motores,
anais de segmento, autolubrificadores,
arietes. aparelhos para mistura de combustiveis, de motores a exploaão., maquinas de abrir chavetas, maquinas abadosas para ferramentas de cortes, maquinas para arqueação de embalagens e
volumes, máquinas para afiar. maquinai,
para ajustar, máquinas de atarrachar.
ços, burrialios, blocos de rnotur ,:s, broaririas, blocos, barras, bombas da ar combatedairas, bie l as, bombas de alem hraa
prirnido, bombas lubrificantes, bombas
bCIPILV:S de circulaçact. bora.
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bas de cornustível para motores, bombas &Iras, martelos mecânicos. moinhos de água e gasolina para automóveis, para cereais, maçarocas, marteletes made água e gasolina para automóveis, para cereais, maçara os, marteletes ma- bombas hidráulicas, bombas centrifugas, lacates. motores, mancais para brocas;
bombas hidráulicas, bombas centrifugas, lacatess. motores, mancais para brocas; • rotativas, de deslocamento e a pistão, motores de combustão interna, motores
rotativas, de deslocamento e a pistão. motoras de combustão interna, motores bombas eltricam bombas para liquidas, diesel, macacos para brocas macacos de
bombas eltricas, bombas para liquidos, diesel, macacos para brocas macacos de para pressão hidráulica e para compres- rõscas, de parafusos e hidráulicos. manpara pressão hidráulica e para compres- Mocas. de parafusos e hidráulicos. man- sões, bombas elétricas para pneumáticos. cais de roletas, molas, molas de válsões. bombas elétricas para pneumáticos, cais de roletas, molas. mo las de vál- brunidores para cereais, máquinas ba- vulas. mandris, magnetos para motores;
brunidores para cereais, máquinas ba- vulas. mandris, magnetos para motores; meeiras, máquinas brunidoras, máquinas magnetos de ignição, mecanismo imteceiras. máquinas brunidmas, máquinas magnatas de ignição. mecanismo im- para bordar, máquinas betoneiras, cru- pulsionador do diferencial, mineração,
para bordar, máquinas betoneiras, cru- puLsionackm do diferencial. mineração. zetas. cilindros, dan'oíos, cabeçotes. ca- multiplicadores, máquinas misturadoras
zetas. cilindros, câmbios. cabeçotes. ca- multiplicadores. máquinas misturadoras rnisas, sarter de embreagens, cárter de de barro e concreto, máquinas para mamisas, sárter de embreagens, cárter de de barro e concreto. máquinas am .a ma- motor, comutadores, cubos de placas lharia, máquinas para movimento de
motor, comutadores, cubos de placas lhana, máquinas para movimento de de embreagens, cu'atras de cilindro do terra, máquinas para moldagem. picador
de embreagens. cu'atras de cilindro do terra, máquinas para moldagem . picados motor, caixas de lubrificação, carbura- de forragens, pinhões, pistões de motor;
motor, caixas de lubrificação, aarbura- da forragens, pinhões, pistões de motor; dores, cabeçotes do cilindro, máquinas politrizes. motores a explosão, a comdores. cabeçotes do cilindro, máquinas politrizes. motores a explosão, a coma- para cortar frios, comias, cadelas. ca- bustão interna e elétricos, prensas. punpara cortar frios, corôas, carteias. ca- bustão interna e elétricos, prensas, pua- delas cortantes para entalhar, camisas ções. plainas de mesa, p'ainas limadoras,
delas cortantes para entalhar, camisas sões plainas de mesa, plainas amadoras, para cilindros, cardans, máquinas cata- placas para tôrrios, prensas hidráulicas,
para cilindros. cardam máquinas cata- placas para tõrnos, prensas hidráulicas, claras. caldeira!, máquinas de costura. máquinas para panificação e máquinas
doras.,,caldeiras, máquinas de costura, máquinas para panificação e máquinas máquinas adaptadas na construção e para fabricação de Massas alimentícias,
máquinas adaptadas na construção e para fabricação de massas alimentícias, conservação de camadas, corte de ma- máquinas para fabricação de papel, ponconservação de estradas, surte de ma- máquinas para fabricação de papel, pon- deitas e carretos, máquinas para cortar tes gigantes, platinados para veículos,
deiras e carretos. máquinas para cortar ter gigantes, platinados para veículos, e moer carne e legumes, maquinas das- inos, pedais de alavancas, de embreas
e moer carne e legumes, máquinas clas- inos, pedais de alavancas, de ernbrea- sificacforas, máquinas de contar,, máqui- gens, planetárias de parafusos seta fim
sificadoras, máquinas de coutara maqui- gens, planetárias de parafusos sem fim nas para cortar. máquinas compressoras, e de rodas, polias, máquinas para olaria,
nas para cortar. máquinas compressoras, e de rodas. polias, máquinas para olaria. carretéis, máquinas cravadeiras, carnal- maquinas pulverizadoras, máquinas de
carretéis, máquinas eravadeiras, carnei- máquinas pulverizadoras, máquinas de ros hidráulicos, máquinas para fabricar polir, receptáculos, rolos, ro'etes, ressalros hidráulicos, maquinas para fabricar polir, receptáculos, rolos, ro:ctes. ressal- canhões, maquinas para fabricar dgar- tos repulsionadores de rolamentos e
canhões, máquinas para fabricar cigar- tos repulsionsidores de rolamentos e ros, máquinas para tirar cortiça, distri- rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
ros, máquinas para tirar cortiça. distri- rolos, rolamentos, aparelhos redatores de buidores de gasolina, dispositivos de ar- consumo de gasolina, retentores de grabuidores de gasolina , dispositivos de ar- consumo de gasolina, retentores de fira- ronque. diferencial, dispositivos de igni- xa, de óleo e de cilindro, redutores siranque, diferencial, dispositivos de igni- xa, de óleo e de cilindro, redatores si- ção elétrica para motores, dínamos, dra- lenciosos, máquinas de rosquear, máção elétrica para motores. dínamos, dra- lenciosos, máquinas de rosquear, má- gas, desnatadeiras para manteiga. der- quinas rotativas para usinar ferro, aço
gas. desnatadeiras para manteiga. des- quinas rotativas para usinar ferro, aço fibradores de cana r forragem, máquinas e bronze, máquinas para rotular, regufibradores de cana e forragem. máquinas e bronze, máquinas para cataias, ragu- desempalhadoras, máquinas debulhado- ladores, serras mecânicas, segmentos de
desecnpalhadoras. máquinas debulhado. iad°res. çef:a5 'mecânicas, segmentos de ras, descascadoras. desintegradoras. má- pistões, engrenagens e parafusos sem
ras, descascadoras, desintegradoras . ma- IssikPa , eaga enagens e paramsos sem quinas distribuidoras de concreto e bar- fim. silenciosos, saté'ites, separadores de
quinas distribuidoras de concreto e bar- fim. siler aosos, saté'ites, separadores de ro, esmi'adeiras, eixos de direção, eixos graxa, óleo e cilindro, máquinas secaro. espuladeiras, eixos de direção. eixos graxa, óleo e cilindro, máquinas seca- de transmissão . embreagens, engraxado- dcras. máquinas para serrar, máquinas
de transmissão. embreagens, engraxado- dosas máquinas para serrar. máquinas res centrífugos para forjas, engenhos salgadeiras para manteiga, teares, turres centrífugos para forjas. engenhos salg a de iras para ma n te i g a, teares, tur- de cana, expremedeiras para manteiga, binas, torcedeiras, tesouras rotativas, tede cana, expremedeiras para manteiga. binas. torcedeiras. tesouras rotativas, te- engrenagens para mancais, engrenagens souras mecânicas. tôrnos revolvsr, tôrengrenagens para mancais. engrenagens mamas mecânicas. Gamos revolver, tôr- de cremalheiras, engrenagens para eixos nos mecânicos, trilhos. tupias, manchas,
de cremalheiras. engrenagens para eixos nos mecânicos, milhos, tapias. Manchas, de manivelas, engrenagens de parafusos braatem transportadores automáticas
de manivelas, engrenagens de parafusos t rantes, transportadores automát i cos ,,,,,,,, fim. engrenagens de distribuição, para alta e baixa pressão, máquinas lasem fim. engrenagens de distribuição. para alta e baixa pressão, máquinas ia- engrenagens multiplicadoras, esteiras vadeiras máquinas para terraplanacsein,
m.grenagens multiplicadoras, esteiras vadeiras. máquinas para terraplanagem, transportadoras. elevadores hidráulicos maquinas de soldar, tuchos de válvulas,
transportadoras, elevadores haLáulicos. máquinas de soldar, tuchos de válvulas, exaustores de forjas, esmeris, espulas, máquinas para indastrias de tecidos, maexaustores de forjas. esmeris. espulas. maquinas para indústrias de tecidos, ma- máquinas encanatórias. máquinas casa- quinas para tecidos de tapeçarias, u3máquinas encanatórias• maquinas casa- quinas para tecidos de tapeçarias, má- cadoras, elevadoras. máquinas ensaca- quinas trituradoras. máquinas térmicas,
cadoras, elevadoras. máquinas ensaca- quinas trituradoras. maquinas térmicas, dosas, elevadoras. máquinas de esculpir, máquinas de trançar, maquinas de tricodosas. elevadoras, máquinas de esculpir, máquinas de trançar, máquinas de trico- diafragmas. engrenagens de melando tar, máquinas urdideiras, valvulas para
diafragmas. engrenagens de comando tar. máquinas urdideiras, ealvulas para das Válvulas. maquinas empilhadeiras, motores, válvislas de aspiração. transdas &:vu!as. ma:minas empilhadeiras. motores. válvulas de aspiração. trans- máquinas para estaleams, eixos de sm- portadores mecnniaos, velas de ignição
niaqainar. rara estalo,ros, eixos de :o- portadores mecânicos, velas de i g nição mando ai grenaorns para e,xos de co- para motores, virabrequins, ventoinhas e
rnando. migrem:geris para eixos de co- para motores, virabrequins. ventoinhas e mando das vá:vtáas e para eixo de mamaquinas ventiladoras
máquinas ventiladoras
mando Pis va!villas e para eixo de eisnivelas, máquinas de estampar, máquiClasse 8
nivelas, máquinas de estampar, máqm
nas de esticar, máquinas para escavação
nas de esticar, máquinas para escavação Termos as. 675.306 a 675.310, de de terra, máquinas para extração de Para distinguir artigos e aparelhos ela..
7-12-1964
de terra, máquinas para extração de
óleos. filtros para limpeza do motor, tricos e eletrônicos em geral, artigos do&cos. filtros para limpeza da motor, Irpasco Administração, Errprcend:men- filtros para óleos, foles de forjas, fre- tai:sacos, aparelros e artigos para instatos e Agricultura S.A.
filtros para óleos, foles de forjas, tresas. fusos, fornalhas para fundição. fura- lações elétricas e hidráulicas; aparelhos
sas, fusos, fornalhas para fundição, furadeiras, forjas. máquinas para furar e eletromecânicos para autornatizaçao inSão Paulo
deiras. forjas. máquinas para furar e
Centrar fornalhas para tratamentos tér- dustrial; instalações elétricas e artigos
centrar fornalhas para tratamentos térPASÇa _ m
micos, máquinas de fabricar papel, má- elétricos e eletrônicos para automóveis;
micos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico de fumo, máqui- produtos betuminosos impermeabilizaria
quinas para o fabrico de fumo, máquinas para fabricar gelo, máquinas para aparelhos e acessórios dc rádios:. apa•
nas para fabrizar gêlo, maquinao para
fabricar telas de arame, guilhotinas, relhos e instrumentos e aparelhos para
Classe 6
fabricar telas de arame. guilhotinas,
guindastes, geradores de eletricidade. fins úteis; instrumentos cienti 4icos; acenguindastes, geradores de eletricidade, Para ct..sunguir máquinas para iniustrias guindastes, geradores para corrente con- dedores, acendedores elétricos. acumuguindastes, geradores para corrente con- tcxteis em geral, má4uinas e suas partes tisua e alternada, geradores de e letrici- ladores elétricos, apitos. aspiradorcs de
tistra e alternada, geradores de eletrici- integrantes para fins industriais; má- dade, máquinas para galvanoplastia. ga- pó, aquecedores. abat-jours. alimialandade, máquinas para galvanoplastia• ga- manas de precisão; mágaias operatrizes, zeificadores de líquidos combustíveis, tcs, antenas, acumuladores. amplilaadm
zeificadores de líquidos canbastivms, incisores e suas partes; peças para val- guinchos, injetores para carburadores, res. anemômetros, amperômetros. assaguinchos. injetores para carburadores, eu/os:alavancas. alternadores, acelera- máquinas de impressão, fôrnos indus- &iras elétricas, adaptadores de namosmáquinas de impressão. frimos indus- dores, anéis de istão, anéis de esferas triais (fornalhas) . máquinas Insuflado- cópios. agulhas para fonógrafos, aquetriais (fornalhas), máquinas insuflado- para rolamentos. anéis de óleo, anéis ras. máquinas Raladoras, máquinas para cedores de ambiente, aparelhos - i e conras, máquinas limadoras, máquinas para para facilitar o arranque dos motores, lavar vasilhames em geral, maquinas trôle e medida, aparelhos de expurgo
lavar vasilhames em geral, máquinas anéis de segmento, autolubrificadores, para fabricação de bebidas refrigerantes. utilizado na limpeza e dem:afecção de
para fabricação de bebidas refrigerantes, arietem aparelhos para mistura de com- de água gazeificadas, maquinas de ar- sentinas, mictórios e outros locais, apade água gazeificadas, maquinas de ar- bustíveis, de motores a explosão., má- rolhar e tampar garrafas. maquias para relhos le libações para banheiros aparollar e tampar garrafas. maquins para quinas de abrir chavetas, máquinas afia- engarrafar bebidas e líquidos, máquinas relhos de ar refogerad s. aparelhos de
rngarrafar bebidas e liquidos, máquinas doras para ferramentas de cortes, má- para colagem dos rótulos em vasilha- ar condicionado, aparelhos de al tenpara colagem dos rótulos em vasilha- quinas para arqueação de embalagens e mes, máquinas para fermentar e mistu- são, aparelhos automáticos para desmes, máquinas para fermentar e mistu- volumes, máquinas para afiar. máquinas rar bebidas, juntas universais para con- carga de água. aaareihos de alarme,
rar bebidas, juntas universais para con- para ajustar, máquinas de atarrachar, dutos d'água de motores e máquinas, aparelhos de aquecimento centrai. apadutos d'água de motores e máquinas, Catedeiras, bielas, bombas de óleo, bra- larninadores a frio e a quente para aço relhos de aproximação, aparelhos para
iaminadores a frio e a quente para aço ços, burrinhos. blocos de motores, bron- e outros metais, lançadeiras. lubrificado- srqueação de volumes, balanças batee outros metais, lançadeiras. lubrificado- zinas, blocos, barras, bombas de ar com- res centrífugos, máquinas de lavar pra- deiras, batedeiras para refrescos, bate'
'es centrífugos, máquinas de lavar pra- primido, bombas lubrificantes, bordos tos e roupas, máquinas lixas/oras. ma- deitas para líquidos e massa, bules elés
tos e roupas. máquinas Ditadoras, ma- lubrificantes, bombas de circulação bom- cacos, mancais. motores elétricos, mea- tricas. bobinas para rádios e televisões,
cmos. mancais. motores elétricos, mea- baã de comustfvel para motores. bombas •
raseasolas me...animou molar-roa %usinas. baterias. bateriae aliariam har
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' rômetras, bússolas bobinas, balcões fri- • secadores para cabelos, quebra-luzes,' cantowiras, chaveiros, ca avraes, cha.

Mamo na 675.311, de 7-12-64
goríficos, aparelhos para bordar, apa. sorveteiras, sincronizadorea, sextantes, senas, cremones, cadiaros miau% chan- Divratimentos Bolam Bolacho Ltda.
'alhos para banho de ar quente, chu. selecionadores, sifões, sereias de alarme fradores, cassinetes. cabos. atavas cisa
São Paulo
veiros elétricos, coqueteleiras, churras- aparelhos para soldar, soquetes, sinalei- ves para porcas circulares chaves too
q ueiras elétricas, :ama ainras elétricas, ros', reguladores automáticos ou não, quimétrica. correntes para chaves, colChaves elétricas, chaves automáticas, aparelhos televisores, telelupas, teltime. cretes, chaves para parcas, distintivos.
chaves para antenas e fios terra. con- tros, tomadas, telescópios, teodolitus dobradiças, descanço para talheres, pra•. cactos elétricos, candelabros, chaves de termômetros, tomadas de corrente. apa- tos e copos, enxadas esf:ras. engates.
tliVERTIME1TOS BOLIW
alavancas, chaves de tomadas, comuta- relhos de elégrafo sem fio, transforma- enfeites de metal. estribos, espátula*
130LAC310 LTDA.
dores, cafeteiras elétricas, compassos, dores, trenas, torneiras de alta pressão, estofos de metal para carimbos, eixos
câmaras frigorificas, caixas de descarga torneiras com dispositivos para aqueci- expandidos para tubos, estruturas metá.
para vasos sanitários, aparelhos para mento de água, telefones, telescópios. licas, escarradeiras, espremedores, espuNome comercial
cortar pães, cafeteiras autemáticas, transmissores. tocaaliscos, automáticos madeiras, formões. toicas, ferra para
chassis, condensadores, condensarianes
Térrno ta' 675.312, de 7-12-64
cortar capim, frerolhos. facas, tacões
para vapor, colimadores. aparelhoscor ou não, tubos conduits, terminais para fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para Maria — Indústria e Canércio de Arte
baterias,
voltimetros,
ventiladores,
váltadores de trios, aabos e condutores eléfatos de Borracha Ltda,
doces, bolos, empadas e pudins. flanges
tricos, contadores de rotação, compres vulas, válvulas de redução. válvulas fivela.. furadores, ferramentas cortantes
para
radica,
válvulas
para
agua,
valvaSão Paulo
sores, máquinas cinematográficas, insou perturantes para Marceneiros, 6echoli
trumentos de calcular, chicotes para las de descarga a pressão, válvulas de de metal, ferraduras. forminhas, atas
automóveis, cronômetros, aparelhos ca. comportas. valas para filtros, aparelhos de aço, ganchos, guarnições de metal
libradores, aparelhos cinematográficos. transistores, aparelhos de transmissão e garfos, ganchos para quadros, grampos
ARJ A
recepção de sons e tripés
aparelhos de contróle de sons, aparelhos
para erbendas de correias, grades para
Indtletria
Brasileira.
de comunicação interna, discos gravafogões e aeladeiras, grelhas, galheteiros
Classe 7
dos, diais duchas, despertadores, encegonzos, grosas, garrafas, ilhoses, soeradeiras, expremedores elétricos, astu- Máquinas e utensílios para serem usa- lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
dos
exclusivamente
na
agricultura
e
tas, exterilizadores. esquadros de aço,
Classe 39
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaesquadros de agrimensor extinto:as de aurticultura a saber: arados, abridores dinhas, molas para portas, martelos Para distinguir: Artefatos de borracha
Incêndios, aparelhos para expremer fru. de sulcos, adubadeiras, ancinhos meborracha, artefatos de borracha par
tas e legumes, escalas indicadores de cânicos .e empilliadores combinados. marretas, matrizes marmitas, maçanetas áict...0s, artefatos de borracha não tu
morsas,.
machetes,
mantegueiras
malhos
arrancadores
mecânicos
para
agactalmaré, eletrômetros de quadrantes exana.
aluídos em outras classes: Arruelas, ai
toras, estojos para filtros com torm.ras. tura, batedeiras para cereais, bomaas navalhas, clipes, pcas, pás, picaretas golas. amortecedores, assentos para ca
oaar
adubar,
ceitadeiras,
carpideiras
pregos,
ponteiros,
parafusos
porcas
faróis, faroletes, fogões, fornos e foga&iras, borrachas para aros, batentes d
oara anal- pratos, porta-geio, posairas, porta-pão. cofre, buchas de estabilizados', buchas
reiros elétricos, fios para eletricidades, :estados para arroz, fios terra, ferros elétricos de engomar e cultura. • cultivadoes, debulhadoras porta-jóias, paliteiros, panelas puxado. buchas para fumei°, batente de porta
passar, ferros comuns a carvão, ferros dessecadores. desentegradores. esmaga- res, placas, pregadores, porta-esponjas. 'i ntenta de chassis, bicos para mamadei
elétricos para soldar, evedores. 'Ui- dores para a agricultura. escarrifiasda peneiras, pinos, plainas perfuradeiras ras, as raçadeiras, bocais, bases para te
veis, filmes avelados, fôrmas elétricas, res, enebovaderas, facas para máqui- pires pinças, panelâes. porta-copos e ide ses, borrachas para carrinrds indus
filtros e óleos para motores. aparelhos nas agrícolas. furadeiras, gadaahos, garrafas. passadores de roupa, presi. triais, borracha para amortecedores
de frequência modulada, fonógrafos, fi- ou dentes, máquinas batedeiras para lhas, tastelos roldanas, ralos, regadores bainhas de borracha para rédeas, cochin
tas métricas, focalizadores para cama. agricultura, máquinas inseticidas. má- rebites, reduções. recipsentss de metal de motor, câmaras de ar, chupetas, cor
ias fotográficas, feladeitas. garraias tér- quinas vaporizadoras, máquinas de rodizios, roscas de aço inoxidável re- dões trassiços de borracha, cabos pari
micas, geradores automáticos, geradores n.ungir, máquinas niveladoras de terra. gistros de aço inoxidável registras, ferramentas, chuveiros, calços de
bor
estáticos e eletrônicos de alta &arpéu- maquinas perfuradoras para a agricul- serras, serrotes, sifões, saleiros. sacarrá- racha, chapas e centros de mesa. cor
tura,
máquinas
de
plantar.
motuchareia que funcionam com válvulas para
lhas, torquezes, trilhos tubos subiria. das de borracha, cápsulas de borracha
aquecimento, por dielétrico e indução, r uas, máquinas regadeiras, má:minas de çõea, ampões. travadeiras telas de parac entro de mesa, calços de borra
faas magnéticas, aparelhos para gás en- roçar, de semear, para sulfatar, de arame, trincos, taças, travessas, tesouras cha para máquinas, copos de borracha
garra fado e aparelhos de inversão, re- torquir, de triturar, de estaretar, terra, trancas, tramelas, talheres talhadeira., para freios, dedeiras, desentupideiraz
liógra tos, hidrômetros, holofotes para oura irrigação, para matar formigas e tampas para panelas e caldeirões, ter. Jiscos de mesa, descanso para pratos
automóveis, interruptores, isoladores im- ataros insetos, para bundas e pulveri- rinas, sachos, trans de cosinha. torra- encostos, embolos, esguichos, estrado.
pressores, aparelhos de intercomunica- zar desinfetantes, para adubar para deiras, orinôis, vasos, vasilhames verção, indicadores de nivela imana perma- agitar e espalhar palha, para comer gas, mandril de expansão, treza de esponjas de borracha em quebrajacto
nentes para rádios, aparelhos de gás al g odão, para colher •cereais,. máquinas frezar, gaia de treza de chanfrar. para asneiras, tios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
neon, gravadores de fitas, gravadores amassadoras para fins agriaolas. de
surtas
árvores,
p ara espalhar. para ca- ventosas, maletas, baus para sacos de automóveis, guarnições para veictilos,
isolantes
elétricos,
isoladores
de disCos,
viagem, para pastas, bahnazes, cantos arrncheas para escolares, lâminas de
de corrente. intermediários para filmes. pinar, máquinas combinadas oara se- para estojos, colchetes para malas, cra- borracha para degraus, listas de borlesa
e
cultivar,
de
desbanar.
!sara
enlâmpadas, lunetas, liquidificadores, luvos, enfeites, fecho para pastas e para racha, manoplas. maçanetas, proteto.
pas. lampeaes. lustres lentes aparelhos sulca, máquinas e moinhos para forra- malas, passadores de correias. pontei- res para para-lamas, protetores de
luminosos, aparelhos de luz fluorescen- gens, maquinas toacadoras. ordenado- ras, prendedores de papel. suportes para-choques, pedal do acelerador, pe•
tes, limpadores de para-brisas, lanternas rim mecânicos, raladores mecânicos, rotorniquetes e tubos de expansão
dal de partida, paras para businas,
portáteis e lanternas de mão luzes tra- los compressores para a agricultura,
nsatinhaa pnatimaticas. pontas de' borsachadeiras,
sen:eadeiras,
secadeiraa
zeiras para velculos, microscópios. moClasse 21
crometros, rim nó !nets os, mostradores. ma, tratores agrícolas. válvulas para Para distinguir: Veículos e suas partes racha para bengalas e muletas, rodas
de terra. tosadores de gramaasiças, rodizios, revestimentos de
de rádios, microtones medidores de secadoresmáquinas
integrantes: Aros para bicicletas, auto- borracha, rodas de borracha para móagrícolas
roscas, medidores de intervalos, miras
móveis auto-caminhões, aviões, amor- veis, sanfonas de vácuo, sUportes de
de qualquer graduação, aparelhos de
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
Classe 11
medição, massaricoa, níveis de ferro. Para distinguir ferragens e ferramentas: breques, braços para veiculos, biciclea motor. sapatas do pedal do breque. re.
sembalp e ;solador, suportes, semi.
níveis de água -para caldeiras. apare- Alicates, alavancas, arruelas. arrebites,
tas, carrinhos de 'mão e carretas, cami- pneunaaticos, suportes de câmbio. saia-.
lhos de ondulação permanente, objetiva argolas, aldraves, armações de metal nhonetes, carros ambulantes, caminhões, fona de partidas, saltos, solas e arilado.
para ampliadores, mlsturadores para bacarros, tratores, carros-berços, carros- e, borracha. surdinas de borracha para
nheiros painéis de carros, para-raios, abridores de latas, arame, apareiros
chã
e
café,
assadeiras,
açucareiros,
apatanques,
carros-arrigadores, carros, car- aplicação aos çios telegráficos e Web%
plaga, parómetros, panelas elétricas. paaresrelhos
para
lavatórios.
arandelas,
roças,
carrocerias.
chassis, chapas cir- nicos, travadores de porta, tigelas,
nelas de pressão pistolas de pintura.
pick-ups, pilhas sei'm elétricas, prumos, tas, aros, almotadrises, amoladores. culares para veiculos,' cabos de veículos tigelas, tampas de borracha para conta.
pantógrafos, pancó:uerros, pirómetros amoladores de ferramentas, alças para corrediços, paia veículos, direção desii- Jatas, tiras de borracha para elaboração de substâncias quirwcas
•
periscópios, patencidmetros, quadros de ancinhos, brocas, bigornas. baixela*. gadeiras, estribos, escadas raianas, elecomando, instrumcntos para medida 4 bandejas, bacias, mombonieres baldes vadores para assageiros e ara carga.
Tétano na 675.313, de 7-12-64
contrôle para mccânicos. relógios de borboletas, baterias, bases de metal bra- engate,. para carros, eixos de direção,
Divertimentos Bolim Bolacho Ltda.
água, revólver para pinturas, projetores çadeiras, bules, bisagra. buchas, bainha freios, fronteiras para veiculos, -guidão,
São Paulo
cinematográficos, pince-nez, aparelhos para Eacass baterias de cosinha, colhe- locomotivas, lanchas, motociclos.. mola,
de refrigeração. refrigeradores, réguas res de pedreiros, cadeados correntes ca- motocicletas, inotocargas, moto furgões,
de aço, rádios, refletores, reatores se- bides, chaves de parafusos. conexões rodas para bicicletas, raios para biciclelais, receptores. regadores automáticos para encanamentos caixas de metal para tas, reboques, radiadores para veículos
relógios, relógios de ponto e de vigia, portões. colunas, canos, chaves de len- manivelas, navios. Ónibus, para-choques,
BOUM BOLAM,
redutores, resistências elétricas, registros da. chaves inglesas, cabeções. canecas. oara-lamas, para-brisas, pedais pantbes
BAILE EM CIMA a
aocopos,
cachepots
centro
de
mesa
registros para vapor, registros para
rodas para veicuías, selin,. risic'se
queteleiras,
caixas
para
condimento
de
BOLA Ettt BAIXO
Porta s . receptores de sons, reatores, rearantes para veículos, vagões, velocipes
para água, registros para canais e com- alimentas, cadeados, caldeirões, caçarodes,
varetas
de
contrôle
do
a,4oga4or
Fores para luz fluorescentes. reostatos: las '. chaleiras, cafeteiras conchas coa
Classes. 33, 41. 42 e 43
aada. pira banheiros, para aparelhos be- dores, 'cuscuseIros. cabides de metal, acelerador, tx6left, trpleibus, Varaes
Frase de propaganda
toletes
para
carros
e
carros
cebo,
caixas
de
ferro,
cgruzetas
curvas
bedouros, para lavatório* e ¡sara pias,
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las ,4e metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lapas, lageota.s, material isca
lanst zontra frio e calo:, maailras, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltizo. pro•.:utos para
BOLIM BOLACHO
tornar impermeabilizautes as argamasS;o Paulo—Capita.,
sas d e cimento e cal, ilid• .áulica, pedre•
gulho. produts betumino-sos, impes:ucabilizantes líquidos ou sob outras formas
Classe 33
Divertimentos, jogos de boliahe. jogos para revestimentos e outros como nas
vimentação, peças ornamentais de cide salão e salão de festas
mento ou gesso para mias e paredes,
Termo n.° 675.315, de 7-12-64
papel para forrar casas, iaassas antiFábrica de Ladrilhos e Lrtefatas Ce ácidas para uso nas 'coas:alai:5es, parCruento "Guararema" Ltda.
queias, portas, portões, p: sos, soleiras
São Paulo
ara portas, tijolos, tultos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventlação, tan. to. viga s, v:g entos e
ques de c =
FABRICA DE LADRILHOS
vi trõs
Termo n.° 675.314, de 742-64
Divertimentos Bo'im Bolacho Ltda.
São Paulo

E ARTEFATOS DE
CIMENTO "GUARAREMA"
LTDA.

Temia. n.° 675.320. de 7-12-61
Eletro Plásticos Jorna rim Ltda.
• São Pano

(Seção III)
Termo n.° 675.323, de 7-12-64
Super Mercado Come Bem Ltda.
Minas Gerais

SUPER MERCADO
COME BEM LTDA.
Nome comercial
Têrtno n.° 675.324. de 7-12-64
Jorge Romã° Simão
Min is Gerais

Abril de 1965
Termo a.' 675.325, de 7-12-64
°De Godoy Castro
• Minas Gerais
Classe 32

' ffIRA DA LIVOUIL4 Os nue'01U1111

Promoção de feira ou expaasão t.J
produtos destinados à agricultura
. pecuária
-Termos na, 675.326 a 675.330. de
7-12-64
Magaldi-Mala (Publicidade) Ltda.
São Paulo
PAU - VB

Indústria Brasileira

Classe 6
Para custinguir: Motores de qualquer ei
pede e suas partes a saber: acompl.!
Nome çouiercial
mentos aímais, acomplamentos de rode
IND. BRASILEIMA
- Téniro n.° 675.316, de 7-12-64
livres, alavancas manobridoras de e.e.
Super Test S. A. Indústria e Comércio
breagem, almofadas para eixos, amorti
Classe Is
São Paulo
cedores de esferas para rolamentos. ai
Para distinguir: Artigos e aarelhos elé- ticulações 'universais, amortecedores h
tiroc e eletrônicos, artigos e aarelhos dráulicos, aparelhos para reduzir o ccw
SUPERJET
de utilidade domésticas: acendedores, sumo de combustível, aparelhos de h
acendedores elétricos, aquecedores de brifIcação, bielas, bobinas para mága
Indústria Rrasileira
ambiente, aspiradores de pó. abat-jours, nas, braçadeiras de embreagem. bonita
assadeiras elétricas, antenas, agulhas de combustivel, bombas de asseada, ta
para fonógrafos, aparelhos para banhos :fias, cabeças de cilindros, cadeiras e.
Classe 8
de ar quente, aparelhos de cortar pla. transmissão. caixas de embreagem. ca
Para distinguir Aparelhos limpadores e
aparelros de comunicações interna, opalavadores de parabrisas, vidros e visores
relhos de ar refrigerado e ar condido- xas de inunhão, do e.xo, caixas de ea
traze iros
nado. aarelhos de alta tensão, aparelhos panque, cartas de embreagem, coleti
IND. BRA .,. n ERA
para moer e picar carne, aparelhos pa- res para motores, correntes motriza
Termo n.° 675.317, de 7-12-64
ra solda elétrica, balanças, baterias ela. cubos de placa d eembreagem, culata
Baurinnotriz S. A. raláguinas e
tricas.
batedeiras, batedeiras para refres- de cilindros, degraus para eixos, dia;
pamentos
C:4=-5C
cos,
batedeiras
para liquidos e massas, moa. dispositivos para fixar o moineni
Sc,
r: Puo
Para distinguir artigos ci e ricos. To- benjamins, binóculos, bules elétricos, da alumagem nos motores de cornbustã
cadas, soquetes, ph.i s, espelhos de balcões trigorificos. aparelhos para bor- dispositivos de ign.ção elétrica, eixos
plásticos para eletricidade, fios elétri- dar, aparelhos de alta fidelidade, chu- direção, eixos de excêntricos, eixos
BAURUMWRIZ S.A.
cos, chaves elétricas, interruptores, cha- veiros elétricos, coqueteleiras, campai- manivela, eixos de transmissão, eng..
MÁQUINAS E EQUIPA--s
ves de tomadas, fusível, quebra-luz e nhas elétricas, cafeteiras elétricas, câ- nagens emprenagens de parafus soe
abajours, pinos para tema:las e cam- maras frigorificas. câmaras fotográficas. fim, litros parai impeza do ar de reli
painhas e'é tricas
castiçais. aparelhos para cortar frios, geração, filtros de pressão, freios. ha
de rotação, churrasqueiras elétricas, co- tes, tnagnetos de alumagem, motores
Termo na' 675.321. de 7-12-64
Nome comercial
mutadores, chaves automáticas, chaves avião, motores de bicicletas, motores
Produtos Elétricos Willkason 5. A. de alavancas, castiçãais. chaves elétri- correntes alternadas, motores de oca
Termo n.° 675.318. de 7-12-64
Gcanabma
cas, cronometros chassis carrilhões bustão, motores de combustão fixos, m
Indústria de Aparelhos Elétricos
bobinas para rádio e televisores, discos nistnos de transmissão, mecan sinos
"Solux" Ltda.
gravados, despertadores. enceradeiras, toses de combustão moveis, natito.:
extintores de incêndio, esterllizadores Diessel, motores de dois tempos. me':
São Paulo
expremedores elétricos, aparelhos para transmissão de força. motores de qual
expremer frutas e legumes. exaustores, tempos, motores de asseada. motores
OLUX
RIO DE JANEIRO
estojos para filtros com torneiras, es- gás. motores oscilantes, motores a 1:
Indústria Brasileira
tufas, fogões, fórnos e fogareiros elé- tróleo. motores térmicos, motores a a
GUANABARA
tricos. 4aroletes. fuzivel, geladeiras, par. por, placas de embreagem, polias,
Classe 10
rafas térmicas, lâmpadas, lampeões, lan- lamentos de &eras. rodas para corra
Para distinguir apare'hos elétricos pare
ternas de mão e Internas portáteis, lus- tes, rodas dentadas, reguladores. vel
fins terapêuticos, aparelhos elétrico paia
tres, panelas de pressão, microfones.
de ignição, velas de alurnageln
o tratamento de várias doenças
pick-ups, aparelhos de refrigeração, ráClasses. 8 c 33
dios, rádios conjugados ou não com
Classe 8
Termo n.° 675.319, de 7-12-64
Comércio e prestação de serviços em fonôgraios, rádios fonógrafos, rádios re- Aparelhos para iluminação, inclusive
Fábric ale Ladrilhos e Artefatos de
reparos de aparelhos eletrônicos. em ceptores, relogios, reostatos, ralava, re- considerados acessórios de veículos, s
Cimento "Guararema" Lida .
arpeaf51 transformadores
atores, redutores, pilhas secas e elétrt senas. baterias de í•curnulado-es
cas. resistências, refletores, registrado- nas, baterias elétricas, chaves ciaria
Rio Pailo
f. - Termo n.9 675.322, de 7-12-64
res, reguladores de voltagem, fios para
l- sodutos Elétricos Willlasson S. A. eletricidade e fios terra, secadores para filtros para óleo, faróis como aces:
rios de veículos para sinalização, f
Gimasissaa
UARAREMA
cabelos, sorveteiras. aparelros de tele- elétricos, limpadores de parabrisas,
visão. torradores de cereais, torneiras zes trazeiras para veículos, painéis
com dispositivos para aquecimento de carros, caradros distribuidores de c'et:-.
C.lasse 16
DOS
água, telefones, termômetros, toca-dis- cidade, queimadores de óleo, rádios.
Para distinguir: Materiais paar construautomáticos ou não, ventiladores. diadores, retentores de graxa s 61
ções e decorações: Argamassas, argila
TRANSFORMADORES cos
transformadores para rádio e televiso- sinaleiors, sereias de alarme. taxilIt!'n.
areia, azulejos, batentes. balaustres, blores. válvulas para rádio e televisores,
velas elétricas
cos de c ;mr-to. blocos para pavunentaisoladores, interruptores, resistncias eléção. calhas, cimento. cal. cré, chapas
Classe /I
tricas, tomadas, aoquetes, trnsruissores.
isolantes, caibros, caixilhos; colunas: •
sincronizadores. torneiras de compressão Chaves, chaves de parafusos. chas.es
chapas para coberturas, caixas dáqua •
aisses. 8 c 33
torneiras de altap ressão. registros para fenda, chaves inglesa, estribos . dob
caixas de descarga, para etixos, edifica- Comércio e prestacão d serv:ws em vapor, para água: para bidê, para ba- diças, esferas, engates, enfeites de ni(
cões premoldadas, .estuque, emulsão, de reparos de anarellios eletrônicos.
nheiros, para aparelhos bebedouros, pa- para autaimóveis, fechaduras, gand.
base aafáltico. estacas, esquadrias, estruespecial transiorrnadore.s
ra lavatórios parandp
o
uliate3
s, trenas e cubos molas para partas, porcas, pararia,
turas metálicas para construções, lamaTítulo de estabelecimento
travadelras• trincos

nuros.

LOJA DOS
TRANSFORMADORES

LOJA

DIÁRIO
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Classe 21
Pa`a distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, camishonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros,
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veiamos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veicnios. direção, desli.
gadeiras, estribas, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos. -guidão
locomotivas, lanchas, motociclos. moias
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboques, radiadores para veicuios.
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirante., para veículos vagões. velocipe
des. varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
aros, toletes para carros
Classe 31
Para datinguir: Anéis de vedação para
junçõ s. anéis obturadores, arruelas, bulises barbantes, barracas de campanha,
bucla . s. betume para vidraceiro, bolas
para válvulas, bocal do tanque de gazotina, diafragmas para vedação, massas
para calafetar, circulos de borracha para potes, cordoalha, cordas, correias de
transwissão, canaletas, coberturas de lonas faneis, gaxeias, lonas, lonas para
freios mangueiras mangotes, molas para
vedação. pestanas, rôihas, tampas, tubos de jacto para vedação, tiras tampões tubulações para vadações, tendas,
válvulas cie vedação, tubos do radiador
Teano n.° 675.331, de 7-12-64
Gvnercie e Indústria Melida laia.

São Paulo

MBLIDA
IndlIstria Brasileira
Classe 48
Linha.s artificiais

OFICIAL (Seção Hl)

Termo ri.' 675.334, de 7-12-64
Com panhia Textil Santa Basilissa
São Paulo

a d.44 o

Clasaa 36
Meias para homens, senhoras e eaaaNa.s
calças para senhoras

Tmo n.° 675.333. de 7-1264
. Distribuidora de Parafitroa
Rio Grande do Sul

,
Representações Ltda.

Termo ri.° 675.340, de 7-12-1964
Léo, Comércio e Representações Ltda.
•
Pernambuco

Termo n.° 675.335, de 7-12-64
reli,: P. Marques
São Paulo

LEO
Classe 50
Para distinguir; O timbre da requerente, a ser usado em todos os papais de
correspondência e contabilidade, inclusive contratos, cheques, debentures,
ações, apólices, dulicatas, notas promissórias, letras de cambio e recibos

bandejas, domiciliares. berços. biombos,
cadeiras. carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
dispensas, divisões, divans. discotecas,
de rádios, colchões, colchões de molas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, rnesinhas para rádio e televisão, trtesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratora poltronas,
poUronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e

vitrines

Térzno n. 0 675.345, de 7-12-1964

Distribuidora Nitram Ltda,
Paraná

NITRAM.

Classe 50
nrnio n.° 675.341, de 7-12-1964
Sociedade Gaúcha de Negócios, Lança- Para distinguir: Bilhetes de loteria, carmentos e Representações Sogal Ltda. tazes impressos, literais de propaganda,
cheques, clichês. cartões termosplásticos
Rio Grande do Sul
de identidade, etiquetas impressas, faturas ,folhinhas impressas, notas promissórias recibos e rótulos
Clas.se 32
Térnio n.° 175.346, de 7-12-1964
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Londri — Móveis Ltda,
Classe 43
anuários, álbuns impressos. boletins, caParaná
sais, aguas minerais artificiais, soda, re- tálogos, edições impressas, revistas, órfrescos. xaropes, suco de frutas, gazosas gãos de publicidades, programas radioe bebidas espumantes sem alcool, gua- fónicos, rádio-televisionados, peças tearaná e água tjalica de quinino
trais e cinematográficas, programas cirC1.1.sse 40
censes
Termo ia° 675.336, de 7-12-1964
Titulo
Cornpanhiad e Seguros Imperial
Termo n.° 675.342, de 7-12-1961
Têrmo
n
675.347,
de 7-12-19-64—
Guanabara
Dorabuco — Pernambuco Importadora
CIASA
—
Comércio,
Indústria e
— Exportadora Ltda.
Agrícola Santista Ltda.
Pernambuco

SOGAL

LONDRiiviuVEIS,

PRORROGAÇÃO

V,Pryiajai

ãtfalrf 057/yeuti

Dorabuco-Pernambuco
. importadora-Exportadora

Nome Comercial

Termo n.° 675.337. de 7-12-1964
Lowndes el Sons S.A. Administração.
Corretagens e Representações
Guanabara

Ltda. Nome Comercial Térmo n.° 675.343, de 7-12-1961
Rodoviário Torre Ltda.
Pernambuco

r7"".

:
a
.
tearí:--;a,
- DOWEA
a

Classe 8

Instrumentos. de precisão, instrumentos
clentificos,a arelhos dè uso comum; matrumenros e aparelhos didáticos; moldes
de Cala a espécie; acessórios de aparelohs elétric as (Inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes etc.);
aparelhos fotográficos radiofônicos cinematográficos, máquinas falantes etc.,
discos gravados e filmes revelados

Perfumaria Minerva.
Novo Mundo

Classe 11
Parcas', arrebites e parafuso*

Leo, Comércio e

Clas s e 23
Tecidos em geral

Farmácia Drogaria e

Brasileira

.

Nome Comercial

Termo n.° 675.338, le 7-12-1964
Minerva S.A. Drogarias, Farmácias e
Comércio Reunidos
Paraná

rJ tiú stria

Termo n.o 675.339, de 742-194
Léo, Comércio e Representações .alda.
Pernambuco

Indústria Brasileira

n.° 675.332, de 7-12-64
Malhara Nossa Senhora da Conceição
S. A.

COQUETE
Indústria Brasileira 1
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Classes: 3 e 48
Titulo

Classe 50.
Para distinguir: Papéis de cartas, envelopes, cartões comerciais e de visitas, faturas, duplicatas, recibos, letras
de câmbio, notas promissórias, placas
letreiros, luminosos, memorandos, elle,
ques e carners
Urino n.o 675.344, de 7-12-1964 .
Georgino & Cia. Ltda.
Paraná

GE.ORGINO'
Indústria
Classe

Classe 41

Titulo
Têrmo n.° 675.348, de 7 - 12 - 1964
Associação dos Excursionistas
Doutorandos de 1966
Rio Grande do Sul

ta. Exposição Nacional
de Medida;
.Moderna-tnammi
Classe 33
Frase de propaganda
Têm.° n.° 675.349, de 7-12-1964
Industrias de Alimentas Ltda.
Rio Gra- , - _

ROSA BRANCA
lleina
4
cie
a.5Bsrasi
andústria
Substanciasall mentidas e seus prema.rodos; Ingredientes de alimentos.
Essências alimenticias
Têrtno n .o 675.350, de 7-12-1964
Gaúcha de Produtos Químicos Ltda..
Rio Grande do Sul
São Paulo

GAIICHA‘

rao. de
4m
0Bert metal, lievidro,
Móveis em.
Indústria Brasileira'
aço madeira, estofados ou não. Inclusive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
Classe 2
usadas, almoksdas, acolchoados para Adubos, ácidos sanitários, água defini
móveis, bancos, balcões. banauetas fetantes e para fins sanitários, apanha

DIARIO OFICIAL.
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insetos (de gema e impe) ou
papelão), alcalis bactericidas, basaistida& carrapaticidas. 'cresol. mkao
m, creozoto, desodorantes, deshústantes, defunadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, estereliiantes, embrocações para animais. enxertos, farinha de ossos, fertilizantes, tosfatos. formicidas' fungicidas, turnigor.ks. g!lcose para fins veterinários. guanos, herbieldas, insetifugos, larvicizas,
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel tumegatório. pôr
Inseticidas, parasiticidas. 'fungicida!' e
desinfetantes, preparações e produtos
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios uara
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanitrios e veterinár1os0 sul
fatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, animais e hervas daninhas
Termo n.o 675.351 ., de 7-12-1964
Sebastiany, Werle & Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul
inesca e

4• ZULE I 104
f letdlIStria

Brasnetra

Classe :5
Calçados em. geral, para homens,
senhoras e• crianças
Termo n.o 675.352, de 7-12-1964
Servilar Limitada Assistência Térmica
Domiciliar
Paraná

SER VILAR
Classe 33
Titulo
Termo n.9 a75.3...., de 7-12-1961
Divulgadora Livrolándia Ltda.
.
Paraná

'Divulgadora
Livrolãnciia
Classes: 32 e 38
Titulo
Termo n.° 675.354, de 7-12-1964
Transortadora Pampa Ltda,
Rio Grande do Sul

TransportiMisH1
Nome Comercial 444,

Termo n.° 675.355, de 7-12-1964
Giuseppe Vanossi
São Paulo

Rikáh-ofra
tinciú-striir

Brasileint

Classe 42
Pare distinguir: Aguardentes, aperifi.
vos. anis. bater, brandy, conhaque, cer.
velas fernet, genebra, gin. kumel. Men.
nectar, punch, pimpermant, rburn.

sucos de frutas em álcool. vinhos, yermuth, vinhos espumantes, vinhos 91.31"
nados. whisky
Termo n.° 675.356, de 742-1964
Mlotto Promoções S.A.
R.o Grande do Sul
,

Abril de 1965

(Seção 111)

Termo n. v 675.359, de 7-12-1964
(Prorrogação)
Micafil A.G.
Suíça
irèRORROGAC4)

Prganiza-çãoPTuCliutci
.JOAO

!Ema

PESSOA -PARAÍBA

Classes: 6, 8, 11, 21, 31, 39 e 47,
Título

a
:hiclUstrrr
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas;
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinunatográficas, programas circenses
Termo n.° 675.357, de 7-12-1964
Turismo Nacional S.A. "urnal"
Minas Gerais

lurismo Nacional

Classe 6
Máquinas ara enrolar, máquinas ara isolamentos de bobinas, máquinas para a
construção de coletores e para trabalhar chapas metálicas, máquinas para o
Isolamento de fios metálicos e bombas
p.a alto vácuo
Termo is-° 675.360, de 7-12-1964
Fábrica de Wveis eInstalações
Comerciais Ltda.
C mnabara

,COMERCIAIS

Teriam n.9 675.366, de 7-12-64
Organização Tudauto S. A.
Rio de Janeiro

Organização_Tudauto
NITERÓI 2 E.--150 RIO

Classes: 6, 8, 11. 21, 31, 39 e 47
Titulo
Termo n.° 675.367, de 7-12-64
Organização Tudauto S. A.
Paraiba

JADRICA Of MOVEIS,
._f INSIIIIACOES.

S/A.----*TURNAL.

Termo n.° 675.365, de 7-12-61.
Organização Tudauto S. A.
Paraíba

fiou. diganiz-açãO,Tuilau"to
CAMPINA GRANDE : PARAIBA:

Nome Comercial
Termo n.9 675.358, de 7-12-1964
Bar e Restaurante Ribeiro Ltda,
Brasília

Indústria Brasileira

Nome Conercial
Termo n.° 675.361, de 7-12-1964
Or, ,1;z ação Tudr.uto S A.

Orga-nizacão Tu'da-suto

' ,VITÓRIA - E. SANTO'
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos.
Classes: 6, 8, 11, 21, 31 39 e 47
açúcar, alimentos para animais, amido,
Titulo
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeiTermo n.9 675.362, de 7-12-64
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Organização Tudauto S. A.
bis.coitos, bomixins, bolachas, baunilha
Pernambuco
café em pó e em grão, camarão, ca•-cla,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
et,ramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes OrganizaçãO'Ttidaiste
a'imenticios, croque.e.:, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, coad,"
\ RECIFE - PERNAMBUCO
mentos para alimentos. co/orantes,
cflouriços, dendê. doces, doces de trutas, espinafre, essências alimentares, em- • Classes: 6, 8, 11. 21, 31, 39 e 47
. Titulo
padas, ervilhas, enxovas, extrato de ta
mate, farinhas alimenticias, favas, féTermo n.° 675.363, de 7-12-64
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
Organização Tudauto S.. A.
Ngos, frius. frutas secas naturais e crisSão Paulo
talizadas: glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
liC.A. 0-P A O"!
conserva. lentilhas. £ngulça, louro, massas alitnenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado. mate, mas- Classes: 6, 8, 11, 21, 31, 29 e 47
Titulo
sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, noTemo n.• 675.364, de. 7-12-64
zes, ólen comestíveis, ostras. ovas,
'Organização Tudauto S. A.
oães, paios, pralinés, pimenta, pós para
Bahia
nudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduides, salsichas, salames, sopas enlatadas. ,orvetes. etrtt de tomates e de
1-tn L.VADORZ-BAHIJ
trutas; torradas, tapioca, tãmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
Classes: 6, 8, 11, 21, 31. 39 e 47
toucinho • Villafirt
Titulo

vrganizaçao,Judauto.

Classes: 6, 8, 11, 21, 31, 39 e 47
Titulo
Terna° n.° 675.368, de 7-12-64
Mal:mria Esge S. A.
São Paulo

Nome comercial
Termo n.o 675.369, de 7-12-64
Brunswick Corporation
•
Estados Unidos da América

ÉRUNSWICK
Classe
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicln-1
ou na farmácia
Termo n.' 675.370, de 7-12-64
Miguel Arcanjo Terra
São Paulo

,BOLA FORA;

Classe' 32
Para distinguir: 'Almanaques, agenda',
anuários, álbuns impressos. boletins, ca,
tálogos, edições impressas, revistas, 6r,
gáos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças tear
programas Cir
trais e cinema togr....icas,
cense!
4t

- -feira 9
../exta

OFICIAL

(Seçâo 111)

Abril de 1965 1476

pinar, máquina combinadas para ts, dores de cartas, arquivos, borradiai
mear e cultivar, de desbanar, para O- berços para mataborrão, borrachas para
diar máquinas e moinhos para fores.. colas, brochas para desenhos, cofres,
gens. - máquinas toscadoras, ordena& canetas, canetas tinteiro, canetas para
res mecânicos, raladores mecânicos, ro- desenho, cortadores de papel. carbonos,
los compressores para a agricultua", carimbos, carimbadores, cola para papel,
sacradeiras, serneadeiras, secadeiras. coladores, compassos. cestos para cora
semeadores de terra, tosadores de gra- respondência, desenhadores, duplicadoma, tratores agrícolas, válvulas para res, datadores. estojos para desenhos,
Classe 6
estojos para canetas, estojos com atinas.
máquinas agrícolas
Ejetores de ar e de vapor, injetores
esquadros. estojos para lápis. espetos,
aspiradores, dispositivos de elevação,
estiletes para Papéis, furadores, fita,
Termos
as.
675.379
e
675.380,
de
Classe 33
levantamento e transporte, e contróles,
7-12-64
para máquinas de escrever, grafites
Titulo de estabelecimmo
acessórios, partes e componentes para lbesa — Indústria Brasileira de Em- para lapiseiras, goma arábica, grampeaos mesmos; Aquecedores de água de
balagens S. A.
dores, lápis em geral, lapiseiras, maTermos as. 675.372 e 675.373, de
alimentação p.i.m., máquinas de corquinas para apontar lápis, minas para
São Paulo
7-12-64
tar-frios, bombas de ar para pacumá.
grafites, minas para penas, máquinas de
Sul Latas S. A. — Sulasa
ticos, bombas para gazolina, de incenescrever, eaSaa inas de calcular. maquinoR10040
do e elétricas, betoneiras, brocas eléRio Grande do Sul
nas de sa máquinas de multiplicar,
tricas, burrinhos e insuMadores de ar
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carias,
A
buenas quando parte de máquinas, calbos. porta-lápis, porta-canetas, porta.
deiras a vapor, carburadores, latina
cartas, prensas, prendedores de papeis,'
Industriai Braalloirs
bos de terno. carneiros hidráulicos
percevejos para papéis, perfuradores,
,
BRASILEIRA
cavade:ras p.i.m., contraidores de
réguas, raspadeiras de borrões. siem%
tórtiO p .1.M , chumaceiras ou Ma0CDIS
Classe 17
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
de and-fricção coletores de dínamos Artigos para escritório, almofadas para
Classe 6
Termo n.° 675.382, de 7-12-64
Pulverizadores e polvilhadeiras para uso e te rores tç pressores, i condensado- carimbos, almofadas para tintas, abrirua eixos quando parte de máquinas. dores de cartas, arquivos, borrachas, Ibesa — Indúatria Brasileira da Emdomestico
ernbaios quaneo Parte de máquin ui berços para tuataborrão, borrachas para
balagens S. A.
Classe 7
• engenho de serra, engenho de ama colas. brocha para desenhos, cofres,
São Paulo
Pulverizadores e polvilhadeiras para uso engrenagens quando parte de máqui- canetas, canetas tinteiro, canetas para
Classe 40
agrícola
nas, freios quando parte de máquinas, desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel, Móveis em geral de metal, vidro. de
guincros
de
fricção,
guinchos
para
caTermo n.° 675.374, de 7-12-64
çambas de arrasto, guinchos de trans- coládores, compassos, cestos para cor- aço, madeira, estofados ou não, inchu.
Sebastião Fumagani
porte aéreo, geradores a azollçjaa. respondência. desenhadores, duplicado- SiVe móveis ara escritórios: Armários,
São Paulo
uindastes, limpadores de cano p -1.m., res., datadores. estojos para desenhos, armário: pára banheiro e para roupas
máquinas de imprimir, lubrificaderes estojos para canetas, estojos com minas, usadas, almo sadas, acolchoados para
quando parte de máquinas a vapor, esquadros, estojos para lápis, espetos, móveis, bancos, balcões, banquetas,
máquinas de MV-ar roupa, máquinas estiletes para papeis. furadores, fitas bandejas, domiciliares. berços, alombo*
cRANDE CENTRO NACIONAL
de costura, máquinas de furar radial e Para máquinas de escrever, grafites cadeiras, caminhos para chá e café
DE VENDAS'
horizontal. máquinas para o fabrico e para lapiseiras, goma arábica. grampea- conjuntos para dormitórios, conjunto'
acabamento de latas e outros recipi- dores, lápis em parai, lapiseiras, ma- para sala de jantar e sala de visita*
Classe 33
entes metálicos, máquinas borracheiras quinas para apontar lápis, minas para coniun'os para terraços, jardim e praia,
Titulo de estabelecimento
e máquinas téxteis, máquinas de tirar grafites, minas para penas, m4quinas de cega :nos de armários e gabinetes para
cortiça, máquinas de limpar e afiar fa- escrever, máquinas de calcular, maqui- copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Tênno n.° 675.375, de 7-12-64
cas, molas para máquireis, máquinas nas de somar, máquinas de multiplicar, g iratórias, cadeiras de balanço, caixa
Sebastião ,Furnagalli
frigorificas, máquinas de rotular, mar- mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- de rádios, colchões, colchões de mola,'
São Paulo
telos a vapor, moinhoe e nós não agrí- boa, porta-lápis, porta-canetas, porta- dl-apensas, divisões, divanm discotecas.
colas, motores de combustão interna, cartas, prensas, prendedores de papéis. de madeira, espreguiçadeiras, escrivanl.
elétricas e a gás, motores para bici- percevejos para papéis, perfuradores, alias, estantes, guarda-roupas, mesas,
cletas e motocicletas, pentes quando réguas, raspada-11-as de borrões, stencils são, mesinhas para televisão, moldarei
GRANDE CENTRO NACIONAL
para mimeógrafos, tintas e tinteiros para quadros, porta-retratos, poltronas,
part
ede máquinas enteadores de teaDE COMPRAS
Classe 40
poltronas-camas, prateleiras, porta-chares, rolos para estradas, serras mecâMóveis em geral, de metal, vidro, de péu, sofás, sofás-camas, travesseiros •
nicas,
serras
hidráulicas,
serras
de
fita.
Classe 33
. vitrines
.ternos mecânicos, tõrnos de revólver. aço, madeira, estofados ou não. inclua
Titulo de estabelecimento
ternos automáticos, tornos verticais. sive móveis para escritórios: Armários,
Tenno n.° 675.383, de 7-12-64
turbinas, • tubulações para caldeiras, armários para banheiro e para roupas
Termos as. '75.376 a 675.378, de
Ibesa — Indústria Brasileira de Emusadas,
almofadas,
acolchoados
para
velas
de
ignição
para
motores,
válvu7-12-64
balagens S. A.
móveis, bancos, balcões, banquetas,
las e ventiladores, quando partes
Lesa — Indústria Brasileira * EmbaSão Paulo
bandejas domiciliares berços, biombos
de
máquinas
lagens S. A.
cadeiras, carrinhos para chã e café,• J
Classe 7
São Paulo
Máquinas e utensílios para serem usa- conjuntos para dormitórios, conjunta,
PROBROGAÇau
dos exclusivamente na agricultura e para sala de jantar e sala de visitas.
horticultura a saber: arados, abridores conjuntos para terraços, jardim e praia
PRORROGAÇÃO
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- conjuntos de armários e gabinetes para
cenimos e emplilhadores ocmbinados, copa e cosin'aa, camas, cabides, cadeiras
Industrio Brasileira
arrancadores mecânimos para agricul- giratórias, cadeiras de balanço, casixas
tura, batedeiras para cereais, bambas de rádios .:olchões, colchões de mo'as,
para adubar, ceiladeiras, carpideiras. dispensas, divisões, divans, discotecas
ceifados para arroz, charruas para agri- de madeira, espreguiçadeiras, escrivanicultura. cultivadores, debulhadores nhas' estantes, guarda-roupas, mesas,
Classe 8
destocadores. desentegradores, esmaga- mesinhas, mesinhas para rádio e televi- Para distinguir: Artigos e aparelho
Tha nstr ia Brastlatra dores para a agricultura. escarrificado- são, tnesinhas para televisão, mo/duras elétricos, a saber: aparelhos de contra
as, enchovadeiras. facas para rnáqui- para quadros, porta-retratos, peSsreanas, às de som aparelhos
de intercomunicaias agrícolas, furadeiras, gadanheis. poltronas-camas, prateleiras, porta-chaserras para arado, grades de discos péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e ção, aparelhos fotográficos e cinema':i•,sse S
tográficos. apareliios de telefonia, altoAço em bruto. aço preparado. aço ou dentes, máquinas batedeiras para
falantes. antenas de TV, aspiradores de
agricultura,
máquinas
inseticidas,
máTermo n.s 675.381, de 7-12-64
doce. aço para tipos, aço ftmdido teço
pó. balanças, batedeiras, busina* baparcialmente trabalhado, aço palio aço quinas vaporizadoras. máquinas de Ibesa — Indústria Brasileira de Em- terias elétricas, chuveiros, bobinas,
bia
balagens S. A.
parcialmente preparado, cimento me. mungir. máquinas niveladoras de terra,
culon, campainras, condensadora*
São Paulo
fálico, cobalto, bruto ou parcialmente máquinas perfuradoras para a agricull
aves automáticas ou não. comutadotrabalhado couraças, estanho bruto ou tura. máquinas de plantar. motocfaarres, chicotes. cabos e condutores aletria
tuas, inquinas regadeiras, máquinas de
P.11011~10
parcialmente trabalhado, ferro em bruto ruçar, de semear, para sulfatar de
cos. calibradores, discos gravados, enbruto ou parcialmente trabalhado ferro torquir, de triturar, de esfarelar terra.
ceradeiras. extrator de sucos, extintoree
refinado, bronze, bronze em bruto ou rara irrigação, para matar formigas e
de incendi* fogões, fornos e fogareiparcialmente trabalhado, bronze de outros insetos, para burrifar e pulveriros 'ferros de engomar, 'uivais, filmes
manganês, bronze em pó. bronze em zar desinfetantes, para adubar para
usupsys. ~boa
rbeelados. gramofones. geladeiras. laia
barra, em fio, chumbo em' bruto eu agitar e espalhar palha, para colher
&mentos de ,medição. liquidificaorea,
-ta barra, ferro manganês, ferro velho algodão, para colher cereais, máquinas
Canse 17
'empadas, lunetas, hiatres, microfone*
gusa em bruto ou parcialmente &aba- amassadoras para fins agricolas, de Artigos para escritório, almofadas para pickupa, pilhas secas, refletores, reter
ihado. gusa temperado. gusa realtivel, cortar ervores, para espalhar, para ca- carimbai, almofadas para tintas,
' abri- elo* refrigeradores, sinaleiro", sarará"
Ituninas de metal, lata em feetia, lato
Termo n.° 675.371, de 7-12-64
Miltons Estavas( Evandes Fernandes de em bilha, latão em chapas, latão em
/eq uino, Nelson Gomes Leal, José Gados, vergalhões, liga metálica, emalhas
magnésio, manganês, metais não trabaAlaor Ciro Rangon
lhados ou parcialmente trabalhado, meSão ". elo
tais em massa,- metais estampados.
metais para solda, niquel, ouro, ataco
corrugado e zinco liso em Selha*

TH'E. SNAKES
SÃO PAUÇ,.,0
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DIÁRIO OFICIAL (Seção VI)
'Termos as. 675.387 e 675.3811, de
7-12-64
Motta C+ Cia. Ufa.

Termo n.° 675.384, de 7-12-64
assa — Indústria Brasileira de Embalagens S. A.

Rio de janetto

'BUIU

São Paulo

YXJSTRIA BRASILEIRA
ti

FRIONNATIC a
Industrio Brasil? Ira

Classe 36
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe

Classe 8
Para distinguir: Aquecedores, aquecedo,
reit automáticos. aparelhos para 1130et
carne, aspiradores de pó. aparslhos ele
bicos para lavar. acendedo ses elét-tcos
aparelhos picadores de carne e legumes.
aparelhos fotográficos ampli ti cadore
de som, aparelhos acústicos. aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de sadio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos re.
captores de televisão, antenas acuam
ladores elétricos, aparelhos de ilum•nação. batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules e Cafeteiras elétricas. b0
binas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar chaveiros elétricos, diais. enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas. estufa
evaporadores. exaustores elétricos. lagareiros elétricos e automáticos. ter:os
elétricos, de passar e engomar. frigideiras elétricas, fonógrato& geladeiras eit
tricas, interruptores, lavadores e iiquidificadores elétricos leiteiras automáts
tas, lustradeiras. lanternas elétricas. Iampadas, rnisturadores elétricos automati.
cos. microfones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores. resistências elétricas, panelas automáticas de p.-são. rea
tores, sorveteiras elétricas. sirenes , atemCU, sirenes elétricas, torradeiras elétricas, transtcrmadores, tomadas elétncas.
válvulas elétricas e ventiladores
Termo n.9 675.385, de 7-12-64
Ilsesa — Indústria Brasilaira de Embalagens S. A•..

Termos os. 675.389 e 67:i. 393, de
7-12-64
1-.4ústria Têxtil Carambei S. A,
•

WIDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 36 •
Artigos da classe
Classe 23
'Tecidos em geral
Térrno ri.° 675.391, de 7-12-64
Bebidas Angrense Ltda.
R:o de Janeiro

INDUSTRIA

BRASILEIRA

,,,,,,ss po E

Smoaos,

o up,RDENTE DE C4N1

REINO
Class
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematogratioas, programas circenses
Termo n.o 675.395, de 7-12-1964
Antonio Aguillar
São Paulo

OS

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários.
álbUns impressos, boletins, catálogos.
Jornais, livros impressos, publicações
impressas, revistas. vogramas radiofônicos e rPdio-televiscionados, peças teatrais e cinematográficas, programas cir.
censes
Térmo ri.° 673.397, de 7-12 1961
Maria Luiza Pinto e Silva

ANCEMBY
Classe 33
Titulo de Estaseiechnesio
Termo n.9 675.198. de 7-12-1964
Getec Comércio e Representações Ltla.
•
São Paulo

Indústria Brasileira,
et...ROA ,•,••

BEBIDAS ANGRENSE LTDA.

.

RUA 1 At17,51 1,
v•1.14(NA re92
ANGRA DO. RE/S
e DO NO

Classe 42
Aguardente de cana

Classe 50
Comissões, consignações e representações eing eral; e impressos em geral
Termo n° 675.399, de 7-12-1964
oBninvest Empreendimente,s e
Participações Ltda.
Paraná

Gelomatic
fAáR,CA PO fio JIA1IL

..PAU 0 CLINi 00 OSAM!

S
indústria e coonérco de regslesadores e
geladeiras

Termos ns. 675.392 a 675.394, de
7-12-1964
Lundgren Irmãos Tecidos Ltda.
Guanabara

CARÍCIA

Classe 23
Termo n. 675.386, de 7-12-64
Te, dos
Ibesa — Indústria Brasils:ra de ErtClasse 34
balagens S. A.
Tapetes, cortinas e panos para assoaSão Paulo
lhas e paredes. Linóleos, oleados e
encerados, inclusive para Instalações
rospitalares

?BORRO GA10

n .
uongnvest
Classe 50
Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes impressos, literais dep ropaganda.
cheques, etiquetas impressas, escapulares, folhinhas impressas, notas promissórias
Termo n.° 675.400, de 7-12-1964
Reka — Planificação Promoções e
Empreendimentos Ltda.
São Paulo

REK

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas co l chas co,lertores, esfregões, fronhas, seta-dant:fEI10 NO BRASIL...PARA O °RASO°
aos lune: borda ste-a logos de toalhas,
el-210.100s02 sagjans •semagdnp sen;
lençóis mantas 'ara camas crie is para
cosits'aa e panos de nrazos, soalhar fie -e; . 14on . sunpuezouraus ‘sogpa.1 'can!)
'sadolarosa '62j.le) ap siaded lana
rosto e banho, toalhas de mesa. toalhas para tantas, toalhas oara chá e alJ soesalcitai mas tua opeagde zas e ap
Classe 8
café toalhas para banquetes. guarni- -epopeia ep asmag o semaisse e as-eng
stria e comércio de refrigeradores e ções para cama e .mesa, toalhinhas -sap santa aseasald v :zmOnnelp Ilsed
geladeiras
(cobre pào)
OS 3Sgerp

Gdomatic

Termo n .o 675.401, de 712-1964
João Miranda S.A. Exportação.
Representações e Comércio
(;:tanbara
•

JOAO MIRANDA S/A.
Exportação, Representações
e Comercio
Nome Cornrcial
Termo n.o 675.402, de 7-12-1964
Adamastor Comércio e Representações
Sociedade Anónima
Guanabara

INCRIVEIS

1:

São Paulo

PRORROGAÇÃO

'Termo n. o 675.395, de 7-I2-i954
Antonio Aguillar
São Paulo

São Paulo

SURF

•
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Indústria Brasileira

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavan
deria, limpadores de luvas, liqu'dos de
branquear tecidos, líquidos mata gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, saliento
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.o 675.403, de 7-12-1964
Casa Mattos, Papelaria e Livraria S.A.
Guanabara

Brithante
Indústria

brasileir.a.

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (ex..
ceto para brinquedos) blocos para
cotresi.ondencia blocos para cálculos
blocns oara anotasões. bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, casas vara documentos,' carteiras,
caixss de pais lác. cadernetas, cadernos. raix: s de cartão, caixas para papelaria, caitões de visitas, cartões comerciais' cat e ões ind.ces, contets cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, ca.
dernos de lembrança. carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel .
ou papelão. etiquetas, fedhas indicas
FO'has de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais. livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelis
nhos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão. papéis em branco
oara 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, paw
.

•
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!
cl para embrulho impermeabilizado ticos em peças, tec:dos de algodão. de I
apel para encadernar, papel para es- là, de linho, de cânhamo, de juta, seda
rever, papel para imprimir, papel pa- natural ou ralou, tecidos de elásticos,
dina para embrulhos, papel celofane.
de vidro, de viscosa, tule
apel 'celulose. papel de linho, papel
Termo
n.° 675.411, de 7-12-1964
asorvente, papel para embrulhar atStrina
Cia. Ltda.
aco, papelão, recipientes de papel, roSão Paulo
tas de papel, rótulos de papel, rolos
e papel transparente sacos de papel
-rpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
fermos as. 675.404 a 675.407, de
7-12-1964
Charutaria Pará Ltda.
Guanabara

Classe 1
Papel heliográfico

n,446»1400%

Classes: 3, 4, 41, 42 e 45
Insígnia de Comércio
Classe 3
Produtos farmacêuticos à base de
gunará
Classe
Im produto alimentício à base de gua42a, doce de guaraná, suco de guaraná e sorvete de guaraná
Classe 12
are distinguir: Aguardentes, aperitial anis, bitter, brandy, conhaque, cerlas fumei., genebra, gim kumel, lico.
• nectar, punch. pimpermint, rhum,
cos de frutas em álcool, vinhos, veruth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo n.s 675.908, de 7-12-1964
Sé, Filho i Cia. • Ltda
Guanabara

ÁBRICA
PRESIDENTE
Classe 29
Titulo de Estabelecimento

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. para
tapeçaria e para s artigos de cama "e
mesa. algodão, alpaca, canhamo, cetim,
caro& casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylan,
paco-paco, percalina. ram1, rastos', seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis e tecidos de pano couro. velodos

SANOTEX

Classe 36
Calçados em geral
Termos ns. 675.418 e 675 . 419. de
7-12-64
Companhia Brasileira Rhodiaceta. Fabsica dt Raion
São Paulo
Guanabara

FIESALBA

3 AMIGOS

5

Indústria Brasileira
Classe 16
Materiais de construções em geral
Termo n.° 675.916, de 7-12-1964
Doaria-4s — Distribuidora de Veículos
Brasileiros Ltda.
Rio Grande do Su

Undústria Brasileira
,9.;58e 23, I
,"
a distingujr: acialoa em tarai. a $a1 baneados, casimiras, gaze de algo- em peças, pano couro, tecidos plás-

Cla gge 21
réças e acessrios para automotores

Classe 16
Construções em geral
Termo n.° 675.423, de 7-12-64
Arinter Propaganda Ltda.
Guanabara

INb riSTR T A BR A SILLTR A

Classe 3.3
Auot inecânica
Tareio n.9 675.422, de 7-12-64
Sapataria dos Amigos S. A.
Guanabara

INDOSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 675.410, de 7-12-1961
Teeidos Bonsucesso Ltda.
Guanabara

osib

classe 22 ?los em geral
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agassahos.
aventais, a'percatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boiaas. babadouros, bonés: capacetes. cartolas. cera.
atiças. casacão, coletes, canas. chales
Termo n.° 675.413, de 7-12-1964
• cacheeols, calçados, chapéus, cintos
Moageira Paraná Ltda.
cintas. combinaçess. corpinhos, cais
Ceará
de senhoras e de crianças. calções. cel.
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. , colarinhos. cueiros
(04~i pes, fantasias. fardas para militares. colegiais, fraldas. galochas, gravatas gorros, logos de litigaria, laquetas
luvas, ligas, lenços. mantas. meias,
Classe 4.1
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paCafé em grão, torrado e moído
letós. palas. penhoar, pulover, taelerinas.
peugas,. ponches, polainas, pijamas, puTermo n.9 675.414, de 7-12-1964
nhos, perneiras. quimonos. regalos.
Saburo Ito
de chambre, roupão, sobretudos
robe
Guanabara
suspensórios. saídas de banho, sandáliaa
sueteres. imita sungas. atolas ou slacics
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniBUFFET
formes e vestidos
Terra on.° 675.420, de 7-12-64
fl€ W TORVO Auto Mecânica "3 Amigos" Ltda,
São Patilo
Classes: 41, 42 e 4
Título

Termo n.° 675.409, de 7-12-1964
asa Sano S.A. Indústria e Comércio
Termo n.° 675.415, de 7-12-1964
Guanabara
Bas e— Asseasoria e Engenharia Ltda.
Guanabara

Classe 16
amoldados de concreto; vigas e lajes,
concreto premoldado e protendido

Termo n.° 675.421, de 7-12-64
Iiaobiliária Coronado Ltda.
Guanabara

611,PCMC1111.

Termo n.o 675.412, de 7-12-1964
Cia. Fiação e Tecidos Santa Bárbara
Minas Gerais

Indústria Brasileira

Termo n.° 675.117, de 7-1? „o
Erio Petry Ci Irmão
Rio Grande do Sul

Classe 36
Calçados para' es lanças, senhoras e
homens

-

Indústria Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impreasos. boletins, catálogos, edições Impressas, revistas, órgãos de public.idades. programas radiofónicos, rádio-televisionados. ¡taças teatrais e cinematográficas, programas Circenses
Termos as. 675.424 a 675.126. de.
7-12- 64
"Panrnedicals" — Comércio e Indústria
•
' de Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

/MUI
indistria

Braaleira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex,
tratos, água de colônia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, águo
para barba, loções e tónicos para a
cabelos e para a pele. brilhantina bata
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados. petraleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas Para limpeza dr
Pele e "cnaquillage" depilatórios desodcrantes. vinagre aromático, pó de arras
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. Sabão e creme
para barbear. sabão liquido Destinado
ou não. sabonetes. &net-Meios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumadas para
me; escêvas p ara dentes, cabelos unhas,
e cílios: dum de louro, saquinho perfumado. preparados em Pó. pasta.
do e tliolos para o tratamento das unhai
dissolventes e vernizes. removedores da
matiorela; glicerina perfumada para 06
cabe-los e preparados para descolorir
unhas. cibos e p intas ou sinais artificiais. Óleos rara a pele
Classe 41
4.1at r anduto dietético destinado a regi.
mans alimentares especiais
•
Classe 3'
Uma' especialidade farmacêutica indicada no tratamento das convalescença*
e Sn estados de desnutrição

1
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Termos às. 675.427 a 675.429, de
7-12-64
•
farmeditals — Comércio e Indústria de
'Produtos Químicos Lida
São Paulo "

dit ria Bradaeli.a

'
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• Termo. a.° 675.433. de 7-12-64
Ernesto Branco de Faro
Guanabara

Vita
I

))

ndústria Brasileirt,

•
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(Seção III)

. .
arda. azulejos. gatentes.. - balaustres. blocos de cimento, bloroa para pavimentação, calhas. cimento, cal.. cré, chap.$
isolat.tes, caibros. caixilhos; esiunas;
chupas para coberturas, enliças dágua.
caixas para -coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas. estuque. eatulsoo dt
base asfaltico, estacas, esquadrias, estruturas . metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos,. lambris, luvas
de junção, 'ages, lageotas, material iso.
¡ante contra trio, í calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilizantea as argamassas de cimento ç hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizardes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação, eças ornamentais de Clniento ou gesso ara tetos é paredes.
papel para forrar casas, massas andrcidos para uso nas e.oastruções. parqueias, portas. portões. pisos, soleiras
para porta.... ;dlolos tubos de concreto
telhas, ta,:uk, tubos de ventilação, tanques de cimento,v!t
vigas,
igas, 'vigamentos e

Classe 41
•
Azeite comestível
Termo na 675.434, de 7-12-64
.
Classe 3
Um produto faimaceutico indicado no Supertintas S. A. Indústria de Tintas
e Vernizes
tratmaento das hipovitamin ases ma1 dplas é nos estados de desnutrição
São Paulo
Classe 41
Um produto dietético destinado a regimens, alimentares especiais
Classe 48 Para distinguir: Periumes. essências. ex.
tratos água de colônia, água de touca
dor, água de beleza. 'água de quina.
Indústria Brasileira
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tônicos para os
Classe 1
cabelos e para a• pele. brilhantina. ban Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
dolina, batons. cosméticos. fixadores agentes guinikos para o tratamento e
de penteados, petróleos. óleos para os loraçãe, de fibras, tecidos. couros e cetabelos, creme evanescente. cremes gor- lulose; água raz. álcool, albumina. anidurosos e pomadas para limpeza da pe- finas. alumen, alvaiade. alvejantes Inle e "maquilage" depilarios. desod> dustriais, alumínio em pó amoniaco.
Termo n. o 675.436, de 71264
rantes, vinagre aromático.' pó de art
Formex 1VIOxeis Limitada
anti-incrustantes. anti-oxidantes, antit talco pefumado ou não, iapis para oxidantes. anii-corrosivos, anti-detonan.
Guanabara
pestana e sobrancelhas, preparados para tes. arotatos, água acidulada para
embelezar dlios e olhos, carmim para acumulatkaes, água oxigenada para
(); rosto e para os lábios. sabão e creme fins industriais, amônia; banhos para
para barbear, sdibão liquido perfumado galvanização, benzina, benza betumes,
Pu não, sabonetes. dentifrícios em pti: bicarbonatos de sódio, de potássio: cal
Classe 40
pasta ou liquido; sais perfumados para virgem, carvões, carbonatos, calalizabauhos, pentes. vaporizadores de pede- dores, celulose, chapas fotográficas Fara . distinguir artigos de comércio e
fabricação de móveis em geral
me; escovas para dentes, cabelos. unir!, composições extintores de Incêndio, cloCílios, rum de louro. saquinho pariu ro, corrosivos, cromatos. corantes. creo,
Termo n.° 675.437, de 712-64 . mado, preparados em pó. pasta. liqui- sotos; descorantes. desincrustantes, disAuto Viação Iabour Ltda,
dissolventes e vernizes removedores da solventes: emulsões /orogrã ficas. enxocuticular; glicerina perfumada para os fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, til
Guanabara
rabelos e preparados para dsecolo• ases sensibilizados para fotografias. arir unhas, cilios e pintas ou amais arti xadorek formei. fosfatos industriais. fóslidais, óleos para a pele
foros industriais fluoretas: galvanizado• res, gelatina para fotografias e,pintura
glicerina: hidratos.hidrosulfitos:
Ferra° n.9 675.430, de 7-12-64
Impermeabilizantes. todure
tos: lacas:
Laboratório Neorned Ltda.
Classe 33
ma.sas para pintura, magnésio, mer
São Paulo
curio: citratos. neutralizadores, &troce Transporte coletivos de lotações e ônibus
• fulose; 6sIzios, oxidantes. óleos para
Termo n.9 675.438, de 7-12-64
runitra. óleo de linhaça; produtos quiDilerman Buarque de Gusmão
rufem para impressão; potassa indusGuanabari
trial, papéis emulsionáveis para v fotografia. papéis de turnesol. papéis beliográficos e heliocopistas, pelieulas
Classe 41
nensiveis, papéis para fotografia e anápreparado
dietético
destinaria
a
dm
lises de laboratório, pigmentos, potassa.
regimens alimentares especiais
nós . metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias
nrodutos para niquelar, pratear e croTermo n.9 675.431, de 7-12-64
mar. produtos . para diluir tintas prossiaJosé Elas de Barros Pacheco
Classe 8
to: reati vos, removedores reveladores:
Discos gravadas .
São Paulo •
g abão neutro. sais. salicilatos, secantes
qilicatos; soda cáustica, soluções quiTermo n.° 675.439, de 8-12-64
micas de uso Industrial, solventes, sul- Century — Locadora de Veiculos Ltda.
-ar pastosas para madeira, ferro, pare
• Guanabara.
fatos; tintas em pó. liquidas, sóládas
des, contruções. decoraOes, couros. te.
eidos, fibras, celulose, barcos e areiClasse 3
culos. talco Industrial. thiner.
Ima especialidade farmacêutica indicaTermo
n.9 675.435, de 7-1264
da corno medicação anti-infecciosa
Sánagran Sociedade Industrial de
Mármores 'e Gratuitos Limitada'
•I'•;Terino • n.° 675.432, de 7-12-64 .
Guanabara
Titulo
Kobe S. A., Indústria Farmacêutica
.
Eanirito Santo
Têrmo ti.° 675.440, de 842-64
Carneiro da Cunha & Cia.
• São Paulo

pertintes

PORMEX

Jabouri

1Waria Drasilnra

HARPAS
DO SINAI

„mama,

Brasileira

ann-a,
Tgá4 tilá BrasilÃirá
;

••
UtI,,centurg
.4

kiwidústria 8ra4ileira

, . Classe 16 •
ItaesPectalidade .farmacêutica ; indica- Para distinguir: Materiais para Construções e . decorações: Aramasses, argila,
da como medicação anti-infecciosa

:)9Carnelt.a 'da Cuba

Re

liAdat9

•
Nome comercia

Termo n.9 675.441, de • 8-12-64.
Chocolates Dizloli S. A.
São Paulo

•
ITZIOLI—PEDAÇOS
, GOSTOSOS IX
. Classe 41
Expreisão de propaganda
teimo n.9-675.442,—de--8T12-64
Editara La Selva S. A.
São Patdo

=TORA LA .SELVi
S.A.
Nome comercial
.1 ermo a.9 675.443, de 8-12-64
Editõra La Selva S.. A.
São Paulo

LÁ SZLvAl
Indústria Braeileiri,
Classe 32
Para d.stinguir: Almanaques, agendas
anuários. albuns impressos, boletins ca
tálogos, edições impressas, folhetos bar
nais. livros. ublicações. revistas, orgão
de publicidade em geral, programas ra
d ofonicos e rádio-televisionados, aça,
teatrata e cinematográficas, programa
circenses
Termo n.° 675 444, de 8-.12-64
Indústrias Reunidas "Vidrobrás" Ltda.
São Paulo

CRISTALITA
Indústria Brasileira
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vidre
cristal para todos os fins, vidro indus
trial, com telas de metal ou composi
ções especiais: ampolas, aquários, as
sadeiras, almofarizes, bandejas, cube
tas, cadinhos, cãntaros, cálices, centra
de mesa, cápsulas, copos, espelhos. ascatradeiras, frascos, fôrmas para do es,
fôrmas para hirnos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus globos, haste,
Jarros, jardineiras, lico-eiros mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires, porta.
jóias, paliteiros, potes, - pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para'
automóveis e para bara-brisas e
x1caras
Termo n.9 675.445, de 8-12-64
Iadústrias Reunidas "Vidrobras " . Ltda.
Sa.o Paulo

PITSPLAN
Indústria Brasileir
, • Classe 11
Vidro comum, laminado, traba ata&
em Vidas as formas e preparos vidlc
cristal para todos os fins, vidro indus
trial, com telas de metal ou cornposi
ções especiais: ampolas, "'aquários, aS
qadeiras almofarizes, bandeias, cube
tas," cadinhos,' cântaros, cálices, centr
de mem.,' cánsulas, cope,' espelhos. 'ás
carradeiras, frascos. fôrmas para do as
fôrmas para &imos. fios de vidro. na ?
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.
•afas, garrafões, graus, globos, haste,
ções, impões, Cavadeiras tel 'de
Classe 39
Termo n.° 675.455. de 8-12-64
arros, jardineiras, licoreiros mamadei- Para distinguir: Saltos, solados de boi- arame, trincos, taças, travessas, tesouras apura — Engenharia, Seguros, Imoas, mantegueiras, pratos, pires, porta- racha e botões de refarço de borracha trancas, tramelas, talheres talhadeirea
biliária Ltda,
tampas para panelas e caldeirões, ter(Sias, paliteiros, potes, pendentes pepara solado
São Paulo
rinas, tachos, trans de cosinha, torraiestais. saladeiras, serviços para reTermos ns. 675.452 e 675.453. de
deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver-,
rescos, saleiros, tubos, tigelas, traves8-12-64
gas, mandril de expansão, freza de
as, , vasos, vasilhames, vidro para viConfecções Zé Beto Ltda.
frezar, gula de [reza de chanfrar.
:raças, vidro para relógios, varetas,
São Paulo
EPORA -ENGENHARIA
ventosas, maletas, baus para sacos de
adros para conta-gotas, vidro para
viagem,
para
pastas,
balmazes,
cantos
automóveis e para bara-brisas e
SEGUROS - IIIOB
para estojos, colchetes para malas, craxicaras
45 B.ETO LB E.
RIA LTDA.
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Nome civil
Termo n.° 675.446, de 8-12-64
malas, passadores de correias, ponteiIndústria Brasileira
ndústrias Reunidas "Vidrobrás" Ltda.
ras, prendedores de papel, suportes,
Tarmo
n.9
675.458, de 8-12--6i
São Paulo
torniquetes e tubos de expansão
R s frig e raç ão " Inte rpolos" Indústria
Casse 17,
Termo n.° 675.454, de 8-12-64
Comércio Ltda.
Alfinetes, agulhas para máquinas
c.ta STALVID
Engenharia, Seguros, ImoSão Paulo'
costura, agulhas para tricot, agulhas Êpura
biliária Ltda,
Indústria Brasileira para crochet agulhas para bordar. boSão Paulo
iões, colchetes, dedais, fechos corrediClasse 14
ços. fivelas. grifas para enfeites de
slidi o comum, laminado trabalhado vestidos, ilhoses, lantejoulas. rnissangas
e presilhas
in tôdas as formas e preparos, vidro
sristal para todos os fins, vidro indus'PURA
Classe 11
srial, com telas de metal ou composiClasse 16
Paia distinguir ferragens e ferramentas:
:Cies especiais: ampolas, aquários, as- Alicates, alavancas. arruelas, arrebites, Pára distinguir: Materiais de construsadeiras, almofarizes, bandejas, cube- argolas, aldraves. armações de metal çeses e decorações: Argamassas, argila,
as, cadinhos, cântaros, cálices, centro abridores de latas, arame, aparelros de areia, azulejos, gatentes. balaustres. blole mesa, cápsulas, copos, espelhos, as- chã e caf& assadeirai, açucareiros, aoa- cos de cimento, bloros para pavimenta:assadeiras, frascos, fôrmas para do es. relhos para lavatórios, arandelas, ares- ção. calhas, cimento. cal, 'crè, chapas
fôrmas para fórnos, fios de vidro, gar- tas, aros, almofadrises, amolacioru, isolante:, caibros, caixilhos; colunas;
aias, gairafões, graus, globos, haste, amoladores de ferramentas, alças para chapas para coberturas, caixas agua.
iarros, jardineiras, licoreiros mamadei. ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, caixas para coberturas, caixas dágua,
rnantegueiras, pratos, pires, porta- bandejas, bacias, mombonieres baldes caixas de descarga para tesos. edificaOias, paliteiros, potes, pendentes pe- borboletas, baterias, bases de metal bra- ções premoldadas. estuque, emulsco de
lestais, saladeiras, serviços para re- çadeiras, bules. bisagra. buchas, bainha base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 8
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- para facass baterias de cosinha, colhe- turas metálicas para construções, lame-as, vasos, vasilhames, vidro para /si- res de pedreiros, cadeados correntes ca- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas Para distinguir: Geladeiras. balcões, In.
-Iraças, vidro para relógios, varetas, bides, cha reg de parafusos. conexões de junção, lages, lageotas, material iso- gorificos, baterias elétricas para leite,
vidros para conta-gotas, vidro para para encanamentos caixas de meta) para lante contra frio e calor, manilhas, mas- desnatadeiras, ventiladores e aquecedores
elétricos
automóveis e para bara-brisas e
portões, colunas, canos, chaves de fen- sas para revestimentos de paredes. ma.
xícaras
da, chaves inglesas, cabeções, canecas, deiras para construções, mosaicos, proTermo
n.°
675.459,
de 8-12-64
copos, sachepots centro de mesa co' dutos de base ass-áltico, produtos para
Mbar Indústria e Comércio S. A.
Té'nno n.• 675.447. de 8-12-64
tornar
impermeabilizantes
as
argamasqueteleiras, caixas para condimento de
ndastrias York S. A. — Produtos alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- sas de cimento e cal, hidráulica, padreSão Paulo
Cirúrgicos
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- gulho, produtos betuminosos, imperrneaSão Paulo
dores. cuscuseiros, cabides de metal, hilizantes líquidos ou sob outras formas
•
cabas, caixas de ferro. cgruzetas cur ias para revestimentos e outros como nas
VIBAR INIUSTRIA
cantoneiras, chaveiros. canivetes. cha- construções, persianas, placas para paPRORROGAÇÃO
venas. cremones, cadinros crivos, çhan- vimentação, aças ornamentais de ci.
.E
cawfmno
fradoreà. cassinetes, cabos, chaves cha• mento ou gesso ara tetos e paredes,
ves para porcas 'circulares chaves tor- papel para forrar casas, massas antiquimétrica, correntes para chaves. col. rcidos para uso nas construções, parNome comercial
Classe 10
crases, chaves para porcas, distintivos quetas. portas, portões, pisos, soleiras,
para
portas,
tijolos
tubos
de
Para distinguir: Gases
concreto.
dobadiças, descanço para talheres, praTermo n.° 675.460, de 8-12-64
tos e copos, enxadas esferas, engates, telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- * Mario Pereira Mauro Cia, Ltda,
Tênmos ns. 675.448 e 675.449, de
ques
de
cimento,
vigas,
vigamentos
e
enfc; tes de metal, estribos, espátulas
8-12-64
vitrós
estojos de metal para carimbos, eixos
DEPOSITO MWCA DE
Ca'çados Samello S. A
expandidor para tubos, estruturas metáSão Paulo
. MATERIAIS PARA
Termos ns. 675.456 e 675.457, de
licas, escarradeiras, espremedores, espu8-12-64
OONSTRUG3ES
madeiras, formões. foices. ‘erro para
Cobrasma S. A. — Indústriá e
cortar
capim,
frerolhos,
facas,
tacões
S;io Pau10—Capita2 .
PIOSKIR
Comércio
fechadurns, fruteiras, funis, fôrmas para
São Paulo
Indjetria Brasileira
doces, bolos, empadas e pudins. Unges
Classes: 1, 2, 4, 11, 8, 14, 15, 16, 26,,
fivela, furadores, ferramentas /cortantes
PRORROGAÇÃO
39, 40 e 16
ou
perfurantes
para
marceneiros.
çechos
Classe 39
Titulo de estabelecimento
'ara distinguir: Saltos. solados de bor- de metal, ferraduras, foi-minhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal
acha e botões de refôrço de borracha garfos,
Têrmo n.° 675 . 461, de 8"-12-61
ganchos para quadros. grampos
Indústria
Alimenticia Pereira Botelho
para solado
oara emendas de correias, iradas para
.. Classe 36
Ltda.
fogões e geladeiras, grelhas galheteiros
'ara distinguir calçados em geral: Al- gonzos. grosas, garrafas, ilhoses, joe.
São Paulo
.srcstas, botas, botinas, botina, chine- lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
sa, galochas, polainas, perneiras, san- latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaT 1 Z I O,
dálias, sapatos, sapatos desportivos,
dinhas, molas para portas, martelos
Classe 18
Indústria
Bras.ileifti
tamancos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas Para distinguir: Armas e munições, armorsas, machetes. mantegueiras malhos mas de fogo, carabinas, canhões, car
Térmos os. 675.450 e 675 . 451, de
navalhas. nipes. pcas. pás. picaretas tuchos. explosivos e rogos de artifício
8-12-64
Classe 41
pregoa, ponteiros, parafusos porcas espingardas, espoletas, fuzil, -munições
Calçados Samello S. A.
pratos, porta-gelo. poseiras, porta-pão, de guerra e caça, mosquetões. metralra- Para distinguir: Balas, bombons, bomSão Paulo
porta-jóias. paliteiros, panelas puxado- dosas, munições de cobre, munições de bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bores. placas, pregadores, porta-esponjas, aço, punhais: polvoraa, revólveres, tan los gelados, balas de mascar, caramelos,
BRUSRED PIGSKIN
chocolates, cacau, confeitos, crocantet,
ques de guerra
Indúatria Brasileira peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
oires pinças, panelas& porta-copos e
drops oces de leite simples e composto),
Classe 12
garrafas. passadores de roupa, presi.
doces de frutas em conservas, preparaClasse 36
lhas. rasselos. roldanas, ralos, regadores Para distinguir os seguintes artigos de das em massa, em calda, em compotas e
metal
comum,
não
incluídos
em
outras
'ara distinguir salçados• em geral: Al- rebites. reduções, recipientes de metal.
em geléias, doces, doces gelados, doces
arcatas. botas, botinas, botinhas, chine- rodízios, roscas de aço inoxidável, re- classes: Dedais, alfinetes, agulhas, pre- de amendoas, de amendoim, de nozes,
galochas. polainas. perneiras, san- gistros de aço inoxidável registros, silhas, botões, argolas, fivelas, fechos nozes, de castanha, e de frutas shit*
dálias, sapatos, sapatos desportivos, serras, serrotes. sifões. saleiros, sacarró- corrediços, colchetes, grifas de metal cobertos com chocolates, frutas sêces,
para enfeites de vestidos
tamancos
lhas, torquezes, trilhos tubos imbuispassadas e cristalizadas, geléias, goma
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¡tie mascar, pralinés, pastilhas puzapuxa.
pirulitos, pudins, patsn-tones, pip6cas,
sorvetes, torrões a torradas
Termo n. 9 675.462, de 8-12-64
Potso de Gasolina "Manhãs de Sol"
Ltda.
São Paulo
MANHÃS DE SAI'

Termo

e! 675.467, de 8-12-64

Produtos Dentários Alcântara Ltda.
• Rio de Janeiro
São Paulo

; desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanitrios e veterinários, sulfatos, superfoslatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra Insetos, afaimais e hervas danitims
Termo n.° 675.472, de 8-12-61
Boos Ax Ltda,
Paraná

Indústria Brasileira,

arriase 47
Para distinguir, lubrificantes em geral e
gasolina

Classe 5
Aditam da classe

---"I'enna-n.5 675.463, de 8-12-64
Potso de Gasolina "Manhãs de Sol Ltda.
São Paulo

Termo n.° 675.468, de 8-12-64
Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio de Janeiro
São Paulo

.'OTO DE 0A2OLINA:
"MANHÃS DE SóL".
LTDA e

Abril de 1965

ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de parte.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos rum de louro. saquinho perfumado. preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n.° 675.476, de 8-12-64
Pentaflex Indti-tria e Comérs,^
Plásticos Ltda.
São Pauss

Foguete do Samba

o
CL:sse 42
Para assinalar e distinguir: .Aariatalante
de cana

Indústria Brasikira

•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 28

Termo n." 675.473, de 8-12-61
I oo Ei Ax Ltda.
Paraná
,

Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes tabriNome comerciai
—
cados de material plástico, revestimenClasse 5
Termo n.° 675.464, de . 8 - 12 - 64
tos confeccionados de substâncias aniIndústria e Comércio de Tecidos e
Artigos da classe
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
Malharia Mohiber Ltda.
4"
armações para óculos, bules, bandejas,
+
sei,
nen °na' 675.469, de 8-12-64
bases para tele‘ones. baldes, bacias, bolSão Paulo
4, 1 F ot CAIU
Olin Matareson Chemica I Corporation
sas. caixas, carteiras chapas, cabos
Estados Lindos da América
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
3131/COT
caixas para acondicionamento de aliIndástria Brasileira
mentos, caixas de material plástico para
jt ,
baterias, coadores, coos. canecas, co8005 Á AX LT04
lheres, conchas, cestas para pão. cestif SUOU')
a,pp
S',)
nhas capas para álbuns e para Ilvfos
C assa a
Classe 23
cálices, cestos, castiçais para velas,
Para drstinauir: Tecidos em geral, te- Preparações zunia/autarcas aar i uso
caixas para guarda de objetos tatuveterina
rio
cidos para confecções em geral, para
chos.
coadores para chá, descansa aara
Clas5,e 42
tapeçarias e para artigos de cama . e
Termo n.' 675.471, da 8-12-64
Para assinalar e distinguir: Aguardente pratos, copos e copinhos de pla‘aa:o
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim,
para sorvetes, caixinhas de &futico
Calçados Três Estrelas Ltda.
de cana
caroá. casemiras, razendas e tecala de
para sorvetes. colhermhas. pasinhas
Guanaba
lã em peças, juta, iersey, iirho nvlon.
garfinhos de plástico para sorvetes. fo rTermo na 675.474. de 8-12-64
paco-pato, percaline, rami, ravon. seda
minhas de plástico para sorvetes. discos
R yoso Kodartna
natural. tecidos plásticos, tecidos imembreagens de material plásdco emba- ao Paul
permeabilizantes e tecidos de pano couro
lagens de material plástico para sorvee vestsias
tes estojos para objetos, espumas de
Indústria BrasiIeirz
nylon, esteiras, enfeites para automóTermo n.5 675.465. de 8-12-64—
veis, massas anti-ruidos escoadores de
e
Comércio
de
Tecidos
Indústria e
pratos. funis, formas para doces, fita:
Mohiber Ltda.
Classe 36
Isolantes, filmes, tios de ceailosc. fecho
Calçados
para
homens,
senhoras
e
criSão Paulo
para bolsas, facas, guarnições. guarni
anças, saudalirrs, chinelos, botas
ções para chupetas e marnaciairas auar
—
—
Termo n. 5 675.470, de 8-12-64
nições para porta-blocos, sitiarnicoe.
1121/LISTAR
American Cyanacrad Company
para liquidificadores e para aatedeira
Estados tinidos da América
Tn 4á6tria Brasileira
de frutas e legumes. guarniaões de ira
terial plástico para ctensilios e oajeto
guarnições para bolsas, garfos galeria
Classes: 8 e 33
Classe 23
• CYOLAbrE
para cortinas, jarros, laminadas. p‘ás
Exploração
do
comércio
de:
retratos,
Para distinguir: Tecidos em g.Lai, tetiros, lancheiras. mantegueiras, mala
formatura,
casamentos,
reportagens,
fesorinais. pendedores de roupa; puxada
cidos para confecções em geral, para
O.
sse
2
•
tas, ampliações
tapeçarias e para artigos de cama r
res para móveis pires. pratos palite.
Adubos, acidas sanitários, água desin•
mesa: Algodão. alpaca cânhamo cetim fetantes e para fins sanitários, apanha • Termo n.° 675.475, de 8-12-64
N.N.% pás de cosinha. pedras nomes. art.
caros. casetniras. tazendas e tec dos de masca e insetos (de goma e Pa
tios, protetoes para documentos, pu
Carlos
Ha
rol(
To
Barbosa
pel ou
lã em peças. luta. lfrse y . linho nvion papelão), alcalis bactericidas. 3arati.
viciares de arria para uso doméstic
Paraná
gris. travessas, tipos fe material piá:
paco- p aco. percaline. rama ravon. seda cicias. carrapaticidas, cresol, cresotaliClasse 48
natural, tecidos plásticos. tecidos ira- na, creozoto, desodorantes, desinfetan- Para distinguir: Perfumes. essências. ex. tico, saco/as, sacos, sant,'
aamentirios croquetes. compotas. C30
tratos água de colônia, água de touca me s para acondicionamento vasos. x
ap dWalD '041W.130a ',vexar tes. defunaciores. exterminadores de dor, água de beleza, água de quina. caras, colas a frio e colas não
Iatuan
penneabilizantes e tecidos de pano couro pragas e lwvas daninhas, astere/iian- agua de rosas, água de alfazema, água em outras classea, para herr:c ha p=r
tes. embrocações para animais, enxere vestidos.
cortumes, para marcineiros, para saia;
tos, farinha de ossos. fertilizantes fos- nara barba: loções e tônicos para os teiros, para vidros, pasta adasiva pai
Termo n. 5 675.466, de 8-12-64
fatos. foranícidas. fungicicias, turnieran rabelos e para a pele, brilhantina. ban• correias, pasta e
pedras para ata
Produtos Dentários Alcântara Ltda. tes, g l icose para fins veterinários. gua 4olina, batons, cosméticos, fixadores
rebolos. adesivos para tacos adesiv,
penteados,
petróleos,
óleos
para
os
Rio de Janeiro
nos, herbicidas. insetifugos, larvicidas
Para ladrilros e adesivos para aztilele
São Paulo
microbicidas medicamentos nara ani- cabelos. creme Evanescente. cremes gor anéis, carretéis par tecelagem e gua
mais. aves e peixes. óleos desinfetantes durosos e pomadas p ara limpeza da pe
l'çaes de mataria' plástico para indai
e veterinários. petróleos sanitários e te e "maquilage" depilarias, desodotria geral de p:ásticos
desinfetantes pa pel fumegatório- nós .. antes. vina g re aromático p a de arros
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e e talco Defumado ou não. lapis para
Termo n. 5 675.477, de 8-12-64
desinfetantes, p reparações e produtos oestana e sobrancelhas preparados Para
Frano Dourado Ltda.
inseticidas. germicidas, desinfetantes e embelezar cílios e olhos, carmim para
Rio d, tois,iro
vecarinárioa raticidas. remédios Para a rosto e p ara os lábioa, sabão e creme
Indústria Brasileira
Fins veta-arara-s, sabões veterinários e Para '.iarbear, riba° liquido perfumada
nau s

o
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Nano Dourado Ltda.

Classe 5
Artigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CRi, 10.00

Nome comercial

