ESTADOS UNIDO

II
SEÇÃO 1.1,I
CAPITAL FEDERAL

ANO XXII — N.° 197
•

DEPARTAMENTO NACIONAL
D'A=RIEDADr. INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Diversos
Rio, 9 de outubro de el964
Tolatoi Torrano — no processo de
modelo de utilidade para um novo tipo
de incincrador — termo 114.259. —
Guarde-se o processo, que se encontra
arquivado, por despacho pub:icado aos
22 de setembro de 1964. Os fundamentos para a reconsideração de despacho sao apresentados dentro do praz ode 30 dias, como manda a lei. Um
airnples telegrama não dilata o prazo
para apresentação dos fundamentos, in•definidamente .
Termo 11.082 — Pittsburgh Corning
Cornormi on — privilégio de invenção.
— Arquive-se o processo, por falta
de cumprimento da exigência formulada aos 21 de fevereiro de 1964 (artigo
197 do Código).
Termo 41.804 — Glaxo Laboratories
Limited — privilégio de invenção. —
Arquive-se o processo, tendo em vista
• Redimo foi abandonado, de acôrdo
com o artigo 197 do Código.
Termo 65.485 — Barbosa Cia.
— privilégio de invenção. — Nada
há que deferir. O processo for arquivado aos 6 de fevereiro de 1954. A
petição pedindo o desarquivamento é
de 8 de março de 1956, e há um despacho desta Direção Geral, publicado
aos 5 de uunho de 1964, mandando
guardar o processo.
Termo 86.862 — Ferenc Mibály —
modèlo Industrial. — Arquive-se o pro.
cesso, por ter passado em ulgado o despacho de indeferimento sem que fôssern
/ - apre,entedas as provas prometidas.
R2consideraçiío de despachos
Blaisc Jean Teaidis — no pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do termo 114.651 — privilégio
de invenção para una tampa com pulverizador para recipientes de líquidos
sob pressão — Requerente: Metalúrgica Heleny Ltda., Indústria e Comércio. — Mantenho o despacho que indeferir o pedido, em face do parecer
técnico, referendado pelo , . Diretor da
Divisão de Patentes.
l3laise len Tenidis — no pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do termo 120.923 — privilégio
de invenção: Uma tampa com pulverizados para reeplentes de fluidos sob
pressão — do requerente Metalúrgica
Heleny Ltda., Indústria e Comercio.

QUINTA-FEIRA, (5 DE OUTUBRO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
o despacho de deferimen- RESTAURAÇÃO DE FRASE DE
—to doMantenho
PROPAGANDA
pedido, em face do pronunciamento do Técnico referendado pelo
retos. da Divisão de Patentes.
Cornelio Períiga, Camps S.A. Indústria e Comércio — no pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do termo 122.213 — privilégio
de invenção: Um recipiente conta-gotas
sob pressão — do requerente Metalgrgica Heleny Ltda. Indústria e Comércio. — Mantenho o despacho de dele..
rimento publicado aos 9 de janeiro de
1964, em face do parecer técnico:referendado pelo Diretor da Divisão de
Patentes.
Elida Latkani — no pedido de reconsideração do despacho de modèlo
de utilidade para: Um modelo de calça
para senhoras, anatômico e com dispositivo para fixar os abssorventes de
higiene intima — do requuerente Antonio Funsco. — Mantenho o despacho publicado aias 20 de fevereiro de
1964, em face do parecer técnico, referendado pelo Diretor da Divisão de
Patentes.
EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
DIA 9 DE OUTUBRO DE 1964
Notifiçações:
Uma vez decorrido o prazo previsto
pelo artigo 14 da Lei número 4.048,
de 29 de dezembro de 1961 e mais dez
dias — para evehtuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a
fim de efetuarem o pagamento da taxa
final concernente à expedição dos resectivos certificados dentro do prazo de
sessenta dias — na forma do parágrafo
único do artigo 134 do 'Código da
Propriedade Industrial.
•
MARCAS DEFERIDAS

N° 407.178 — Lece Corno Uma
Caricia Gorta Que à Uma Delicia
— Companhia Industrial de Utensílios
de Aço Tropical — classes 11. 8 e
48. — Concedo restauração.
RESTAURAÇÃO DE TITULO DE
- ESTABELECIMENTO
N9' 405.877 Kosmos Investimentos — Kcsmos Capitalização Sociedade
Anónima — cf. 33. — Concedo à
restauraçzio.
MARCA DEFERIDA
N9 473.763 — Matoboi — Soc.
Industrial de Carnes Limitada. — cl.
41.

deixo de enviar o processo à instancia
superior para o fim de reconsiderar
o despacho que indeferiu o pedido
no sentido de conceder o registro de
acórdo com os exemplares.
Shell Brazil Liraited (recorrendo do
despacho que deferiu o termo 358030
— marca: Domus Gás de Distribuidora Brasileira de Gás Domus Limitada),,
— Reconsidero o despacho que coam.
ateu o registro para o fim de indeferir
em face da anterioridade impeditiva
Dromus de actirdo com o artigo 200
do Código).
N9 473.315 — Robotron
Veb
Elektronische Rechenmaschinen
eenschaftlicher Industriebetrieb Karl
Marx Stadt. — Tendo em vista o as
tigo 65 do decreto 535 de 23 de jancIrO
de 1962, reconsidero o despacho "exe
officio" para o fira de indeferir o pedido feito por uma firma estabelecido
na República Democrática Alemã.

Divisão de Patentes

DIVERSOS

EXPEDIENTE DO DIRETOR

P. Portugal Comércio e Indústria
Sociedade Anónima (recorrendo do cies
pacho que indeferiu o termo 154.804)
.-- Arquive-se o recurso e em conseqüência arquive-se o processo de acôrdo com o art. 197 do Código.
Cimaq Companhia Paraense de Máquinas (junto ao têrmo 374.081). —
Diga a impugnante o que fôr do seu
interesse e senão puder provar o uso
anterior peça desistência do recurso
impetrado.
•
Indústria Quimica Previnit Limitada
(junto ao termo 383.416). — Tendo
em vista a documentação constante do
processo na qual se prova que Abraham Garçon era empregado da firma
impugnada, a prioridade cabe Mesmo
ao termo número 383.416 de Freiber
& Companhia. — De pleno acórdo
com o parecer do Diretor da Divisão
Jurídica (art. 96 do Código).
N9 410.516 — Serafim Fernandes
de Souza. — Arquive-se.

Dia 9 de outubro de 1964
Notiliceção:
Uma vez decorrido o prazo de recur.
so previsto pelo artigo 14 da Lei nti.
mero 4.048 de 29-12-61 e mais dez
dias para eventuais juntadas de eas•
cursos, e do mesmo não se tendo vali.
do nenhum interessado,. ficam notifica.
dos os requerentes abaixo mencionados
a comparecer a este Dep artamento a
fim, de efetuarem o pagamento da taxa
final concernentes a . expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial .
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS •
N. 71.612 — Dispositivo para sebe
cionar de tua conjunto muhdplo deter.
minadas folhas ou chapas —
Schmidt.

N. 71.885 — Aperfeiçoamentos em
N9 586.799 — Lab. ,Tórres Socieda- formas para blocos premoldados ene
de Anónima. — Arquive-se.
concreto udo Altenburg.
•
N. 110.416 Retens e trava para
276.979
—
Haver
—
HasencleN9
ver Fábrica Metalúrgica Sociedade RECONSIDERAÇÃO DE DESPA- mola de válvula — Thompson Rena,
Wooldridge Inc.
CHO
cl: 17.
Anónima
N. 11.458 -- Disposftivklo de pare
Sociedade Anónima lCnoavles Fos&agem de cabos para cabos de navid
RESTAURAÇÃO DE MARCA
ter de Importação e Comércio (recor- — Verolme United Shipyards,
rendo do despacho que indeferiu o
N. 113.956 — Máquina móvel para
N9 453.737 — DBM Editóra
Momento Nacional, Lim i tada — cl. termo 333.562). — Usando do que socar vias permanentes — Franz Pias..
me faculta o artigo 200 do Código ser e josef Theurer.
32. — Coneedo a restauração.
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As Repartições% ,Publicas
deverão remeter ,?",xpedierzlie
destinado à publicação nos jornais. diãriamente„ -até às 15 horas,
- As reclamaçíes,.. pertinaz:.
tas à matéria retribuída, 'i:Os
ou omissôea..deverão
sos
ser fevratiladas por escrito,
Seção de Redação, das 9 às 17,30
fiaras, no máximo até 72 horas
após a salda dos órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
. dactilografados; e . autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
- . Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tornar.
em. 'qualquer época,. por seis metis ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do endereço vão
impressos o número do talão de
. -
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ASSINATURAS
•
REPAil,TIÇÕES E PARTICUCARLI

FUNCIONÁRI03.

Capital e Interior:
Capitai e lnüriort
•
Semestre .
Cr$ • 600,00 Semestre .
Cr$ 450,00
Ano .
Cr$ 1.200,001,41o.
- •Cr$ ,' 900,00
natura.
Exterior:
I
Exterior: .
O custo de cada exemplar!
Ano .
. Cr$ 1.300.00 Ano
Cr$ 1.000.00
atrasado dos órgãos oficiais.
registro, o mes e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- ser& na venda avulsa, acresci..
•
! o - respectiva reeovação do de Cr$ .0.50, se do mesmo findare. vklz.nciar
A fim de evitar solução de com , antecedência ntialina de ano. e de Cr$ 1,00, por ano u.
continu;dade no recebimento dos trinta 1301 dias.
decorrido

Transmissões' maca-. N. 132.128 - •Venâncio relia de
N. 120.833
Farias e Helio Reis Lopes - Satisfanicas divididas - The Falk Corp.
ça exigência.
PRIVILÉGIO' DE INVENÇAO
N. 153.393 - Orlandina .Skilteris
- Satisfaça exigência. •
.
N. 58.878 - Darwin Pires e DarN. 153.394 - Irmãos 'Pelota Ltda.
N. 113.667 - Amortecedores de vi- - Satisfaça exigência.
brações horizontais de nualeos de aleN. 153:427
Armando Salame
aro ímans lera eixos vibratorios - Ro- filei - Satisfaça exigência.
dolplio Frederico Hoppa.
N. 153.431 - .Homilon Corrêa e
N. 111.176 - Nevo modêlo de sa- Gilberto Meneses Manso Costa Reis -pata para apoio un.7ão cá fixação de Satisfaça exigência.
dois elementos tubulares convergentes
N. 153.458 - Expresso Aéreo CoGenro Arrio Eutk.
missaria de Transportes Ltda. - Satisfaça exigência.
EXIGÊNCIAS
N. 154.442 - Nélson Ferreira de
Mattos - Satisfaça exigência.
cy Pires
Satisiaça exigência.
N. '115.047 - Hermaius Golden N. .85.479
Becton Dickinson Co
Satisfaça exigência.
Satisfaca -exigência.
N. 119.017 - Mecânica Espera
N. 97.099 - The Mond Nickel
Ltda. - Satisfaça exigência.
Co Limited - Satisfaça exigência.
N. 119.182 - Paulo de Barros Vas• N. 107-655 - The Mond Nickel
concelos - Satisfaça -exigência.
Co Limited - Satisfaça exigência.
N. 119.807 - Cama Bruno S.A.
N. 108-743 - Giaxo Laboratórios
- Satisfaça exigência.
•
Limited - Satisfaça exigência.
21. 139.918 - Osvaldo Ferrem Na 108.992 - Th. WcMcorne Foundation L:mited - .Satisfaça exigência. Satisfaça exigência.
•
N. 112.402 - Sandoz S.A. - SaN. 120.449 - Aithur Russell Weir
tisfaça -exigência.
- Satisfaça exigência.
'
N. 113.460 - Calçados Samello
N. 121.310 - Oscar Okuno SaS.A. - Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
N. 114.616 - American Cyanamid
N. 1211.324 - Paulino Alberto Del
Co -"Satisfaça exigência.
Bosco - Satisfaça exigência.
N, 115.733 - The Uplohn Co N. 125.852 .- Metalurgica Heleny
Satisfaça exigência.
Ltda. ind. e comércio Satisfaça
N. 117.782 -*Benjamin-Belliulry - exigência.
Satisfaça exigência.
N.. 125.852 - Aletalurgica Heleny
118.273 - ChemicaLs Incorpo- Ltda. Ind. e Comércio - Satisfaça
rated - Satistça exigência. exigência.
Norman Albert liarN. 123.056
N. 125.569 - Gelso Docena --- SaSatisfaça exigência..
rison
tisfaça exigência.
. N. 126.291 - Manoel 'Alonso N. 126.569 -a- Docena
SatisfaSatisfaça -exigência.
ça exigência.
N. 126.792- Comissariat a L'EnerN. 129.314
Guida José . Poruilio
gie Atomique - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N..129-390 - Werner Moll SaN. 129.368 - Klaus Juergen Kurt
tisfaça exigência.
Hutecker - Satisfaça exigência.
'N. 129.304 -- Owens Corning ri- N. 129.663 --- Vitor João Steola
berglas Corp - Satisfaça exigência. Satisfaça exigência.
r
Engrenagens Redutora' - The Ta/1c N. 131.972 - Massey Ferguson N. 129.674 - Gregário Antolne
Inc. --Satisfaça à exigência.
Alexandru - Satisfaça exigência.
Corp.

N. U4.036 - Aperfeiçoamentos em
porticos suscetiveis de rorar indiferentemente . sobre Lictis trilhos fazendo um
angulo entre eles - Société ales For. .
ges et Ateliers da Creusot. •
N. 114.109 - Aperfeiçoameatos em
• ou relativos a -uma instalação-para levantamento de recéptaculos de carga
- Natlonal Malleable And Steel Castings Co.
N. 114.161- Um detentor de pres., são de ar com válvula dupla - Regia Nationale des. Usines Renault.
N. 114.189 -- Aperfeiçoamentos referentes a marcadores pari estradas Garringtons Limaed e Gydelite Limited.
N. 115.644 - Aparelho Pneumático
para, Limpeza de' Guarnições de cardas
e similares - Domingos Sant Antich.
N. 115.696 - Propulsores' tio tipo
francis para turbinas e bombas Nydqvist 6 Holb Aktienbolage,
N. 115.955 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a pas de -carga' - Hita
Trusi Reg.
N. 116.246 .- Prensa aperfeiçoada
para pneumãnza The Mcnt.1 Machine a'Engineering Co.
N. 116.393 - Apoio da tampa do
mancai do eixá manivela de uma má-quina motriz a embolo. de vários cilindros especialmente de combustão Scheizeriscbe Lokomotiv Und Maschi...
nenfabrik.
N. 116.848 -- Máquina da Cardar
•
caracterixada. por órgãos giratórios de
Cano Carrainati
auto limpeza
"E M E C Organizzazione e Consulenza Tessile S R 1,.
- N. 116.861 -- Mancai de ;ralos inferiores para mecanismos de .estiragem
de máquina de fiação - Skf Kugellagerfabriken Gesellschaft Mit Besch.rankter Haftung.
N. 117.498 :-- Processo para produção de peças formadas perfiladas.redoudas particularmente de ameis para
Inancals de esferas - Sehasean . Mesaerscimidt.
N. 120.832 - Unidade Portatil de

- As Repartições Pública
cingir.se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro da
cada ano e& iniciadas, em qual.:
quer época pelos órgãos compe,
/
tentes.
- A fim . de- possibilitar a re.
messa de valõres acompanhados de esclarecimentos quanto à sua
aplicação. solicitamos usem os interessados preferencialmente che4
que ou vale postal, emitidos
favor do Tesoureiro do avariamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece. !
rão aos assinantes que os' solici."Latem no ato da assinatura. •
O funcionário público- fe.
dera?, para fazer jus BO desconto indicado, deverá provar
esta condição, no ato da assi.

N. 129.198- Ideal A101330 Goa.
çalves -• Satisfaça exigência.
N. '129.831 - 1Vlariano Rádriguez
Filho - Satisfaça exigência.
• N." 129.838 - - Isidoro Rivolta
Satisfaça exigência.
•
• N. 129.8601ndustam Indústria
de Artefatos de Het
al Ltda. - Satizfaça exigência.
. N. 129.917
IratIstria' de Brinquedos São Paulo Ltda.
Satisfaça
exigência. N. 130.001 - António Carlos Goraes - Satisfaça exigência.
'
N. 130.014 - Sopipre Soc. de Pintaras Prediais Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 123.896 - Société Industriella
Pour La Schappe - Satisfaça exigemcia.
N. 128.007 - The Singer Manufacturing Co. - Satisfaça exigência. N. 129.888 - Rocicwell Standard
Corp - Satisfaça exigência.' •
N'. 129.905 • - Daimler Benz
Aktiengesellschaft - Satisfaça exigência.
Por despacho do Sr. Ch'efe' da Seção, foi mandado averbar o - contrato
de exploração. da marca .Protectospray - constante do clichê abaixo, de
propriedade - Mather Platt Limited
.-estabelecido na Inglaterra e em favor d e - ResmatRepresentações
nklers • -Grinnell e
de Equiparaentos Spri
Máquinas Texas Lida. - estabelecido '
no Estado da Guanabara - A Brasil
- Averbe-se o contrato de exploração
PROIECTOSPRAY
PROrttilaiRls
e: Plott LicaLed

tlathe r

LICW.CIADA
- Representag3es
EcluiParlari'aos Sprinklers
de
Grirmell o !inquinas Teactie I ,

--

Limitado.

-
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Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca — Fectmdal —
registrada rol) namero 155.844 — constante do clichê abaixo, de propriedade
de — Ortho Phantaceutical Corporation: estabelecido nos Estados Unidos da Amarica do Norte em favor
de: Cia. Johnson Johnson do Brasil,
Produtos Cirurgieos — estabelecido em
S. Paulo — Balsa — Averbe-se o con*rato de exploração
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tary Medicines Lfmited, estabelecido — Brasil . — Averbe-se o contrato nos Limited, estabelecido na Inglatere
ra e em favor de Laboratórios Beca
na Inglaterra e em favor de Labora- de exploraçao.
cham S. A. estabelecido no Estado
tórios Beach= S. A. estabeleddo
da Guanabara — Brasil. — Averbe.
no Estado da Guanabara — Brasil.
se o costrato de exploração.
— Averbem-se os contratos da explorado.

FECIlliD4t

isdustris

ri e taro a
ortho na:amace:atacai

Corp orati on
Pabraaante,
Cia.aohneon Jo
hnson do areei:,
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Preventina
número 227.400, Constante do clicise abaixo, de propriedade de &achara Proprietary Medicine° Limited,
estabelecido na Inglaterra e em favor
de Laboratórios Beecham Sociedade
Anônima estabelecido na Estado da
Guanabara — Brasil. — Averbe-se
o contrato de exploraçao.

VAACLEISPS

FRUIT SALT

Proprietárii-:
Beecham Proprietari,
Medicines Limited.
Licenciada:
Laboratórios Beecharn
S/A.
Por despacho do Sr. Chete ca Sedo foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: FmIt Salt
Liso Truth and Light, registrada sob
número 248.168 constante do clichê
abaixo, de propriedade de Beecham
Propr1etary Medicines Limited. estabelecido na Inglaterra e em favor de
Laboratórios Beecham S. A. estabelecido no Estado da Guanabara —
Brasil. — Averbe-se o contrato de
exploração.

•Proprietáriat
teeachant ProptiataN
Medicines Limite&
Licenciada/
í.ahoratóries Beechan5
5/A..0

Por despacno do ar. chefe da Seçáo foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Scott, registrada sob número 723.757 constante do clichê abaixo, de propriedade de Beecham Proprietary Medicines LImited estabelecido na Inglaterra
e em favor de Laboratórios &acham
Sociedade Anónima estabelecido no
Estado da Guanabara — Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

'utteueno-

Proprietafia:
-Banham Proprietary
,Medicines Limited.1
Licenciada:
Laboratórios Beecham
S/A.
Por despaato do Stnhor Chefe da
Seção foi mandado averbar o Contrato
de exploração da marca: Ao despertar
Ends Fruit Salt-Sal de Fruta —
Registrada sob número 208.755 — Cons.
tante do clichê abaixo de propriedade
de Beecham Proprietary Medicines Lia
mited — Estabelecido na Inglaterra e
em favor de Laboratórios Beecham Sc..
ciedade Anônima — Estabelecido no
Estado da Guanabara — Brasil — Aveza
be-se o contrato de exploração.

scan

Propriet4e

peccham Proprieta
,Sellicines United.
Licenciada: '\
Lab011iórt03 BetiChani

SIA.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Sopa —
registrada sob número 225.278, constante do clichê abaixo. de propriedade de Beecham Proprietary Medicines United, estabelecido na Inglaterra e em favor de Laboratórios
Beecham Sociedade Anônima estabelecido no Estado da Guanabara
— Averbe-se o contrato de
exploração.

LItittitzwq

EMIR

(Preprietárial‘,
Beecham Proprietari
{ Medicines Limitad. I
Licenciada:'
*oratórios &acham
S/A.

Propriet rias,
Neeeham ProarietarP
Medicines Limitei
Licenciada:
4.ahoratdtios Beechan
S/A.
Por despacho. do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Eno, registrada sob número: 241.660. constante do ache abaixo, de propriedade
de . Beach= Proprietary Medicines
Limited. estabelecido na Inglaterra e
em Laboratórios Beecham S. A., estabelecido no Estado da Guanabara
— Brasil. — Averbe-se o contrato
de exploraçáo.

NC)
PrePrietávia:
Beecham Proprietary
Medicines Limited.
A
Licenciada: 4
Laboratórios Beechatn
S/A.

Por despacho do Sr. Chefe da Secão foi mandado averbar o contrato
de explora0o da marca: Frua Sait
Por despacho do Sr. Chefe, foram — Sal de Fructa, registrada sob númandados averbar os contratos de ex- mero 241.508, constante do cliché
p/oraçáo das marc3s: Maeleans — abaixo, de propriedade de Beecham
registrada sob rtimero 233.971 e Proprietary Medicines Limited, estalVfacleans, çob número ... belecido na Lu/ir:terra e em favor
239.369. ronçtnnre do cliché abaixo. dos Laboratório, Beech-, m S. A. esde propriedade de Bcecham ProprIe-1 tabelecido no Estado da Guanabara

(Proprietárb
Beectam Preprietar;\,
,Medicines Umiled.1

Proprietária.
atocham Proprieta
Medicines Limiled.
Licenciada:
..horatdrios enchias

Licenciada:
aboratdrios (Mecham j

51e.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Scott, registrada sob número 225.208, constante
do cliché abaixo, de propIredade de
Beecham Proprietary Medicines Limited estabelecido na Inglaterra e em
favor de Laboratórios Beecham Sociedade. Anónima estabelecido no Estado da Guanabara — Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração..

manai
czar,

Por despacho do Senhor Chefe da Se•
ção, foi mandado everbar o contrato de
exploração da marca: Sall-Di Prata —..
Registrada sob número 205.382 — Cons.
tanta do clichê abaixo, de propriedade
de Beecham Proprietary Medicines Linda
ted — Estabelecido na Inglaterra e em
favor de Lobartório Beedsam SoCiedade
Anónima — Estabelecido no Estado da
Guanabara — Brasil — Averbe-se o
contrato de exploração,

SALI Dl FRUlTA1
E

Proprtetária:'À

Licenciada,i,
Laboratórios Beecharn
S/A.

Proprietária':
, &acham Proprietari
Medicines Limitar). (
Licenciada:
Laboratórios Beecham- •
S/A.

Por despacho do Sr. Chefe da Seç ° foi mandado averbar o contrato
de explora;ão da marca: Prutit Salt
:,,,f-trz:da sob ninwro 211.659. constante do dich! afNaixo, & propriedade de Beechaat Proprietary

Por despacho do Senhor Chefe da Se.
ção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca EmulsPo de Srott
— Registrac4 sob número 205.095 -~
Constante do cliché ablixo mencionado
de propriedade de Beecham Proprietart

-Et-cacham Proprietary

Medicines Limited.
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Medicines Limited Estabelecido na
Inglaterra e em favor .de Laboratótos
Beecham Socideade Anónima — Estabekcido no Estado da Guanabara — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração,

SMULSÃO
de SCOTT
fp roprietária:
Deecham Proprietary
Medicines Limited.
Licenciada:
Laboratórios Beecham
S/A.
Por despacho do Senhor Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exp/oração da marca FruChtsalz — Reoistrada ;sob número 201.328 .constante
do cliché abaixo de propriedade de
&acham Proprietary Medicines Limited
Estabelecido na Inglaterra e em favor de Laboratórios Beecharn Sociedade
Anónima — Estabelecido no Estado da
Guanabara — Brásil — Averbe-se o
contrato de exploração.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Por despacho do Senhor Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca: Scott — Registrada sob número 202.410 — Constante do elichè abaixo, de propriedade de
Beecham Proprietary Medicines Limited
— Estabelecido na Inglaterra e em favor de Lobartórios Beechara Sociedade
Anônima — Estabelecido no Estado da
Guanabara — Brasil —, Averbe-se o
contrato de exploração.

sc

TT

Proprietária:'
encham Proprietary
*Medicines Limited.
Licenciada:
Laborárlos Beecharti
S/A. •
Por despacho do Senhor Chefe da Seção foi mandado aberbar o contrato de
exploração da marca Eno's Frua Salt
— Registrada som número 165.679 —
constante do clichê abaixo, de propriedade dc: Bcecham Proprietary Med:c1nes Limited — Estabelecido na Inglaterra e cai favor de Laboratórios Beecham
Sociedade Anônima — Estabelecido no
Estado Ca Guanabara — Brasil.

Outubro de 1 .)64

Por despacho do Senhor Chefe 'da Seção foi mandaçlo averbar o contrato de
exploração da marca Bowne — Registrada som número 200.366 — Consteite cio clichê abaixo, de propriedade de
Beecham Proprietary Medicines Linted — Estabelecido na Inglatekra e em
favor de Laboratórios Beecham Sociedade Anônima — Estabelecido no Estado da Guanabara --: Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

EnftlE
'F'roorietárian
&acham Proprietary
Medicines Limited.
Liconciadaii
Laboratórios Beecham

S/A

Por despacho do Senhor Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração de marca Sal de Fructa —
Registrada sob número 15.5.397 — Constante do clichê abaixo, de propriedade
de &acham Proprietary Medicines
mited — Estabelecido na Inglaterra e
em favor de Laboratórios Beecham Sociedade Anónima — Estabeiecido no Estado da Guanabara — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

SAL DE FRUCTA
Proprietária

—Estabelecido na Inglaterra e em fa.
vor de Laboratórios Beach= Sociedade
Anônima — Estabelecido DO Estado da
Guanabara — Brasil — Averbe-se é
contrato de exploração.

Proprietária:
/Incham Proprietari
Medicines Limite&
Licenciada:
Labotatétios Sachar*
S/A.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
EXPLORAÇA0 DE CONTRATO
Rio, 9 de outubro de 1961
Artigo 147 — Parágrafo 1° c 2- do
Cád:go.
Por despacho do Senhor Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca: Macprin -- Registrada sob núgiero 208.307 — Constante do clichê abaixo, de propriedade
de Beecham Proprietary Medicines Lia
mited — Esta hetet cio na Inglaterra e
em favor de Lobartórios Beechain Sociedade Anônima — Estabe/ccalo no
Rio de janeiro — Brasil — Av, ac...e
o contrato de exploração.

Bsecham Proprietary
Medicines Limited.
.Licenciadc.„
Proprietária:,
&acham Proprietary'
Medicines Urnited./
Licenciada:
(Laboratórios %chato
Por despacho do Senhor Cheb da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca: Se! de Fran —
Registrada sob número 201.329 — Constante do clichê abaixo, de propriedade
de Beecham Proprietary Medicaors Lia:Rad — Estabelecido na Inglaterra e
em favor de Laboratórios Beechara SoéiedadesAnonima — Estabelecido no Estado da Guanabara — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

ifroprietérlarl
ffleccham Propriatary
Medicines Limitei.
Licenciada:
, Laboratórios Beachem
3/A

Por despacho do Senkpor Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Unguento de
Scott — Registrada sob número 171.268
— Constante do clichê abaixo, de propriedade de Beecham Proprietary MeclIcines Limited — Estabelcc:do na Inglaterra e em favor de Laboratórios
Beechant Sociedade Anarnima — Estabelecido no Estado da Guanabara —
Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

Laboratórios Beecham
S/A,

MACPPIN
Psoprietária:
Bedum Proprietzry

Por deapaCho do Senhor Chefe da SeMedicines Limited.
ção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca Figura de Homem
Licenciada:
Carregando Peixe — Registrada sob número 157.149 — Constante do clichê
Laboratórios Beecham
abaixo de propriedade de &acham Pro.
S/A.
prletary Medicines Llmited — Estabelecido na Inglaterra e em favor de Laboratórios Beecham Sociedade Anónima —
Por despacho do Senhor Chefe (1,1 SeEstabelecido no Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de ção foi mandado averbar o coa avo de
exploração da marca: Swift — Ret2tsexploração.
trada sob número 104.733 — 0317! ,nnte
do cliéhé abaixo de propri.d.ale t'.e Companhia Swift do Brasil Soaedade
filma — Estabelecido em São P.,1,10 e
em favor de Swift 8 Cenrinnay
baleceido nos Estdaos 'Unidas da America do Norte — Averbe-se o e(int..40
de exploração.

EI DE FRU1T I
• UNGÜENTO
L
Proprietária:
Csochanr Proprietary
Medicás Lirread.
Licenciada:
'rLaboratórios Sachara
S/A.

DE SCOTE

Proprietária:
Beecham Proprietary
_Medicines Lknited.
'licenciada: •

Laboratórios &acham

Proprietaria:1
Beechani Proptietary
Medicines Linsted.
Licenciada:
Laboratórios Sachara
S/A
Por desparho do S_nlior Jiefe da Seção foi mandado avcrbar o contrato de
exploração da marca Frint Salt Eno —
Registrada sob número 164.975 — Constante do cliché abaixo de propriedade de

Beecham Propriedade Medicine. Lignite§

Swift

leausuu

Companhia Swift

do Brasil jia.
ia I

CISNUATal
WilipanY
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TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇXO
N.o 419.016 - Ornat - Omae
DE NOME DE TITULAR DE
Oficina Mecânica de Artefatos
PROCESSOS
torneados Ltda., cl. 5.
N. o '472.611 - Viscount Bcecham Proprietary lcdcines Limi.;
ted - Comerciando também como Ma- dústria de Móveis Parisiense S.A.,
acaris - Pede para ser anotada na classe .4 (com exclusão de banmarca Macprin - Número 208.307 - deijas domecillares e mo1dur1a
A alteração do nome da titular - Ano- para quadros).
te-se a alteração de nome.
N.° 473.621 - Caiem - A'Cia.
Ortho P'harmaceutical Corporation (Transferência para seu nome da marca Agro Industrial Esteiro do Morre,
Fecundal - Registrada sob número classe 26 (sem direito .ao .uso da
côr vermelha na cruz constante
).55.844 - Anote-se a transferência.
do clichê) .
Beecham Proprietary Medicines Limited Comerciando também como J.
Título de Estabeie.cimento -DeC. Eno Co. - Pede para ser ano- ferido:
tada nas marcas:
N. o 419.050= Tyrezoles de Ga,
Sal de Fructa - Número 156.397
ranhus - Tyresoles de Garanhuns
Fruit Salt Eno - Número 164.975 Ltda., claeses , 33 - 39 (art. 117)
End's Fruit Uh' Truth And Liglit
Exigências:
Número 165.769 - As alterações do
•
•
nome da titular - Anotem-se as alteN. o 416.887 -a. Aeiel Aliança
rações de nome.
Comercial Importadora e Exporia_
Beecalim Proprietary Medicines Limi- dora Ltda. - Satisfaça exigênted - Comerciando como Macleans ala.
N.o 427.715 - Zade Projetos e
-- número 239.369 - Macleans - Nu-mero 233.971 - As al erações do no- Instalações Ltda. - Satisfaça ext.
=e da titular - Anotem-se as altera- gência.
N. o 458.2242 - Máquinas Inções de nome.
BeeChana Proprietary Medicines dustriais Brasileiras s.A. Mihra.
exigência
Limited. - Pede para ser ,,anota- - Satisfaça
14-. 0 460.118 - Artefatos de Ca
da nas marcas:
mento Erelite. Satisfaça exiFigura de homem carregando gência.
N. o 460.146 - Editôra La Silva
rao 157.149.
Unguento ele Scott n o e71.268. S.A. - Satisfaça exigência. .
• N. o 468.781 - M G L Mecânica
Bowne n.o 200.366.
Scott n.° 202.410.
Geral Ltda. - Satisfaça exigênEmulsão de Scott n.° 205.095. cia.
Scott n.o 23.757.
• N. 0 473.437 -- 113.438 Scott n.o 225.208. •
473.439 - 473.440 - 473.441 Preventina 21.0 227.400.
473.442 - 473.443 - Indústrias)
SeOtt n.o 225.278. - As altera- Reunidas Irmãos Carneiro Ltda.
ções do nome da titular. - Ano- Satisfaça exigência.
tem-se as alterações de nome.
N. o 473.444 - Gibi Magazine
Comércio
e Representações Ltda.
Exigência;
- Satisfaça exigência.
N. o 473.445 --, 473.446 - Gibi
Kendall do Brasil, Indústria e
ConUrcio Ltda. - No pedido de Magazina Comércio e Representaexploração de contrato da marca ções Ltda. - Satisfaça exigênnúmero 123.90ó. - Apresente ali- cia.
N. o 473.447 - 473.448 CM de acôrcio com o . pedido de
473.449_
Galerias Brasileiras Coaverbação.
mércio e Indústria S.A. - SatisEXPEDIENTE DAS bIVISOES E faça exigência.
N. o 473.452 - Nogueira & Lei. SEÇÕES REPUBLICADAS
te Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 473.459 - Editôra CarvaDia 9 de outubro de 1964
lho & Castro Ltda. - Satiefaça
Notificação:
exigência.
N. o 473.461.- Johge & Raposei_
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da ro Ltda. - Satisfaça exigência.
Lei n. o 4.048, de 29 de dezembro
N.° 473,470 - Eletrônica Pilade 1961 e mais dez dias para even- rea Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 473.545 - Cobec S.A. ;entuais juntadas de recursos, e do
mesmo não se tendo Valido ne- genharia e Indústria. -- Satisfaça
nhum interessado, ficam notifica, exigência.
dos os requerente sabaixo menN.° 473.551 - Cebec S.A.. Encionados a comparecer a êste De- genharia e Indústria. - Satisfaça
partamento a fim, de efetuarem o exigência.
N.° 473.558 - Cebec S.A. Enpagamento da taxa final concernentes a axpeclição dos respectivos genharia e Indústria. - Satisfaça
certificado dentro do prazo de exigência.
N.° 473.561 - 473.563 --Cebo,:
sessenta dias, na forma do parágrafo único do artigo 134 do Có. S.A. Engeharia e • Indústria, Satisfaça exigência.
digo da. Propriedade Industrial.
N. o 473.589
Jean Marre GerMarcas Deferidas:
cud Rene Sevi. - Satisfaça exi
gência.
N. o 415.359 - Primor
BalN.° 473.596 - 473.597 - SOae.
ma Soe de D esenvolvimento Imoduino Dietrich, el. 46.
•
N.° 416.814 - AOstilaira
M biliário Ltda.. - Satisfaça exigênObra, c:, 32.
cia.
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N. o 473.600 - Ultraquimica S.A. I
Prorrogação de Titulo:
Indústria e Comércio. - Satisfa-1 N. o
630.532 - Fábrica Santo
ça exigência.
N.° 474.296 - Sttidtc, Bristol Antônio - Balança tiaeto Antô.
nio Ltda., el. 2 e 21. - Prorrea
- Satisfaça exigência.
••
N.° 474.301 - Quiteiral Desidé. gue-se o registro.
rio Holfel. - Satisfaça exigénela.
N. o 474.305 -- A Reitoria da
NOTICIÁRIO
Universidade do Ria Grande do'
Sul. - Satisfaça exigência.
Oposições:
N. o 474.312 - Carlos Wilson
Casabuena Salazar e Norberto
Inverco S.A. Representações e
Valvir Rohde. - Satisfaça exi- Comércio (oposição ao termo net.
gência.
mero 639.961, marca Invescar) .
Arnaldo Luiz de Castro (oposL
Diversys:
ção ao têrmo 642.317, marca Caie
Sertaneja).
N.° 447.343 - Pedro Paulo FPr.
Samigue Indústria São Miguel
nando Beicht...
Arquive-se.
de Produtos Alimentícios S.A.
N. 0 '455.624 - Gazi L Goulart & (oposeição ao termo' 637.376, marca
Cia. Ltda. - Arquive-se.
Granja).
N. o 455.967 - Eugênio Grongo.
Samigue Indústria São Miguel
- Arquive-se.
N. o 456.742 - Importação Im, de Produtos Alimentícios S.A.
portação e Comércio Ltda. - Ar. (oposição ao tenho 637 376, marca
Granja).
quive-se.
Laticínios Mococa S.A. (opo.
'N. 0 457.369 - Patrimonial de sição ao termo 637.527, marca Va.
Móveis Santa Filomena Ltda. - quinha Mineira).
Arquive-se.
Refinaria Nacional de Sal S.A.
N. o 457.418 -- Quebac Adminis- (oposição ao têrmo 638.403, marca
tradora de Seguros. - Arquive-se. Sal Patinho).
N. o 659.861 - Casas da Banha
Lavanderia Cysne Ltda. (opo,
Comércio e Indústria S.A.
sição ao termo 639.535, título Loa
Aguarde-se.
vanderia Cisne).
Prorrogação de Marcas:
Industrias Gessy Levar S.A.
(oposição ao Urra() 637.190, nome
N. o 620.125 - Otatex - Roem- Comercial Gessica S.A. Adminisniers S.A. Industrial Camercial Y tração e Participações).
Financeira, cl. 3. - Prorogue-se
Tinturaria e Estamparia de Te.
o registro.
eidos Fernandes S.A. (oposição
N. o 624.874 - Cloretes War- anoantdêromo 639.438, marca São Fer .
ner Lambert Pharmaceutical Co . ,
cl. 3. - Prorroguc-sa o registro
& P Coats Limited (oposição
excluindo as cores vermelho e ver- ao têrmo .636.720, marca Solaa).
de da cruz averbação de contrato
Johnson & Johnson do Brasil
de exploração a favor de Ciada Produtos Cirúrgicos Ltda. (oposta
Adams Ltda.
ção ao termo 641.056, marca Tr1
N. o 632.603 - Fergolar - Far- Enterin).
go S.A. Ind. Mobiliária, el. 46.
Sumaré Cia. Paulista de Terra.
- Prorrogue-se o registro.
nos e Construções toposição ao
N. o 634.297 - C 3 Cimento - têrmo 683.828, marca Sumaré).
Soarei Soc. de Cimentos RefratáMannesmann Aktiengesellehaft
rios Especiais Ltda., el. 78. - (oposição ao têrmo 636746, marca
M W Motowan).
Prorrogue-se o registro.
N. o 646.234 - Orquisterol Fábrica Textil Blumenau S.A.
Laboratórios 'Moura Brasil Orlara. (oposição ao têrmo 637 488, marca.
do Rangel S.A., el. 3. - Prorro_ Micatex).
gue-se o registro.
Dennemann Comércio e Indú.s.
N. o 649.488 - Leite de Olania tria de Fumos Ltda. Dancoin
- Studart S.A. Indústria e Ca- (oposição ao termo 639.834, mar..
mércio, cl. 48. - Prorrogue-se o ca Diplomata).
registro.
Zeiss Ikon A G (oposição ao
N. o_ 660.671 - Agulhas Negras termo 636.684, Insígnia Kinema).
- Cooperativa Agro Pecuária do
Haus Chame) Gesellschaft Fur
Município de Resende de Reepsan- Moderne Haushalts Mire Und Pfsabilidade Ltda., cl. 41. - Pror- legemittel M B H (epesição, " ao
rogue-se o registro.
termo 640.084).
Ka Za Comércio e Indústria de
Prorrogação Nome Comercial: Plásticos
Ltda. (oposição ao têr.
N. o 659.808 - Cia. de Eletrici- mo 641.790, marca Decasa).
Fiaaão e Tecelagem Sant'Ana
dade Schorch Werke Valgt & HaS.A. (oposição ao termo 644.021,
effner do 13rasil - Cia.-de Eletri- marca Santanense).
cidade Schorch Werke Voigt & HaTwiaschor & Filho (oposição ao
effner do Brasil. - Prorrogue-se
termo 638.625, marca Elia).
o-registro.
Nage Aschar (oposição ao termo 639.827, marca D:plomata).
Prorrogação de Insegnia:
Cia. Brasília de Lajes (oposição
N. o 636.832 - Lan.sul -.:- Lani- ao têrmo 641.709, nome comercial
fício Sulriograndense S.A., el. 22
awl)la.jes Artefatos de Cimento
e 23. - Prorrogue-Fe e registro BLtrda
•
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E3churt & Piedler Ltda. (oposi.. Aço T.drisima S.A. toposição ao ber Material de acabaMento ou po- pura ou em mistura com outros ácidos'
a serem acabadas tricloro-benzóicos.
'ção ao têrmo 640.796, sinal de pro- t érrao, 134.6: 7 1.; priv. invenção). Ltnento e as peçasmotor,
vibrador ten- Total de 7 pontos.
polidas a um
S11d:eato da Indústria de VI.- ou
pagando, O K).
do um rotor levando um peso excên- . Prioridade: Alemanha„ em 17 de
Cia. Antarctica Paulista Indús- eous e Cristais planos e ocos no trico
para tvinsmitir vibrações gira- julho de 1959, sob o número 1? 28.9(2
tria Brasileira de BeWda.3 e Con e - 'Estado de São Paulo (oporição ao tórias para a moega e o seu contei. IVb-12 o.
secos (oposição ao tèrmo 637,103e têrmu 142.657, mod. industrial, . do montado diretamente • na moega, o
•n•••n••nn
Pormental S.A. indústria e Co- a moega e motor Lean& sustentados
'Marca Realmogiana).
diretamente
como
uma
unidade
em
'IMMO
N o 121.205
, Cia. Antarctica Paulieta Indús- mércio (oposição ao têm() núme•
'trio, Brasileira de Bebioas e Cone- ro 147.719, mod. Industrial). r armações de Lalamento da vibração
Em 13 de julho de 1960
Total de 19 pontos.
atos (oposição ao térmo 639.599.
/ •
.Retificação de 'Pontos
.
1 inarea Vale Real) .
Prioride de: Aperfeiçoamentos em ou
Requerente: Ciba, Sociéta Anonyme,referentes á• aparelhos para' acabaSulça.
V Cia. Antarctica Paulista Indás•
O têrmo 122 983, moctélio de uti.
itria Brasileira de Bebidas e Cone- lidado para Niko mOdélo de fo- m ento ou polimento.
Pontos característicos de "Processo
para a fabricação de pigmentos de
os (oposição ao têrmo 638.6(4 gão dome:tico, de Gemo Arr.'.
quinacridOna, numa forma finamente
Marca Vale Real).
Enck, pontos publicaãoe em à de
• fall.af0 N9•120.467/
dividida". — Privilégio de Invenção.
) Zilomag S.A. Indústria Eletrô- outubro de 1964.
1 9 — Processo para a fabricação de
O têrmo' 123.167, priv. invenção
Em 22 de junbo de 1930
I nica (oposição ao tetra° 643.403,
pigmentos de corantes de quinacrido....
para
"Processo,
de
ooteoção
de
ore
Marca Sonomag).
numa forma finamente dividida,
Requermte: Padersverk Gebr. Sen. na,
; Mesbla S.A. (oposição ao têrmo ças fundidas em maleá‘el caraceo.- teler,
caracterizado pelo fato de se tritugar
firma
alemã,
Paderborn.
Alerizado pela boa soldatelidade por manha. • ,
o pigmento bruto com um solvente
642.546, marca Imeb) .
argánico, até o pigmento ter o deze.
, Mesbla S.A. (oposição aotermo solda de fusão, de Fundição Tupy'
S.A. — Pontos publicados ern 8 Pontos caracterLstioas de: "Processo jade estado de finura, e, depois, se
4342.555, marca Meb) .
e instalacão para fabricar barras. bi- remover o solvente até uma extensão
de outubro de 1964:
teteia platinas e peças semelhantes, tal que o pigmento é obtido numa
i ' Mesbla S.A. (oposição ao \ termo_
têrmo
123.496,
moo
invenção
O
felta.s de aço não estabilizado ou parpulverulenta.
•
1 642.699, marca M B) .
para "Meios on.ra ligar um fio cialmente e,sta,bilizado pelo processo forma
Total de 11 pontos.
, S.A. Cotonificio Gávea (opoel_ numa
placa
de
ligação",
de
Hee
- fundição em cordão e eerv.ndo
Prioridade: Suíça. 43 de julho dl
ção ao têrrao 636.975, marca Su- vey Hubbell Incorporated. — Pon- de
produtos semi-acabados para a fa.. 1960. sob o n 9 75.674.
pervinco).
publicados em •8 de. outubro bricação de material em fitas e ou de
, S.A. Cotonifielo Gávea (oposto tos
tubos". — 'Privilégio de Invenção.
de
1961.
ção ao têrmo '636.974, marca Su..
térzno
123.534
modêlo
de
uti.
O
1° — Proczsso para fabricar barras,
=MO N9 121.268
pervinco).
lideee para "Um modelo el e estojo biletes, p latinas e lecas semelhante,
; S.A. Cotonificio Gávea (oposi- para pincel", de Monitora
lErn 15 de julho de 1900
S.A. feitas, pelo 'proceseo de fundiçã'o em
feição ao têrmo 636.973, marca. Su-, Indústria e Comérclo — Pontos cordão, por meio de aço não estabi• - •
pervinco).
. publicados em 8 cie outubro de lizado ou parcialmente estabilizado e Requerente: Sumi Dil Company, uma
servindo como produtos semi-acaba- corporação organizada sob as leis do
-.S.A. Cotonificio Gávea (oposi- 1964. para a confecção de material em Miado de Nova Jersei, estabelecido
ção ao termo 636.976, marca Eu-. O têrmo 123.669 priv. Invenção dos
fitos e ou tubos, em que o aço em em Piladelfia, Pensilvánia, Estados
pervinco).
para "Vedação desmontável infla- fusão é despejado em uma coaullha Tinidos da Arnéricx.
Institut National Dos Appelia- da por gás' paratonquea de teto de fundição refrigerada e preferentecaracterísticos de "Produção
tinons D'Orlgine DOS Viris Et Eaut flutuante", de Chicago Bridge' Se mente oscilante, com o auxilio da qual -Pontos
benzeno". — Privilégio de Inven.
De - Vie (oposição ao termo núme- Iron Co. — Pontos publicados em o cordão continuamente passado atra- de
vés da , cominho é externamente re. ção.
ro 641.406, marca Drink Sul).
8 de outubro de 1964.
Recreio dos Bandeirantes Imo- O têrmo 123.919, priv. invenção frigerado até abaixo da temperatura 19 — Processo, para, produção de
zolidificação dm fusão, sendo, em benzeno, pela asomerrzação e desidrobinária S.A. (oposição ao têrmu para "Mandril plins atuado por de
seguida, produzida, em uma instala- genação catalítica de metil-ciclop en630.183, marca Bandeb antes) .
parafusos múltiplos", de The Ja- ção de refrigeração proposta, uma tano. oiracterisado pelo estabeleci.
•Aços. Anhanguera /3 A. (oposi- coles Manufacturing Co. — Pon- nova diminuição da temperatura do mento de contato de uma fração de
ção ao têrmo 637.582, marca An.o tos publicados em 8 de outubro cordão Conduzido por entre cilindros hidrocarboneto satueado, contendo,
transportadores, Caracterizado pelo pelo menos, 10% por vohmee de nat.
hanguera).
de 1964, para um total de 11 pon- fato
de que o metal em fusão. pouco temos, baseados na fração de hidra.
Indústria e Comércio Sobral tos.
antes de entrar na e:ani nha de
carbonetos, e compreendendo meti!.
Ltda. (oposição ao termo 98.775
O têrmo 124.420 priv. invenção cão, é conduzido. em movimentofundi.
con- çiclopentano, na presença de Melro,
priv. invenção).
tínuo.
através
de
um
reci
para "Mecanismo le operação de
p iente de génio adicionado, e na pre-senca de
Cia. Siderúrgica Paulista Cosi_ comutador", de Westinghonise deeeaseerceeão, ptl eto sob alto vácuo. amoníaco ou de uma amina, numa
pa (oposição ao tênue) 118.810. Electric Corp. — Pontos publica- Um total de 56 pontos.
quantidade suficiente para fornteer
de 3 a 12 partes por milhão .de amopriv. invenção).
dos em 8 de outubro de 1964.
••••••••n•••,,
níaco. tomando por lease os hidrocarRedutores Transrantécnicd S.A.
bonetos. com uma catalizador com.
(oposição ao têrmo 118.888, priv.
T5,le.M0 N9 121.200
preendendo platina suportada numa
invenção).
alumina contendo halogênio, eob conEm 13 de julho de 1960
NEVILÉGIO DE INVENÇÃO
Johnson & Johnson do Brasil
dicties de reforma de temperatura 1
Produtos Cirúrgicos Ltda. (opooressão: pele recu p eração de um re;
Requerente:
Parbenfabriken
Bayer
=MO
N
o
122.979
sição ao têrmo 119 Ce9 , priv. tu.
formado compreendendo benaeno. Aktienrrellschaft.
•

venção).
' O Espólio de João Batida Cézar

Em 22 de setembro de 1950

Rmuerente: • G , rnfs Amo Enck —
dos Santos (oposição ao tênue
Rio Grande do sui.
120.278, mod. utilidade) .

Duracour S.A. Indústria e Coe
mércio (oposição ao tèrmo número 120.498, prov. :ne o ncão) . •
Johnson & Johnson do Brasil
Produtos Cirúrgicos Ltda. (op o
ao têrmo 121.e82 modêlo de-&leão
utilidade) .
Walita S.A. Eletro Indústria
'(oposição ao têrmo 121 719, modê- •
lo de utilidade).
' Slemens do Brasil Cia de Eis
tricidade (oposição ao thrmo nú
mero 121.824, priv. invenção).
Serafim Elas! & Cia., (oposição
Go têrrno 126.143, priv. invenção).
Gonzalo Mediano Capdevile
'(oposição ao térm0 129 814, p:1r

Titulo: Nevo modelo de fogão doméstico, — Modelo de Utilidade.

— Nervo modèlo de fogão doméstico, caracterizado por uma caixa essencialmente prismática. dividida internamente, por parede horizontal, a
parte superior formando o fórno, e a
parte inferior, recebendo uma gavêta,
nela encalxável, em cuja face superior. estão dispostos os queimadores.
• Total de 3 pontos.
TERMO Ne 123.905

Era 31 de outubro de 1960
•
Requerente: Roto-Pinish Company
— Estados Unidos da América.
• Título: Aperfeiçoamentos em ou referentes à aparelhos para acabameato
Invenção).
ou polimento. — Privilégio de InvenI .Concreto Protendido Ltda. (opo. • ção.
19 — Uma máquina de acabamento
ígção ao térmo 134.871, priv. in- e polimento. caracterizada pelo fato
venção).
que ela tem uma moega para rece-

Pontos característicos: "Processo de

produzir ácido 2. 3. 6.tricloro-benzólco". — p riviiégio de invenção.
— Processo de produzir ácido
2, 3, ,6-tricoloro-benzóico sob forma
pura ou enriquecido em mistura com
outros ácidos tricloro-beneeacos lelmeros, caracterizado pelo fato mie (1')
unia mistura de tricloro-toluois 155meros contendo 2, 3, 6--tricloro-toluol,
é submetida de maneira conhecida a
uma cloração da cadeia lateral em
grau tal a serem obtidos o 2. 2. Miecloro-totuol como 2. 3. 6-tricloro-ben:
zalecloreto. mas os demais iseenenos
já em parte ou totalmente como tricloro-benzotricloretos: (2) mie a mistura da cloracão é sspon'ficade de
maneira em si conhecida, formando.
se 2, 3. 6-tricloro-benalldoido. eventualmente. Inclu e lve Wide outros bela.
zalecloreto, mas ca demais isómeeos
benzóicas: (3) que e e removem da
mistura de saponificação, segundo métodos em si conhecidos. os ácidos tricloro,bereeeiCos: e (4) que o. respectivamente, os tricloro-benzaldeidos re.
rnaneecentes são oxidados de maneira
em si conhecido, formando-se ácido
7, 3, 6-tricloro-benzõlco sob forma

Total de 3 pontos.
No 121.328 .

Em 19 de julho de 1980
Requerente: Noel Litvin, técnico

argentino, residente em Buenos Alma
Argentina.
Pontos característicos de: eAperfei
ocamentos em fechaduras". — Privilégio de Invenção,
19 — Aperfeiçoamentos em fechaduras, que cOmpreendem uma corrediça, que, correspondendo ato ferro
lho, tem uma coluna, a qual atraves.
sa as múltiplas chapas de pente de

conjunto, através de entalhes que
constituem o cariai de passagem que
se amplia em recortas de d:ferenti
profundidade, caracterizados por apre•
sentarem tanto a coluna eia vr:redict
como a borda -interna dos mencionados recortes, Mordentes coirtituldol
por encaixes coincidentes. de maneies
que. sob pre.ssao, a coluna é capaz de

travar e Imobilizar as diversas char
Pas•
Total- de 3 pontos.
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MARCAS DEPOSITADASI
Publicação feita do acordo com O art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarã a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ezse prazo poderão apresentar ruas oposições aê Departamento
lacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejwlicados com a concessão do registro requerida
Temo a.' 645.080, de 104.1964
Cleyde Ferreira
São Paulo

ças, camisas, eianIsolas, camisetas,
cuecas, cerarsias, colarinhos, cueiros,
saias, casaco', ehizelos, dominós, ec,harpes, fantasias, fardas para militares, co!caiais, fraldas, galochas, gravatas, gorDUO ESTRELA DO
ras, jogos de !Ingeria, jaquetas, laqués,
SUL—AS VOZES DE
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
OURO DO BRASIL
maiôs,
mantas, mandrião, mantlhas, paInd. Brasileira
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pua
Classe 32
Programas ardiofamicos e de televisão nhos, perneiras, quimonos, regalos,
rebe de chambre, roupão, sobretudos,
Termo nP 645.081, de 10-6-1964
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Cantoria do TaboSo Ltda.
sueteres, shorts, sungas, stolas ou aluiu,
São Paulo
tider. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
T,A,DriA0

Ind. brasileira

Classe 4
Pedras e mármores
Termo n 9 645.082, de 10-6-1964
Bazar Bambu Ltda.
São Paulo

BAMBU
Ind. Brasileira

Térmo n. 9 645.086, de 10-6-1964
Mercearia Barão do Bananal Ltda.
São Paulo

BAILIO DO BANANAL
Ind. Brasileira
Classe 41
Para distinguir alcachofras, al,tria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em grão,
camarão, canela em pau e em pó, cacau,
carnes, chá, caramelos, chocolates, confeitos, cravo, cereais, creme de leite.

Classe 22
Para distinguir: Cânhamo em fio ou em
linha, estambre de seda ou de lã, fios
de algodão, celulose, juta, lã, linho;
plásticos, raiai; rayon, seda aattsral
para tecelagem ou uso comum, juta em
fio ou em linha, lã torcida, linhas em
emulas ounove los, linhas brilhantes,
linhas pata bordar, para costura, cro- cremes alimentícios, compotas, canglca,
chet ou tricotagem. linhas em meadas
castanhas, cebola, condimenou novelos, meadas, retrozes de sedas coalhadas,
tos para alimentos, colorantes, couriços,
terçal
dendê, doces, doces de frutas, espinafre,
essenclas alimentares, empadas, ervilhas,
Termo n.° 695.033, de 10-6-1964
Ismael Fonseca Ribeiro
enxovas, extrato de tomate, farinhas aliSão Paulo
menticias, cavas, fécula, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
FAISÃO
secas e naturais, cristalizadas, glicose.
Ind. Brasileira
goma de mascar, lagosta, gorduras, graClasse 42
nulos, erva doce, erva mate, hortaliPara distinguir: Aguardentes. aperiti- ças, linguas, leite condensado e em pó,
conhaque,
cervos anis, bitter, bramis',
legumes em conserva, lentilhas, limpa
vejas fernet, gensbra, gin, ktimei,
ça, louro, massas alimentícias, mariscos.
rez, nectar, punch, pimpermint, rhum,

sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky

manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel, melado.

mate, massas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, noz-mosca-

da, nozes, paios, óleos comestíveis, os
tras, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós
para pudim, picles, peixes, presuntos.
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para
C
animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Ind. Brasileira
.trIc-!1-1! ches, salsichas, salames, sopas enClasse 41
latadas, sorvetes, suco de tomate e de
Lantlies de qii2ijo, presunto. salame, frutas, torradas, tapioca, tâmaras, tamortsdela. churrascos e salsichas
lharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões , tor Termo ri.' 645.085, de 10-6-1964
cinhos e vinagre
Boutique Loser Ltda.
São Paulo
Termo n. o 645.087, de 10-6-1964
Tndústria de Móveis Indumol Ltda.
1.0b
Sío Paulo
Termo n.o 645.084, de 10-6-1964
Bar e trincres Blanco Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

Classe 36
aventais. ,dpareatas, anáguas.
• rot..pas feitas em ocra!: Ngasallyts
Para distinguir: Art . gas de vestmári,tt
botas, botinas. hbitõss. laoirms hahl'..ç cr.rtoixt cara
douros,
pueas, r
coros. chilas,
ciatns
CC4 ,( cri
r
;tal"
,c, õr
rhrs. calcit

NDULIOJJ

ind. Brasileira
Class e 10
de.timitiirr, Móveis ern lera] de
metal vidro de sco ou mad.-ira, esto
fades• ou n7.ra. mr l isive raóvels par a es
ctitóris. Arinâraas. mimar-tos para bn
nhciros e prra
s.colchoacitai>: pira móveis, bancos.

1

balcões, banquetas. bandejas, domiciliaTermo n.° 645.089, de 10-6-1964
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
Vianello 8 Vianello Ltda.
para chá e café, conjuntos para dorSão Paulo
mitórios, conjuntos para sala de lantar e sala de visl'as, conjuntos para
VIANELLO E "--N
VIANELLO. ISDA)
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giraNome Comercial
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dis
Termo n.• 645.091, de 10-6-196(
pensas, divisões, divans, discotecas de
Bar e Café Jasmim Ltda.
madeira. espreguiçadeirasi guarda-rouSão Paulo
pas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha
' JASMIM para máquinas de escrever, móveis pa•
levisão. molduras para quadros porta.
retratos, poltronas. poltronas-camas.
Classe 42
prateleiras. porta-chapeu.s, sotas,
Para distinguir: Aguardentes, aperitf.
sofás-camas, travesseiros e
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, Ca*
vitrines
vejas fernet, genebra, gin, kumel,
ru=1
rea, nectar, punch, pimpermint, rhusa,
Termo n.° 645.088, de 10-6-1964
sucos de frutas em álcool, vinhos. %MN
^-onstrutora Simcron Ltda.
muth, vinhos espumantes, vinhos Quid
São Paulo
nados. whisky
4
Termo n. • 645.092, de 104-1964
Mercearia K1 Karne Ltda.
SIIICROV
Ind. brasalel...
São Paulo
•
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru-

KAR ME

ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, bloClasse 41
cos de cimento, bloros para pav.mentacão calhas, cimento, cal. cr& chapas Carnes frescas, em conserva e salgadas,
isolai-tes. caibras, caixilhos: col.mas:
chapas para coberturas, caixas dágua,

língua, linguiça, lombo, mortadela, pra.,
santos, salames, salsichas, paios pai.

ci-dxas para coberturas, caixas iláqua, xes frescos e em conservas, mariscos,
caixas de descarga para etixos, edificaostras, leite, coalhada, manteiga,
ções premoldadas. estuque, eamIsoo de
queijo e banha
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruTermo n.° 645.094, de 10-6-1964
turas metálicas para construções, 'ame
Tullio Catunda
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
São Paulo
de junção, lages, lageotas, material Isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro-

dutos de base as cáltico, produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produto, betuminosos. impermeahilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas wattrádos para uso nas construções, parauefas, Portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação. banques de• cimento. vigas, vigamentos t

INTERCORTSERVIÇO DE
CORRESPONDENCIA

I NTERNAC 1 ma.

Classe 33
de Propaganda

binai

Termo n .o 645.093, de 10-6-1964
Confecções Ferryboat Ltda.
São Paulo
FERRYBOAT

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário,
Termo n. o 695.090, de 10-6-1964
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Bar e Café São José do lira' Ltda. aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
batas, botinas, blusões, boinas, baba.
São Paulo
4ouros, bonés, capacetes, cartolas, cata.
pitaas, casação. coletes, capas, chalra,
SÃO JOSE
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
DRAZ
ciaras, combinações. cai-pinhos. calca;
Ina. brasileira
de senhoras e de crianças, calções. cal+
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperiti- cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
vos an's bitter, b,'andy. conhaque, cal sairs. casacos chinelos, daninhs. achara
veias 1...net, geri-l)ra, cj iri, kumel, lico- nes fantas?as, fardas para militares, cot,
p'mpemint, rbutn leglais, Irai:las. galochas, gravatas. gora
res, r 'rir,
tticss cl,'
vinhos. ver tass logos de " rtgerie, jaquetas, lagi-ssa,
'fl uo ], vir,h - r• . ,. • rn -es, t/Inlios qui lccss. liaas, lenços. mantõs, mala*.
maiôs, mantas, manc."rião mantlitas, pad
vitrôs

/Et
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letós. palas. pentioar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quirnonos, regalos.
robt de chambre, roupa°, sobretudos,
susteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tater. tbucas, turbantes, ternos, uniiormes e vestidos

gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
etigates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Tésmo n.° 645.095, de 10-6-1964
Sociedade Industrializadora de Granitos rosas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para relculos,
"Singra" Ltda.
rodas para veículos, selins, tricicles, tiSão Paulo
rantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
SINGRA-.
carros, toletes para carros

ndustria Brasileira
Classe 4
Granitos

Termo n.o 645.096, de 10-6-1964
Trabene S.A. — Administração de
Bens e Negócios
Sáo Paulo
TRAME

,r Incliistria Brasileira

Têm° a.° 645.098, de10-6-64
Furlan — Arteplás Ltda.
São Paul"

'9'

lás

ind .13rasi e ra

IN

nano n! 645.100, de 10-6-61
Distribuidora de Bebidas "BeCeDê"
Ltda.
São Paulo

BECEDÊ
IND. BRASILEIRA

Classe 43
Para distinguir: Refrescos, refrigerantes, guaraná, gasosa, água tônica, aguas
artificiais, aropes para refrescos, bexbidas espumantes sucos e sumos de frutas
para bebidas não alcoólicas, sifões e
soda limonada
Térmo n.á 645.099, de 10-6-64
A Garota Indústria e Comércio Ltda.
São' Paulo

Classe 28
Casse 16
Para d.stinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentação, calhas, cimento, cal, cré. chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para cobertuas, caixas dágua.
Ca.xas de descarga para etixos, edificações reenoldadas, estuqeu, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Jante contra frio e calor, manilhas, mas-.
função, 'ages, lageotas, material botas par revestimentos de paredes. ma.
*aleiras para construções, mosaicos. produtos de base asfalta" produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
Oh°, produtos betuminosos, impermeabilizantes, liquidos ou sob outras !arrima
para revestimentos e outros como nas
construções, pers.anas. placas para paasimentaçáo, peças ornamentais. de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
papel para forrar casas, massas anti:tildas para uso nas, construções, parquetas, portas, portões, pisos, toleima
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. voas. vigamentos e
vitra

Para custinguir: Artefatos de mataria,

plástico e de nylon: Recipientes fabri.
cados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias ani.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas
bases para teleSones, baldes, bacias boi
, sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, ca.
!heras, conchas, cestas *para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos crtuc.hos, coadores para chá. descanso para
pratos, copos e ccipinhoa de plásbacc
para sorvetes, caixinhas de plastico
para sorvetes, colherinhas, pasInhas,
garfinhos de plástico para sorvetes lor.
minhas de plástico para sorvetes dSssos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites ;ara automóveis, massas anti-ruídos, esmadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
"asa bolsas, facas, guarnições, guarni.
Sões para chupetas e. mamadeiras. guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensillos e °Vastos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
'Termo 11.1 645.097, de 10-6-1964
para cortinas, jarros, laminados plásWavi-Auto Acessórios Ltda.
. ticos. lancheiras, mantegueiras, malas
Sáo Paulo
orinóia, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosigha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos. puW IWÍ.
zasiores de agua para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
Ind • Brasile ira' porta-documentos, placas, rebites, Todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
Classe 21
tubas para ampolas, tubos ,ara serinPara distinguiri•Veleulos e suas partes gas, travessas, tipos le material plásIntegrantes: Aros para bibicletaa, smSo. tico. sacolas, sacos, saquinhos, vasilhamóveis, auto-caminhões, aviões, amor- mes para acondicionamento vasos, xi.
tecedores, alavancas de câmbio, braços, caras, colas a frio e colas não incleídas
breques, braços para veiculas, bicicle- em outras classes, para borracha, para
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- cortumes, para marcineiros, para 8 maalionetes„ carros ambulantes, caminhões teiros, para vidros, pasta adesiva para
carros, tratores, carros-berços, carros- coreias, pasta e pedras para afiar
tanques, carros-irrigadores, carros, car- rebolos, adesivos para tacos, adesivos
roças, carocerias, chassis, chapas cit- para ladeilres e adesivos para azulejos,
ares para velculos, ccbos de valeu/os anéis, carretéis par tecelagem e guark!arrinlaos para máquinas de escrever nições de material plástico para indús.
corrediços, para veículos, direção, deslifria geral de plásticos

A GAROTA
IND BRASILEIRA

Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, .a saber: álbuns para recortar e armar, aviões, automóveis, aros
argolas, bercinhos, bonecas, bonecos,
baralhos de cartas, bolas, para todos os
esportes, brinquedos em forma de sai
mais, balões de brinquedo. bilhares.
brinqcedos mecânicos, brinquedos em
forma de instrumentos musicais, brinquedos em forma de armar, brinquedos
em forma de ferramentas, brinquedos em
forma de máquinas, brinquedos de corda
e brinquedos de borracha com ou se-a
assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, cartas de jogar, -chocalhos, caneleiras para esportes. cartões para ãto.
casinhas de brinquedo, casinhas de armar, cadeiras de brinquedo, carteiras e
envelopes com Milhas para recortar e
armar, calçados para bonecos, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de músisa
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brinquedo, .espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos e guerra de brinquedo, ferrir
nhos de engomar, ferramentas para crianças, figuras de aves e animais. 11gusas para gigo de xadrez, fogões e
fogõesinhos de brinqcedo, jogos de futebol de mesa, joalherias para esporte,
ganchos para pesca, guizos para criais
ças. halteres, %las, iscas artificiais Para
pesca, jogos de damas, jogos de domina, jogos. de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrimas
para jogador de pala, para jogador de
saco, máscaras carnavalescas, mesas de
bilhar, de campista, de roleta, de as
drez, mobílias de brinquedo, miniaturas
de máquinas, miniaturas de utensílio:
domésticos, patins, patinetes, piões, petecas, peças de jogos de damas, plan
quotas para ginásticas, peças de jogos
de dominó e xadrez, pelotas, pianos e
outros instrumentos musicais de brinquedos. pistolas de atirar Ilesas, paga.
gaios de papel. panelinhas, quebra-cabeça em ofrms de armar, raquetes, sedes de pesca, redes para logos, rodas
de roleta, revólver de brinquedo, soldai
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diabas de chumbo, taboleiros para )tio
gos, tacos de bilhar, tambores para e*
anças, tamburécs, tamboretes, bsnis
mesa, trens e vias férreas para brinquei
dos, varia para pesca, varas para
soltar, vagonetes e zepelim'
Térrno n.• 645.101, de 10-6-64
Pery Gonçalves dos Santos
São Paulo

BOLETIM DO
EXPORTADOR
IND. BRASILEIRA
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns mormo
305, cartazes, catálogos, jornais nao:a
anis e estrangeiros, publicações bnpreo
sas, revista. Propaganda em MUI
televisão, jornais, programas radiofõid.
cos, peças teatrais e enernatográficat
e revistas impressas
Térreo n.° 645.102, de 10-6-61
Porta do Carmo — Restaurante Boi
Ltda.
São Paulo

PORTA DO
CARMO
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: Pães, baios, bolachas,
biscoitos ,roscas, sanduiches empadas,
pastéis, tortas, pizzas e café
Tann° má 645.103, de 10-6-64
Bar e Lanches Bigorrilho Ltda.
São Paulo
.

BIGORRILHO
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Pães, bolos, biscoitos,
roscas. sanduiches, empadas, pastéis,
pizzas, tortas e café
Termo ts• 645.104, de 10-6-64
Cresce:x.1e, Zsmora Ortega
São Paulo

ZAMORA
IND. BRASILEIRA

•
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, biciclea
tas, carrinhos de mão e carretas, canzi-
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abooeteat, carros ambulantes, caminhar:a papel celulose, papel de linho, papel

carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carecerias, chassis, chapas ci r
-cularespviculas,ebodvicula
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direçao, datilgadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direçáo,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mola.',
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, patões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tríades, titanta para veiculas vagões, velocipeda, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, vararas de
carros, toletes para carros
Térenos na, 645.107 e 645.108, de
10-6-64
Santo Dalgé
São Paulo

absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinam tubos postais, de carta°,
abata de papel
Têm° a.° 645A09, de 10-6-64
Borrasca, Dalge 8 Cia. Ltda.
São Paulo

111Cctriti"°
Nome comercial

Têm° n-ft 645.110 e 645.111, de
10-6-64
José Luiz de Oliveira Ferraz
São Paulo

çffitCAIA
laxaras-Bac. se
--I Sao Paulo
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estojos para canetas, estojos com minas, para lapiseiras, goma arábica, grampea.
esquadros, estojos para lápis, espetos, dores, lápis an geral, lapiseiras, maestiletes para papéis, furadores, fitas quinas para apontar lápis, minas para
para máquinas de escrever, grafites grafites, minas para penas, máquinas de
para lapiseiras, goma arábica, grampea- escrever, máquinas de calcular, macial.
dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- nas de somar, máquinas de multiplicar.
quinas para apontar lápis, minas pala mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim-

grafites, minas para penas máquinas de bos, porta-lapis, porta-canetas, portaescrever, máquinas de calc
ular, maqui- cartas, prensas, prendedores de papéis,
nas de somar, máquinas de multiplicar, percevejos para papéis. perfuradores,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- réguas, raspadeiras de borrões, &tendia
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- para mimeógrafos, tintas e tinteiros
cartas, prensas, prendedores de papéis,
Têm) n.° 645.117, de 10-6-64
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia Kartro S. A. Importadora e Distei-,
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
buidora
Térmo a.° 645.114, de f0-11-61
São Paulo
Kartro S. A. Importadora e Distri-

buidora

São Paulo

In.PHUSOW1
Dratarm ra

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abrl•
Classe 17
dores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para enataborrão, borrachas para
Papel carbono
Classe 41
colas, brochas para desenhos, cofres,
, Titulo
Urra° n.á 645.115, de 10.6-64
canetas, canetas tinteiro, canetas para
1Cartro
S.
A.
Importadora
e
DistriClasse 46
Ár aras-Est de
desenho, cortadores de papel, carbonos,
buidora
Titulo
de Sao Paulo
carimbos, caricabadores, cola para papel,
São Paulo
caiadores, compassos, cestos para cor‘
Termo n.° 645.112, de 10-6-64
Classe 1
respondência. desenhadores, duplicado.,
Importadora
e
DistriS.
A.
Kartro
Para distinguir: Substancias e prepares, datadores. estojos para desenhos,
buidora
•DUX
laçais químicas anti-corrosivaa e sustiestojos para canetas, estojos com minas,
Ind.
Brasileira
oxidantes
São 2aulo
esquadros, estojos para lápis, tapetai,
Classe 2
estiletes para papéis, furadores, fitas
Classe
17
T1hilo
EXCELLEN T
Artigos para escritório, almofadas para para máquinas de escrever, grafite*
ri fla. 'Brasileira
r
ar—m-; is.• 645.105, de 10-6-64
carimbos, almofadas para tintas, abri- para lapiseiras, goma arábica, graimpea.
dores de cartas, arquivos, borrachas, dores, ,Irpis em geral, lapiseiras, coaOskar Pinkas •
Classe 17
berços
para mataborrão, borrachas para quinas para apontar lápis, minas para
Sá° Paulo
Artigos para escritório, almofadas para colas, brochas para desenhos, cofres, grafites, minas para penas, máquina de
carimbos, almofadas para tintas, abri- canetas, canetas tinteiro, canetas para escrever, máquinas de calcular,
dores de cartas, arquivos, borrachas, desenho, cortadores de papel, carbonos, nas de somar, máquinas de multiplicar.
berços para mataborrão, borrachas para carimbos, carimbadores, cola para papel, mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carias.
colas, brochas para desenhos, cofres. coladores, compassos. cestos para cor- boa porta-lápis, porta-canetas, porta.
canetas, canetas tinteiro, canetas para 'respondência, desenhadores, duplicado- cartas, prensas, prendedores de papéis,
IND. BRASILEIRA
I ; • desenho, cortadores de papel, carbonos, res, datadores, estojos para desenhos, percevejos para papéis, perfuradores,
,
carimbos, cara:abadares, cola para papel, estojos para canetas, estojos com minas, réguas, raspadeiras de borrões, atenda
•
•
caiadores, compassos, cestos para cor- esquadros, estojos para lápis, espetos, para mimeógrafos, tintas e tinteiros
respondência, desenhadores, duplicado- estiletes para papéis, furadores, fitas
Classe 38
Termo n.° 645.118, de 10-6-64
res, datadores, estojos para desenhos, para máquinas de escrever, grafites
Aros para guardanapos de papei estojos para canetas, estojos com minas, para lapiseiras, goma arábica, grampea- Kartro S.
A. Importadora e Distrtaglutinados, iiibuns (em branco), álbuns esquadros, estojos para lápis, espetos, dores, lápis em geral, lapiseiras, mabuidora
para retratos e autógrafos. balões (ex- estiletes para papéis, furadores, fitas quinas
para apontar lápis minas para
São
Paulo
ato para brinquedos) blocos para para máquinas de escrever, grafites grafites. minas para penas, máquinas de
correspondência, blocos para cálculos, para lapiseiras, goma arábica, grampea- escrever, máquinas de calcular. maquibloca para anotações, bobinas brochu- dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- nas de somar, máquinas de multiplicar,
ras na° impressas, cadernos de escre- quinas para apontar lápis, minas para mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carknCELO1PIX
Ind. Brasileirti
ver, capas par adocumentos, carteira. grafites, minas para penas, máquinas de bos, porta-lápis, porta-canetas, portacaixas de papelão, cadernetas, ader- escrever, máquinas de calcular, maqui- cartas, prensas. prendedores de papéis,
nas, caixas de cartão, caixas para pa- nas de somar, máquinas de multiplicar, percevejos para papéis, perfuradores
Classe 17
pelaria, cartões de visitas, cartões co- mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- réguas, raspadeiras de borrões, stenclls Artigos para escritório, almofadas Para
merciais. cartões indicas confett, car- bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- para mimeógrafos, tintas e tinteiros carimbos, almofadas para tintas, abri.
tolina. cadernos de papel melimetrado cartas, prensas, prendedores de papéis.
dores de cartas, arquivos, bo:anchair
Tèrmo n.° 645.116, de 10-6-64
berços para inataborrão, borrachas para
• em branco para desenho, cadernos percevejos para papéis, perfuradores,
Kartro S. A. Importadora e Distri- colas, brochas para desenhos, cofres,
escolares, cartões em branco, cartuchos réguas, raspadeiras de borrões, stencils
buidora '
canetas, canetas tinteiro, canetas para
de cartolina, crapas planográficas, ca- para mimeógrafos, tintas e tinteiros
São Pauto
dernos de lembrança, carretéis de pa
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Termo n.° 645.113, de 10-6-64
pela°, envelopes. envólucros para cha.
carimbos, carienbadores, cola para papel,
Kartro S.A. — Im p o r tado ra e
coladores, compassos, cestos para cora
mios de papel. encadernação de papel
Distribuido . a
P1 N 1C

Ind. Bra,ItietI'a

OUIMPAPEL

•

ou papetào, etiquetas, fõlhas tadices,
São Paulo
fólha.4 de celulose. guardanapos, livros
não impressos livros fiscais: livros de
contabilidade; mata-borrao; ornamentos
IC
Ind.T Draeileira
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumiai°
papéis sem impressão. papéis em branco
Classe 17
para impressão, papéis fantasia, menos Artigos para escritório, almofadas para
par forrar. paredes. papel almaço cora carimbos, almofadas para tintas, abriou sem pauta papel crepon, papel de dores de cartas, arquivos, borrachas,

seda, papel impermeável, papel em bo- berços para mataborrao, borrachas para
bina para impressão papel encerado, colas, brochas para desenhos, cofres,
palai higiénico, papel impermeáxel. canetas, canetas tinteiro, canetas para
para copiar pape) para desenhos, pa- desenho, cortadores de papel, carbonos,
pai para embrulho Impermeabilizado carimbos, carimbadores, cola para papel,
papel Para encadernar. papei para es- caiadores, compagps, cestos para corcrever, papel para imprimir, papel pa- respondência. desenhadores, duplicadorafina para embrulha, papel celofane. res, datadores, estojos para desenhos,

Ind. Brasileira

respondencia. desenhadores, duplicadorer. datadores. estojos para desenhos,

estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitai
para máquinas de escrever, grafite*
berços para mataborrão. borrachas para para laWseiras. goma arábica, gra/ripa.
colas, brochas para desenhos, cofres, dores, lápis an geral, lapiseiras, macanetas, canetas tinteiro, canetas para quinas para apontar lápis, minas para

Classe 17
Artigos para escritório, almotaaas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas.

desenho, cortadores de papel, carbonos, grafites. minas para penas, máquinas de
carimbos, caricnbadores, cola para papel, escrever, máquinas de calcular, maga'.
caiadores, compassos. cestos para cor- n - s de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, Prensas, prendedores de papéis,
percevejos para ' papéis, perfuradorca,
estiletes para papéis. furadores, fitas réguas, raspadeiras de borrões, atenda
para máquinas de escrever, grafites para mimeógrafos, Untas e tinteiros

respondência, desenhadores, duplicadores. datadores, eitojas para desenhos.
estojos para canetas. estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,

2

742

DIÁRIO OFICIAL (3eçao

15-demasser~

Térmo n.á 645.119, de 10-6-64

rartro S. A. Importadora e Distribuidora
São Paulo

GELOCOPY
I nd. brasil eira.
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas pára
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para emataborrào, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, caricabadores, cola para papel,
coladores, compassos, -.cestos para correspondência. desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.• 645.120, de 10-6-64
Kartro S. A. Importadora e Distribuidora
São Paulo

FEVPROL
Brasileira
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, ca:bonot.
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para cor.

respondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maqui
nas de somar, máquinas de multiplicar,
mata -gatas, porta -tinteiros, porta-carknbos, porta-lapis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevelos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de boi-NU*. atendia
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

carimbos, carimbadores, cola para PaPa
COladores, compassos, cestos para cor..

respoâdência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
ria máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grammadores, lápis an geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maqui
de somar, máquinas de multiplicar,-nas
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mhneógrafos, fintas e tinteiros
Termo n.° 645.122, de 104-64
Kartro S. A. Importadora e Distribuidora
São Paulo
UELESTILL•

Ind.

Brasileira

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos,, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiró, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
car:mbos, caricnbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores. fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, °rampasdores.1 lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de umas, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeira de borrões, atenda
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
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cartas, prensas, prendedores de papéis,.
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atesas
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
•
Têm» n.• 645,124, de 10-6-64
Karoo S. A. Importadora e Distribuidora
São Paulo •
REX

ra sil ei ra

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseira, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, =aquinas de sanar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis," porta-canetas," portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Têrcno n.• 645.125, de 10-6-64
Kartro S. A. Importadora e Distribuidora
São Paulo

LEX

Brasileira

•

Classe 17
Artigos para escritório, ahnofacias para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para &senhos. cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
nono n.á 645.123, de 10-6-64
Kartro S. A. Importadora e Distri- co/adores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadobuidora
res. datadores, estojos para desenhos,
São Paulo
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos pata lápis, espetos,
estiletes -para papéis, furadores, fitas
OSMIO
Para máquinas de escrever, grafites
Ind. Brasileira
para lapiseiras, goma arábica, granspea.
dores, lápis em geral, lapiseiras. maClasse 17

Artigos para escritório, almofadas para quinas para apontar lápis, minaz' para

carimbos, almofadas para tintas, abri- grafites, minas para penas, máquinas de
máquinas de calcular, maquidores de cartas, arquivos, borrachas, escrever,
nas
de
somar,
máquinas 'de multiplicar,
berços para mataborrão, borrachas para mata-gatos, porta-tinteiros,
porta-carimcolas, broches para desenhos, cofres, bos, porta-lapis, porta-canetas,
portacanetas, canetas tinteiro, canetas para cartas, prensas, prendedores de papéis,
desenho,
cortadoses
de
papel,
carbonos,
Termo n.• 645.121, de 10-6-64
para papéis, perfuradores,
carimbos, carknbadores, cola para papel, percevejos
Rastro S. A. Importadora e Distri. coladores,
réguas,
raspadeiras
borrões, atendia
compassos, cestos para cor- para mimeógrafos,detintas
buidora
e tinteiros
respondência. desenhadores, duplicadoSão Paulo
res, datadores, estojos para desenhos,
Têm° n.° 645.126, de 10-6-64
estojos .para canetas, esinjos com minas, Rastro S. A. Importadora e Distriesquadros, estojos para lápis, espetos,
buidora
Ind. Brasileira
estiletès para papéis, furadores, fitas
São
Paulo
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeaClasse sr
KECTOPI419
Artigos para escritório, almofadas para dores, lápis ara geral, lapiseiras, maInd. brasileira
carimbos. almofadas Asara tinto, abo- quinina para aportar" Yapis, minas ?ara
dores de cartas, arquivos, borrachas, grafites, minas para pinas, máquinas 4e
berços para mataborrão, borrachas para escrever, máquinas de Calcular, maquiClasse 17
colas, brochas pau desenhos, 'cofres, nas de somar, Inácruina's de multiplicar. Artigos sara escritório, almofadas para
Canetas, canetas tinteiro; canetas para mata-gatos, porta-tintsiros, ?roda-easter.- carimbos. almofs'clas para tiritas, abridesenho, cortadores de papel, carbonos, boa,' porta-lapis. porta-cs.:-.‘ tas, porta- dores de cartas, arquivos, borrachas,

zurrá

•

berços para mataborrão, borrachas pus
colas, brochas para desenhos, cofre&
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbono&
carimbos, carimbadores, cola para papel,
caiadores, compassos, cestos para com
respondência. desenhadora, duplicado.
rei, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros; estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, gransltra•
dores, lápis em geral, lapiseiras, Ias.
quinas para apontar lápis, minas mimo
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, mamai.
nas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carins.
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões,' Mancas
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.á 645.127, de 10-6-64
Kartro S. A. Importadora. Distrtbuidora
São Paulo

TYPEX\
Ind. 13resiieira
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborr8o, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbono',
carimbos, Carimbadores. Cola para papel.
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para.apontar Japis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar. máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tInteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.• 645.128, de 10-6-64
Karina S. A. -Importadora e Distri.
buidora
São Paulo

ra
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrào, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de . papel. carbonos,
carimbos, carknbadores, cola para papel.
coladores, compassos, cestos para coi.
respondência. desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esobadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lap iseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras. 'r"quinas para apontar lápis, minas r 1.
grafites, minas para penas. -máquinas
escrever, máquinas de calcular, maqui-

Quinta-feira 15
sma de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, p.orta-tinteirom portmcarim.
bom porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
léguas, raspadeiras de borrões. Manca
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo a.* 645.129, de 10464
Kartro S. A. Importadora e Distribuidora
•
São Paulo
(SUPER DLLCK

Ind..

aillei.ra

Classe 17

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
co/adores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grumem
dores. lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de sanar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, manca
para mimeógrafos. tintas e tinteiros

Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrao, borrarias Para
colam brochas para desenhos. cofres,
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos. carimbadorem cola para papel.
Tessno n.• 645.132, de 10-6-64
coladorem compassos. cestos para correspondência, desenhadores, duplicado- Kartro S. A. Importadora e Distribuidora
res, datadores, estojos para desenhos,
São Paulo
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
rInee.stieira.
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral. lapiseiras, maClasse 17
quinas para apontar lápis, minas para Artigos para escritório."almofadas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maqui-

nas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta - carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,

I nd. ura.ei leira
Casse 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para rnataborrâo.'borrachas para
colas, brochas para dasenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,

carimbos, carimbados" cola para papel,

Termo n.° 645.134, de 10-6-64
Kartro S. A. Importadora e Distribuidora
;ao Paulo

CT
rInE BWrsffeira
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borradas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos. carimbados" cola para papel,
coladorem compassos,- cestos para cor-

para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, granmea-

dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de sanar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões. atencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

coladores, comoassoa, cestos para correspondencia, desenhadores, duplicadoTermo n..• 645.133, de 10-6-64
res, datadores, estojos para desenhos, Kartro S. A. Importadora e Distriestojos para canetas, estojos com minas,
bnidora
escatadros. estojos para lápis, espetos,
São Paulo

COZYPEX:"`•
I Ind.. Brasileira

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas. brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetat tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbono.,
carimbos, carimbadores, cola para Papel
caiadores, compassos, cestos para cor.
para mimeógrafos, tintas e tinteiros respondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
Tèrmo n.á 645.135, de 10-6-64
estojos para canetas. estojos COM minas,
Kartro S. A. Importadora e Distri- esquadros, estojos para lápis, espetos,
buidora
estiletes para papéis, furadores, fitas
Sal Paulo

I. I n We
d. ora
M3siaffilei
ra
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de -cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho. cortadores de papel. carbonos,
carimbOs, carirnbadores, cola para papel.

dores de cartas, warquivos, borrachas,
berços para caataborrão. borrachas para

São Paulo

esquadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis, furadores, fitas

colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
para mimeógrafos, tintas e tinteiros carimbos, carimbadores. cola para papel,
caiadores, compassos, cestos Para cor
Termo ,n.á 645.131. de 10-6-64
pondência. desenhadores, duplicado--res
Kartro S. A. Im p ortadora e Distri- res. datadores. estojos para -desenhos.
bui:lera
estojos para canetas, estojos com minas,

PLAS,r1CLW,U./1;
E nd. IjraslJ.ejra.

para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, ma.

quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
nata-gatos, porta-tinteiros, porta-cariam
bom porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfurador"
réguas, raspadeiras de borrões, atendi.
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

coladores, ~passos, cestos para corTermo n.° 645.138, de 10464
respondência, desenhadores, duplicado- ICartro S. A. bui
lmdpcort
raadora , e Disms
rer, datadores, estojos _para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
São Paulo
esquadros, estojos para lápis, espetos,

carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrao, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,

rnata-gatos, porta-tinteiros, porta catamixat, porta-lápis, porta-canetas, portacartas. prensas. prendedores de papéis.
pereevelos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils

Classe U
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, alagai:. Artigos para escritório, almofadas para
nas de sanar, máquinas de multiplicar, carimbos, almofadas para tintas, abri-

645.137, de 10-6-64

São Paulo

Classe 17
Art : gos paia escritório, almofadas para quinas para apontar lápis, minas para
carimbos.. almofadas para tintas, abri- grafites, minas para penas, máquinas de
dores de cartas, arquivos, borrachas; escrever, máquinas de calcular. maquiberços para matabonão. borrachas para nas de somar mai:nana* de andonlicar.

'Ind. Braaiieira

Termo

estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites

para máquinas de escrever, grafites

ii5GTOSIT

para lapiseiras. goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiraa, maquinas para apontar lápis, minas para

carimbos, caricabadores, cola para papel
coladores, compassos, cestos para coe
respondência, desenhadores, duplicado
tos, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos Mara lápis, espetos
estiletes para papéis, furadóres, fita
para máquinas de escrever, grafite
para lapiseiras, goma arábica, grampea
dores, lápis eco geral lapiseiras, ma
quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, macjulnas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carios
bom porta-lápis, porta-canetas, porta
cartas, prensas, prendedores de papéia
percevejos para papéis. perfurador"
réguas, raspadeiras de borrões, Menai
para mimeógrafos. Untas e tinteiros

estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,

estiletes para papes, furadotes, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, varapaudores, lápis em geral, laPiseiras,
quinas para apontar lápis, mirras para
Soantes, minas para penam máquinas de
escrever máquina de calcular maquinas de amuam máquinas de multiplicar,
mata -gatos, porta-tinteiros, porta-carimbas, portadapim porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafo., tintas e tinteiros
Termo n.s 645.136, de 10-6-64
Kartro S. A. Importador.- a Distribuidora
São Paulo
/CARCO-711ln
. Ind. Brasileira

estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites

canetas, canetas tinteis'', canetas pare

desenho, cortadores de papel, carbonors

resPondência, desenhadores, duplicado- Kartro S. A. Importadora e Distri
res, datadores, estojos para desenhos,
buidora

para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para panas, máquinas de
escreves, máquinas de calcular, maquicarimbos, almofadas para tintas, abride sanar, máquinas de multiplicar,
dores de cartas, arquivos, borrachas, nas
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimberços para rnataborrão. borrachas para bos, porta-lápis, porta-canetas,
portacolas, brochas para desenhos, cofres, cartas, prensas, prendedores de papéis,
canetas, canetas tinteiro, canetas para percevejos
para papéis. perfuradores,
desenho, cortadores de papel, carbonos, réguas,
raspadeiras de borrões, stencils

percevejos para papéis. perfuradores, carknbos, carirnbadores. cola para papel,
réguas, raspadeiras de borrões. stencils coladores, compassos. cestos para corpara mimeógrafos, tintas e tinteiros respondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
Termo n.° 645.130, de 10-6-64
para canetas, estojos com minas,
Kartro S. A. Importadora e Dista- estojos
esquadros, esteios para lápis, espetos,
" baleara
estiletes para papéis, furadores, fitas
São Paulo

DEcALaus

mata-gatos, mirta-tinteiros, porta-carimbos, posta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis.
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tintelrós
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sra
ibus
eileira."/

Classe 17.
Artigos para escritório, almofadas par;
carimbos, almofadas para tintas, abri
dores de cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrão, borrachas para
colas, ~as para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel,
colados" compassos. cestos para correspondência, desenhadores, duplicado.
res, datadores, estojos para desenhos,
nojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitai
Para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis ara geral, lapiseiras, ataqu r
gra
tes,pm
ara
inasapo
panratarpelnias
pis, mmácilaulana
s Osa de

para lapiseiras, goma arábica, §rampeaClasse 17
dores. lápis em geral, lapiseiras, ma- Artigos para escritório, almofadas para escrever, máquinas de calcular, maqui-

nas de sornar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos,_porte-tinteiros. porta-carimbos, portn-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,

3
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DIÁRIO OFICIAL (Seção VII
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Térmo a. 0 645.148. dç 10-6-1964
Urino o.° 645.155, de 10-6-1964
percevejos para papéis, perfuradores, berços para mataborrão, laorrachas para
Predial Climas Ltda.
Eduardo Passara&
régts.,3, raspadeiras de borrões, atendia colas, brochas para desenhos, cofres,
1
São Paulo
para minieôçaslos, tintas e tinteiros canetas, canetas tinteiro, canetas para
São
Paulo
# ssenho, cortadores de papel, carbonos,
.1.rno n.á 645.144, de 10-6-64
carimbos, caranbadores, cola para papel,
KIEWILURGIÇA 'Rastro S. A. Importadora e
coladores, compassos, cestos para corPASSARINHO
buidora
respondência, desenhadores, duplicado-.
São Paulo
res, datadores, estojos para desenhos,
SENA E
4
estojos para canetas. estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
.e.7,C ELLEN T PONCE
Clames: 8, 14 e 49
estiletes para papéis, furadores, fitas
Titulo de estabelecimento
Ind. Brasilei re
para máquinas de escrever, grafites
Urino is.° 645.156, de 10-6-1964
para lapiseiras, goma arábica, grampeaClasse 17
Cirúrgica Bom Jesus Ltda.
Artigos para escritório, almofadas para dores, lápis era geral, lapiseiras, maSão Paulo
quinas
para
aponisr
lápis,
minas
para
'carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas, grafites, minas para penas, máquinas de
berços. para mataborrão, borrachas para escrever, máquinas de calcular, maquicolas, brochas para assenhoz, cofres, nas de sornar, máquinas de multiplicar;
tndB.Okir
canetas, canetas tinteiro, canetas para mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos,
porta-lápis,
porta-canetas,
porta'desenho, cortadores de papel, carbonos,
Classe 50
•aorae Comercial
carimbos, carimbadores, cola para papel, cartas, prensas, prendedores de papéis,
O tímbre da sociedade a ser aplicado
coladores, compassos, cestos para cor- percevejos para papéis. perfuradores,
em papéis de correspondência e
Terra° n.° 645.149, de 10-6-1964
respondência, desenhadores, duplicado- réguas, raspadeiras de borrões, ateneus
contabilidade
•
para
mimeógrafos,
tintas
e
tinteiros
S
A.
Construtora
Panamericana
res. datadores, estojos para desenhos,
"Copasa"
nono n.o 645.157, de 10-6-1964
estojos para canetas, estojos com minas,
Termo nr• 645.147, de 10-6-1964
Auto Peças "Pida" Ltda.
esquadros, estojos para lápis, espetos, Indústria de Brinquedos Obá Ltda.
São Paulo
São Paulo
estiletes para papéis, furadores, fitas
São Paulo
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeaPIA&
dores, lápis em geral, lapiseiras, maInd. Brasil eira
quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
Classe 21
escrever, máquinas de calcular, maquiClasse
4
Peças
para veiculou
nas de sanar, máquinas de multiplicar,
Artigos da classe
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carbas.Termo n.• 645.158, de 10-6-1964
-, boa. porta-lápis, porta-canetas, portaTermo n.° 645.150, de 10-649-64
"Vale do Tietê" Empreendimentos
tartas, prensas, prendedores de papéis,
Construtora Panamericana S.A.,
Sociedade Anônima
Classe 49
percevejos para pap4s, perfuradores,
• "Copasa"
os,
brinquedo.,
artigos
desportrsoa
e
log
São Paulo
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
São Paulo
para mimeógrafos, tintas e tinteiros passatempos. a saber: álbuns para recortar e armar aviões, autaasSefs
aros, argolas, laercinhos, bonecas, bonenano a.• 645.145, de 10-6-64
Kartro S. A. Importadora e Distri- cos. baralhos de cartas bolas para
QQN 't
buidora
todos os esportes. brinquedos em forma
I
de animais, balões de brinquedo, bilhaSão Paulo
táv
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,
Nome Comercial
brinquedos em forma de armar, brinTértio 0.0 645.151, de 10.--'61
-54
CARBORER SILVER
quedos de borracha com ou sem assoSaad Elias Salina
Ind. Brasileira
vio, carrinhos. carrocinhas, caminhões,
São Paulo
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
Classe 17
ft's°
Artigos para escritório, almofadas para para esporte, cartões para lóto. Ca ali.
carimbos, almofadas para tintas, abri- nhas de brinquedo, casinhas de armar,
dores de cartas, arquivos, 1:aorrachat., csdeiras de brinquedo. carteiras e enberços para mataborrão, borrachas para velopes com 'When para recortar e
Colas, brochas para desenhos, cofres, armar, calçados para bonecas, cordas
Classe 38
canetas, canetas tinteiro, canetas para engenhos de guerra de brinquedo, ferTitulo de Estabelecimento
Nome Comercial
desenho, cortadores de papel, carbonos, rinhos de engomar, ferramentas para
Térmo n.9 645.152, de 10-6-1964
carimbos, carimbadores, cola para papel, crianças, figuras de aves e animais,
Térzno a.° 645.159, de 10-6-1964
Abatedora Reserva Limitada
coladoses, compassos, cestos sara cor- finuras para gigo da xadrez, fogões e
"Vale do Tietê" Empreendimentos
respondência, desenhadores, duplicado- logaozinros de brinquedos, jogos de
• São Paulo
Sociedade Anônima
res. datadores, estojos para desenhos, futebol de mesa, joelheiras para esporte,
São Paulo
estojos para canetas, estojos com minas, ganchos para pesca, guisos para crianesquadros, estojos para lápis, espetos, ças, halteres, anzóis, Iscas artificiais
Ind. Rb
estiletes para papéis, furadores. fitas para- pesca, jogos de damas, jogos de
te
Para máquinas de escrever, grafites dominó, pagos de raquete, linhas para
VALE DO TI
Classe 41
para lapiseiras, goma arábica, gracapee., pesca, luvas para boa, para esgrima,
dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- para pular, clavinas para tiro ar alvo,
Animais abatidos
Nome Comercial
quinas para apontar lápis, minas para copos de dados. caixinhas de música.
Têrmo 21.9 645.153, de 10-6-1964
grafites, minas para penas, máquinas de dados, Jarda:, discos, dominós, espio.
Termo n.0 645.160, de 10-6-1964
escrever, máquinas de calcular, maqui- gardas de brpinquedo. espingardas de Indústria d Cealçadoa Santa Rosa Ltda. Companhia de Empreendimentos HebeSão
Paulo
nas de somar, máquinas de multiplicar,
tacionais "Vale do Tietê"
.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- vento, estaquinhas para Jogar, enigmas,
para
jogador
de
soco,
máscaras
cama.
São Paulo
bos, porta-lápis, porta-canetas, portetortas, prensas, prendedores de papéis, valescar. mesas de bilhar, de campista,
IgeTtrefeirs
a1:2?›
percevejos para papéis, perfuradores, de roleta, de xadrez, mobílias de brinquedo.
miniaturas
de
utensílios
domésn••<V
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
Classe
36
para mimeógrafos, tintas e tinteiros tico, patins, patinetes piões, petecas, Alpercatas, botas, chinelos, sapatos e
•
plarsuetas para ginástica, peças de
sandálias
Termo n.° 646.146, de 104-64
•lestos de damas, dom.'aô e .sedrez, peloRastro S. A. Importadora e Diste:, tas, pianos e outros instrumentos musiTermo n.o 645.154, de 10-6-1964
buidora
cais de brinquedo, pistolas de atirar Ibirá Comercial e Construtora Ltda.
São Paulo
Ilesas, papagaios de papel. panelinhas,
São Paulo
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
'Ind., brasileira
Jogos. rodai de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, taIBIRI
bleiroa para jogos, tacos de bilhar,
End. brasileira
Classe 17
21,:rtigo3 para esdritóko, almofadas Rara tambores para crianças. tamburéus
Classe 16
tarimbos, almofadas rara tintas, abri- tamboretes, tênis de mesa, trens e vias.
Materiais para construçõe
dosrs Ir cartas. arqt&os, borrachas, } férreas para brinquedos, varas para
Nome Comercial

OBA

In%..°Jafil/ef.ra

Ind. Brasileira

AM.

Ps

EffiNEREs

rasileira
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termos ns. 645.165 a 645.207, de
10-6-1964
Prima Elétro Domésticos S.A.
Sáo Paulo

PRIUA

Inditria Brasileira

Nro

Classe 33
Para distinguir as seguintes atividades:
construções em geral, pavimentação,
terraplanagem, decorações de . prédios.
investimentos, incorporaçôes, condOmlnlos, administraçâo de bens móveis e
compra e venda de imóveis, loteamezitos, lastalaçâo de casas pré-moldadas,
prospecçáo de mercados, compra e vena de imóveis e compra e venda de
materiais para construção
Classe 50
Impressos em geral, anúncios impressos,
aço, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, çarteles comerciais e de
visitas, duplicatas, debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de cambie, notas fiscais, notas promissórias,
papéis de correspondência, passagens,
recibos
Artigos da classe
.
Classe 16
Para d.stinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentaçáo, calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,

chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas dágua,
ca xas de desca'rga para atile021, edificações remoldadas, estuqeu, emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras pira construções, mosaicos, produtos de base asfált.co, produtos para
torn.ir impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padregul n lo. produtos betuminosos, impermeabili:.ntes. liquidos ou sob outras formas
pa r a revestimentos e outros como nas
construaõss pers.anas. placas para pavia:cai:10o. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas antiruiclos para uso nas construções, par.
quetas portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto

telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento v gas, vigamentos e
vitais
—
Ténia) ri.° 645.164, de 10-6-1964
Ap--elhos Elétrico,' Ltda
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos sla clame

Classe 1
Para distinguir, tintas, lacas, vernizes,
esmaltes, substâncias quiraicas usadas
em geral nas indústrias, anilinas, absorventes, alcatra°, água raz, álcool, alumínio em pó, alvaiade, amua, antidetonantes, anti-incrustantes e desincrustan.
tes para caldeiras, arsênico, acetona,
acetato de chumbo, acetato de cobre,
acetato de amônia acetato de potássio,
acetato de zinco, ácido bórico, ácido
acético, ácido axálico, ácido nítrico,
ácido fênico, ácido citrIco, ácido sallcilia°, ácido benzóico, actol, água oxigenada, albagina, albuminato de ferro,
argirol, arseniato de ferro, arseniato de
potássio, arseniato de sódio, antimônio
metálico, amoniaco. liquido, arenal, aristol e cetalilida, bálsamo de perum, bicloreto de mercúrio, bi-fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio, bolus alba,
boricina, borato de sódio, benzonaftol
benzoato de mercúrio, bistumose, bicarbonato de potássio, breu FF, cola sintética, composições químicas utilizadas
pelas indústrias, texteis e pelos costumes, corantes minerais para uso na
Indústria, creosoto para usos nas Indústrias, cafeina, cal virgem, carbonato de
magnésio, carbonato de sódio, carvão
vegetal em pó, carvào ativo, caseinato
de sóclicr, carvão animal, cianureto de
mercúrio, citrato de cafeina, citrato de
ferro, citrato de prata, citrato de potássio, cloreto de amando, cloreto de
cal, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de potássio. colargol, colódio elástico, cremos
de tártaro, copra citrato de ferro, citrato de quinino, citrato de ferro verde
carbonato de amônio, cloreto de zinco.
carbonato de potássio, carbonato de
manganês, desnate,, desengraxantes para
niquelação, desoxidantes para metais.
desincrustantes para máquinas, enstófre.
em pó, estearato de alumínio, esséacias
de gomenol, essência de eucalipto, emolientes para remoção de tintas aplacadas, etnulsionante para produtos asfálticos, esmaltes, ater, fenosalil, formo!,
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, fosfato de amônia fluidos para freios,
glicerina, glicerofosfato de potássio,
glicerofosfato de magnésio
Classe 2
Substâncias e reparações quImicas
usadas na agricultura, na horticultura
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários.
águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, exterminadores de pragas e hervas dana
abas, esterilizantes. embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfatos, cormicidas, fuma
gantes. fungicidas. glicose para fins
veterinários, guano. herbicidas, inseticidas. Insetifugas, larvicidas, microbicidas. medicamenta para animais, aves
e peixes óleos desinfeta ates e laveis
nários, petróleos sanitárias e desinfetantes. papel fnmegatOrio. r+as inseticidas, r araticidas, fungicid. ts e deRinfetintes, prepara cões e pr: ,'ntor tn::L ti
germicidas, desinfet.mtes t vete
•

rinarios, raticidas, reinadios asara fins
veterintrios, sabões veterinários e desinfetantes, sais para • fins agricolas,
horticulas, sanitários e veterinários.
sulfatos, superfosfatos. vacinas para
aves e animais venenos contra insetos.
animais e hervas dadinhas
Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
oruto, argila refratária, asfáltico em
oruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
vegetais de carnauba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosas, estopas
enxofre, Rilhas, 4ibras vegetais, flores
secas. grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plantas, latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores em bruto, óxido de
manganes, óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras bri.
tadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residuos, texteis, silício
seivas, talco em bruto, si go, xisto
betuminoso e silicato
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze eia bruto ou
parcialmente' trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
p arcialmente trabalhado, ferro en1 bruto,
cai barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminasade metal, lata em fólha, latão
em fôlha, latão em chapas. latão em
vergalhetes, ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais nâo trabalhados ou parciaknente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda.' níquel. zinco
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores ferramentas e placas pai.. tornod. geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas cnecánicas, máquinas amassadeiras, misturador
cc barro. máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas dese m p alhadoras descascadoras

ensacacloras, bruniduras, classificadoras.
ventiladoras. moinhos para cereais.
máquinas secadoras trituradoras, pulverizadoras. fresas, tranchas,
tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
abrir chavetas, marte/etes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centra
fugas. rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, atices. caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e t ra ns portadores 'au
tomáticos de alta e baixa pressão
Prensas hidráulicas, martelos mecânicos.
e máquinas limadoras, máquinas opera.
trizes, rotativas ou cortadoras para inf.ar f erro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdidelás.

Ou.l.uro do tr;.:4

encanatórias. espula

torcedeiras,
meadeiras, rolos e ro:cres, ba unidores
para cereais, máquinas para .abricar
papel e máquinas de impressão. dinamos

Classe 7
Maquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, adabadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bornbas
para adubar, ceifadeiras, carbtdelras,
ceifados para afloz, charruas para agri.
cu/tura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmaga.
dores para a agricultura, escarrificada
res, enchovadeiras, facas para máqui.
nas agricolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
oudentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, maquinas Insetifugas,
quinas vap orizadoras, máquinas de
mungir, máquinas aiveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, mquinas. de plantar, motochar.
ruas, máquinas regadeiras, maquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para conher
algodão para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para se-

mear e culturar, de desbanar. para ensilar máquinas e troinhos para forra-

gens, máquinas toaeadorns, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadelras, senieaderas segaderes socadores de terra , tosa dores de grama
tratores agrícolas, válvtilái para
máqunas açricolas
Classe 9
Instrumentos musicais em geral e suas
partes integrantes
Classe 10

Para distinguir: Abai aa -linguas. abrebocas, adenótomos, afastadores, ngrafos,
agrafos para ossos, agulhas para injeçâo, algodão hidrófilo, alicates, amálgamas. aparadores, aparadores pari lias
médico-cirúrgicos, aparelhos para massagens, aparelhos de pressão arterial,
aparelhos de diatermia, aparelhos de
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X,
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
de surdez, assentos para enfermos, ataduras: bisturis, cadeiras para clinica
médica, cambraia hidró til. canulas, ca.

nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cê.
ra laminaria, cêra para incrustações e
articulações, cêra colante, cintas para
fins clínicos, cintas umbelicals, colheres cortantes, compressas de tecidos,
costótomos, curetas: dentes artificiais,
dentaduras. depressores, dilatadores, da
cima drenos, duchas vaginais: elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, es.,
ponjas clinicas. estufas, espátulas, escapelas, escopros, extratores. escavadores; fios de linho para feridas, facas:
ganchos para músculos celafómetros„
gazes, godivas, 'goivas, gêsso, grampos
para soturas. guta-percha: histerórne.
tros: irrigadorea instrumentos clOrgicos para operações; ligaduras de a-

nhamo, Nu:dos e pós para limpeza e
p olimento ara lin; o
dontológicos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha. !Imas pa.
ra ossos lancetas: massas p lásticas para
fins odontológiros, niJa caras para anestesia, mesas de opera grs. mesas para
curativos, mai tetos artificiais; perfuradores, pés e braços artificiais, placas

para obturações de sanais, porcelanas,
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Instalações sanitárias, banheiros, bacias,
abes, caixotes, cavaletes, cunhas, cruClasse 19
bides, vasos, sanitários, e.scarraddras, Aves e ovos em geral, inclusive do zetas, cubas. castimba. colheres, cestos
lavatorioa. cubos, vasos, vasetas, gru- bicho da seda, animais vivos, bovinos. para 'pães, cepos para cosinha, cabos
as, pilões, comedores para aves, pipos, cavalar. casinos, galináceos, ovinos e para ferramentas cantoneiras, engrasuínos.
dados, estrados, estarinhas, estojos, ex.
potes e cadinho, almolarizes, pratos, paescada formas, gaiolas, guarnições
ra ornamentes, globos. colunas. morinClasse 20
gas, talhas, alguidares. bebedouros lar- Ancoras, ancoretes, birutas, bias, boti- para porta-blocns guarnições pari cordueiras, centro de mesas, molheiras, sa- nas, cintos de natação, espias, lemes, tinas, guarruk,Cy 's de madeiras para
lodeiras, balastres. Wein. sopeiras jar- paraquedas, rosa de leme, salva-vidas. utensalios dornesecos. grfos,. malas de
madeira. palites pratos pipas, pinos,
ras, cofres, caldairbes, panelas. assadeiventiladores de convés e vergas
puxado-es. prcnd Jorra de roupas, peras. dosaras, bandeijas. bules. mantelClasse 2,1
vueiras, saladeiras, bombomerr. frigi
destais tuonogran,as, palitos. pasinhaa.
Jeiras, porta-joias, chicaras, traz, copos, Veículos e suas partes integrantes, a garanhos e colheres para sorvetes, pasaber:
aros,
actomóveis,
auto-camitaças, pratos, leiteiras, botijas. garra
litos para dentes. táboas de passar rouClasse 11
faia lava dedos. funis. pede;tais. terri nhões, avões, amortecedores, alavanca, pas, táboas de carne. tonéis, torneiras,
Ferragens e ferramentas de tôda espéde
samb
o,
barcos,
breques,
bicirletas,
porta pão, taboletas, porta-frios
tampas suportes de madeira,
de, cutelaria era gerai e outros artigos nas,
carrin'nor de mão e carretas canenros tambores
rodinha, rolos rosários e vasos
de metal, a saber: alicates, alavancas, serviços para chá e café, para almoco e netas, carros ambulantes. caminaões
lanche
arruelas, argolas. aldravas, armações de
carros, carros-tanques, carros iragain
Classe 27
Crasse 16
metal, abridores de lata, arame liso ou
res, carroças, carrocerias, chassis. -haCestas,
cestos,
cabos para utensílios,
farpado, ssadeiras, bodiões, brocas, bi- Para a aringtar: Materiais para constru- paz circulares para veículos, cubos de
gornas. baixelas. bandejas, bacias, bal- ções e decorações: Argamassas, argila veículos, direção, estribos, engates para cestos para costura, cestos para pães,
des, bules, cadinhos, cadeados, castiçais areia, azulejos batentes. balaustres, blo- carros, eixos, freios, guidão, locomoti- caixas para acondicionanentos, caixas
colheres para pedreiros, correntes, ca- cos de cimento, blocos ara pavimenta- vas, lanchas, motociclos, motocargas, para enfeites, embornais, estojos. gizara
bides, chaves, cremones, chaves de pa- isolantes, caibras, catxhaos. colunas, moto furgões, manivelas, navios, tini- 1110es para utensílios, malas, peneiras,
rafusos, conexões para encanamento, ção. calhai, cimento, cal cré. chapas bus, para-choques, para-lamas, para- redes, rédeas, suportes para filtros, sacolas, sacos e telas para assentos da
colunas, canos de metal, chaves de fen- chapas para coberturas caixas dágua. brisas, pedais, rodas, raios para bicicle
ca acuais
da, chaves inglesa, canecas, copos, cal- caixas para cobertuas, caixas dagua, tas, reboques, radiadores para veículos.
deirões, caçarolas, chaleiras, caleteisas caras de descarga para eixos, edifica- salina, triciclos, tirantes para veiculos,
Classe 28
dobradiças, enxadas, enxadões, esferas. ções remoidadas. estuqeu, emulsão de vagões, velocípedes, varetas de contro- Para distinguir. Artefatos de material
engates estribos, formões, foices, ferro- base asfáltico estacas, esquadrias estru- le do afogador e acelerador, tróleis, tro- plástico e de nylon: Recipientes fabrilhos, facas, facões, fechaduras. funis turas metálicas para construções, lame- leibus, varais de carros, toletes para cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias anifreios para estrada de ferro, ganchos, las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
carros
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
grelhas, garfos, limas, lâminas, latas de de junçáo, lages, lageotas. material isca
Classe 22
lixo, machadinhas, molas, martelos, mar- tante contra frio e calor, manilhas, mas
armações para óculos, bules, bandejas.
retas, navalhas, puas, pás, pregos, pa- sal par 'revestimentos de paredes. ma- Para distinguir: Fios de algodão. câ- bases para teléones. baldes, bacias, bolra'usos, panelas, roldanas, rebites, ser- deiras para construções, mosaicos, pro- nhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos, sas, caixas, carteiras chapas, cabal
ras, serrotes, tesouras. talhadeiras, tor- dutos de base asfált.ca produtos para fios de seda natural e rayon para tece- para ferramentas e utensílios, cruzetas,
quezas, torneiras, trincos, urinóis, tubos tornar impermeabilizantes as argamas lagem paar bordar, para costura, trico- caixas para acondicionamento de alirasos e verrumas
sas de cimento e cal, hidráulica, podre tagem paar croché. Fios e linhas de mentos, caixas de material plástico para
qulho, produtos betuminosos, imaer mea tôda espécie, fios e linhas para pesca, baterias, coadores, coos, canecas, coClasse 12
linhadas de aço para pesca
-ailzntes,qudobrafms
lheres, conchas, cestas para pão, cestiAlfinetes, agulhas, argolas, bolões, colClasse 24
para
revestimentos
e
outros
como
nas
nhas' capas para álbuns e para livros
chetes, dedais, fivelas, fechos corrediços, griaas de metal para enfeites de construções pers anas. placas para pa- Alamares, atacadores para aspa:tilam cálices, cestos, castiçais .para velas,
vimentação, peças ornamentais de ci- e calçados, ataduras de algodão para caixas para guarda de objetos, crtuvestidos e presilhas
mento ou gesso para tetos, e paredes, diversos fins, exceto para fina medici- chos, coadores para chã, descanso para
Classe 13
aapel para forrar casas, massas anta. nais, bandeiras, bordados, braçadeiras, pratos, copos e copinhaa de plasmas)
Abotoaduras para punhos, águas ma- stiidos para uso nas construções par- borlas cadeados, capas para móveis e para sorvetes, caixinhas de plástico
rinhas lapidadas, ablactes para ad e-nar quetaa portas. portões, pisos, soleiras pianos. carapuças para cavalos, cor- para sorvetes, colherinhas, pasinhas
vestuários, de metal precioso, semi- para portas. tijolos. tubos de concreto dões, debruns, Lã, fitas, forros, franjas,
garfinhos de plástico para sorvetes, turprecioso ou suas imitações, anéis de telha, tacos, tubos de ventilação, tan- festão, feltro para órgão, ledos, galar- minhas
de plástico para sorvetes, discos
adorno, balangandans, berloques, bria- ques de cimento v gas vigamentos e dctes, lamparinas, mochilas, mosquetee embreagens de material plásazo embacos, broches, colares, contas de metais
fox nesgas, ombreiras e enchimentos lagens de material plástico para sorveVit1153
ou pedras tufosas ou semi-reciosas e
para _ roupas de homens e senhoras, tes estojos para objetos, espumas de
tuas imitações, usadas como adornos
panos para en cenes de móveis, na- nylon, camisas, enfeites para automóClasse 17
ou na confecção de bijouterias, corren- Para distinguir: Artigos para escritório fazendo parte dos ales/MOS, palmilhas
tes de uso individual ara adorno dia. almofadas para carimbos, almofadas p a passamares, pavios, rédeas, rendas, re- veis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces fitas
mantes lapidados esmeraldas lapiladas,
-ratins,bdoeca.rquiv% des, sacas, sinhaninhas para vestidos isolantes, filmas, Elas de celulose, fechos
medalhas com santo, pulseiras, 'afiras borrachas, berços para mataborrões, telas, tampos para almofadas, não fa- para bolsas, facas,
guarnições, guarnllapiadas, topa ta a s lapidadas turmalinas borrachas para colas, brochas para de- zendo parte de móveis, artigos
çõea para chupetas e mamadeiras, guarates
lapidadas e . urquezas tapidadas
senhos, cofres, canetas, canetas-tinteiro, feitos de algodão, cânhamo, linho, juta nições para porta-blocos, guarnições
'canetas para desenho, cortadores de
seda, raion, lã, pêlo e fibras não
Classe 14
para liquidificadores e para batedeiras
papel, carbonos, carimbos, carimbadoInclui dos em outras classes
de frutas e legumes, guamiabes dc esAuapólas de vidro, bacias de vidro ou res, cola para papel, coladores, compastermal plástico para ctensilios e objetos
Classe 25
de cristal, balões de vidro, bastões de sos, cestos para correspondência, desevidro, bicos de vidro, buretea de vidro, nhadores, datadora, estojos para dese- Para distinguir: Arvores de natal, bi- g uarnições Para bolsas, garfos, galerias
cainhos e viro, caixas de vidro ou de nho, estojos para canetas, estojos com belots, bolas para enfeites de arvores para cortinas, jarros, laminados, pláscrstal, cálices de vidro ou de cristal, minas, esquadros, estojos para lapis. es de natal, cartas aeograficas, cartões pos- ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
cadinhos de vidro, caixas de vidro ou petos, estiletes para papeis. furadores. tais, cartazes, diplays, desenhos artístí- ortnéis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos paliteiIheres de vidro ou de cristal, conta-go- fitas para máquinas de escrever, grafi- cos, desenhos, decalcomania
para teci- ros, pás de cosinha, pedras nomes, artitas de vidro, copos de vidro ou de cris- tes para lap:seiras, goma arábica, gram- dos, estatuas, estatuetas, estampas,
gratal, cristalizadores de vidro, destilado- peadores, Japis era geral, lapiseiras, má- vuras, grutas de vidro, figuras de or- g os, protetora para documentos, pures de vidro, esferas de vidro, espátu- quinas para apontar lapis, minas para natos, festões, fotografias frutas de lou- xadores de água para uso doméstico
las de vidro, frascos de vidro ou de grafites, minas para penas, máquinas de ça, figuras para enfeitar bolos de ani- porta-copos, porta-niquels, parta-notas.
cristal, funil de vidro, garrafas de vi- escrever, máquinas de calcular, máqui- versarias, batizados, casamentos e mi- porta-documentos, placas, rebites, todidro ou de cristal, laminas de vidro, la- nas de somar, máqualas de multiplicar, aras quaisquer comemorações, imagens, nhas, recipientes, suportes s u portes para
vadores de vidro ou de cristal, mama- mata-gotas, porta-tinteiro, oprta- carim- letreiros, manequins, maquetas, obras ar- guardan a pos, sa l eiros tubos, Nelas,
deiras de vidro, moldes de vidro, pipetas bos. porta-lapis. porta-canetas, porta- tísticas, obras de pintura, paineis e car- tubos para canon:3, tubos para serinde vidro, passeias de vidro, provetas de cartas, prensas, prendedores de papéis tazes para decorações e para exposição gas, travessas. tipos 4e material plásvidro, retorta de vidro, torneiras de percevejos para papéis, perfuradores projetos, mostruários de mercadorias di- tico, sacolas, sacos, saquinhos vasilhavidro, trompas de vidro, tubos de vi- réguas, raspadeiras de borrões, stencils versas e para propaganda, suportes ar- mes para acondicionamento, vasos, 'sadro, vidro comum, vidro com compositísticos para vitrines, estatuetas para caras, colas a frio e colas não incicidas
para mimeógrafo, tintas e .tinteoc,s
ções especiais, vidro com telas de meadornos e para fins artísticos, tabole- em (siaras classes, para borracha, para
Classe 18
cortumes, para inarcineiros. para sapatal, vidro cristal, vidro industrial, vi- Armas e munições de guerra e caça.
ta.;
dro laminado, vidro trabalhado
teiros, para vidros pasta adesiva para
A l fa n g es, arpões, ba1z, baionetas, caClasse 26
Classe 15
nhões, carabinas. chumbo para caça. Artefatos de madeira em geral:- Argo- correias, pasta e pedras para afiar
Para dis f inguir: Arte totos de reramics cartuchos dinamite, espoletas, explosi- las, algudares
, armações para balcões rebolos, adesivos para tacos adesivos
ra lati-ilros e n:lesivoS para azulcios‘
porcelana, faiança, louças, vidraça, ter- vos, espingardas, fusis, fogos de artiis e para vitrines,
artefatos de madeira Pa
anéts, carretéis par tecelagem e quarra-cotta e barro para uso casairo, ador- cios, metralhadoras, pistolas, pólvora.
para caixas, tppume. bandejas. barris nições de material plástico para indúspunhal e revólver
a sas fins artistleos, fins industriais. e
baldes, batedores de carne, caixas, caitria geral de plásticos

protetores para seios, pincéis para gar
gania. pinças anatômica& protetores;
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
rodai para desgaste dentário, retorcó•
pio bugia. ruçarias; sorjadeiras sandaraca. sêda e crina para souturas, sacos
para geio e bolsas para água quente.
sondas, seringas para lavagens e mieçôes. serras, serras para raquiotomis;
tarupties higiênicos preservativos, tira.
leite, termômetros, tesouras. trepanos,
toalhas higiénicas; ventosas, verniz isolante para fins oduntológicos
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Classe 29
ver, capas par adocumentoo carteiras, mais, amido, amendoim, ameixas, ameo- Icabelos, creme evanescente, cremes gora'
Espanadores, escovas comuns, lamba- caixas de papelão. cadernetas, cader- doas, araruta, arroz, atum, aveia, ave - .lurosos e pomadas para limpeza da pe.;
zes, rõdos, vassouras e vasculhas
nos, caixas de cartOo, caixas para pa- lãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau , !e e "maquilage", depilados, &soda.
pelaria. cartões de visitas, cartões co- batatas, balas, biscoitos, bombons, bola rantes, vinagre aromático, pó de arros
Classe 30
Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas t merciais, cartões indicas, confetl, car- chas, baunilha, café em pó e em grão , e talco pefumado ou não, lapis para
tolina, cadernos de papel melimetrado camarão, canela em pau e em pó, cacau pestana e sobrancelhas, preparados pari
suas partas integrantes
e em branco para desenho, cadernos carnes, chá, caramelos, chocolates, con- embelezar cílios e olhos, carmim para
Classe 31
escolares, cartões em branco, cartuchos feitos, cravo, cereais, creme de leite , o rosto e para os lábios, sabão e crema
Para distinguir: Os seguintes artigos: de cartolina, crapas planográficas, ca- cremes alimentícios, compotas, cangica para barbear, sabão liquido perfumada
Anéis de vedação para junções, anéis dernos de lembrança, carretéis de pa- coalhadas, castanhas, cebola, condimen- ou não, sabonetes, dentifrícios era pó,
obturadores, arruelas, bules, barbantes, pelão, envelopes, envélucros para cha- tos para alimentos, colorantes, couriços, pasta ou liquido; sais perfumados pare
barraca! de campanha, buchas, betume rutos de papel, encadernação de papel dendê, doces, doces de frutas. espinafre banhos, pentes, vaporizadores de padopara vidrcelro, bolas para válvulas, ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas. essências alimentares, empadas, ervilhas, me; escovas para dentes, cabelos, unha;
bocal do tanque de gasolina, diafragma fõlhas de celulose, buarclanapos. livros enatavas, extrato de tomate, farinhas ali- e cílios, rum de louro, saquinho pena
para vedaçao, massas para calfetar, cir- não impressos, livros fiscais; livros de mentícias, Salvas, fécula, flocos, fare macio, preparados em pó, p
asta, liontr
culas de borracha para potes, cordoa- contabilidade; mata-borrão; ornamentos
do e tijolos ara o tratamento das unhas
lha. cordas, correias de transmissão, de papel transparente; pratos, papeli- lo, fermentos, feijão, figos, frios, fruta dissolventes e vernizes, removedores da
secas e naturais, cristalizadas, glicose
canaletas, coberturas de lonas, fitilhos,
' cuticular; glicerina perfumada para or
gaxetas. lonas, lonas para freios, man- nhos, papéis de estanho e de alumiai°, goma de mascar, lagosta, gorduras, gra cabelos e preparados para dsecolo.
papéis
sem
impressao,
papéis
em
branco
nulos,
erva
doce,
erva
mate,
hortall
gueiras, mangotes, molas para vedação,
rir unhas, cilios e pintas ou sinais artipestanas, rolhas, tampas. tubos de para impressão, papéis fantasia, menos ças, linguas, leite condensado e em pó
ficiais, óleos para a pele
Jacto para vedação, tiras, tampões, tu- par 'torrar, paredes, papel almaço com legumes em conserva, lentilhas, linguibulações para vadações, tendas, vál- ou sem pauta papel crepon, papel de ça, louro, massas alimentícias, mariscos,
vulas de vedação, tubos do radiador seda, papel Impermeável, papel em bo- manteiga, margarina, marmelada, ma- Jogos, brinquedCosla. sasert:s desportivos
bina para impresaão, papel encerado, carrão, massa de tomate, mel, melado , passatempos, a saber: álbuns para rm
Classe 34
palal higianico, papel impermeáxel. mate, massas para mingaus, molhos, mo- cortar e armar aviões, automóveis,
Cortinados, cortinas, capachos, encera- para copiar, papel para desenhos, pa- luscos, mostarda, mortadela, noz-moscadas. entrados, linóleos, oleados, passa- pel para embrulho impermeabilizadu da, nozes, paios, óleos comestivels, os- aros, argolas, bercinhos, bonecas, borla.
deiras, panos para assoalhas, paredes c papel para encadernar, papei para es- tras, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós cos, baralhos de cartas, bolas pare
todos os esportes, brinquedos em forma
tapetes
crever, papel para imprimir, papel pa- para pudim, picles, peixes, presuntos, de animais, balões de brinquedo.
bilha-.
papel celulose, papel de linho, papel patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pu- res, brinquedos mecánicos, brinquedoá
Classe 35
•
Couros e peles preparadas ou não, ca- rafina para embrulhos, papel celofane, din.s, queijos, rações balanceadas para em forma de instrumentos musicais,
murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- absorvente, papel para embrulhar ta- animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, brinquedos em forma de armar, brim+
tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- baco. papelão. recipientes de papel ro- sanduíches, salsichas, salames, sopas en- quedos de borracha com ou
sem asso.
ros. arreios, bolsas, carteiras, caixas setas de papel, rótulos de papel, rolos latadas, sorvetes, suco de tomate e de
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
chicotes de couro, carneiras; capas para de papel transparente, lacas de papel, frutas, torradas, tapioca, tãmaras, taálbuns e para livros, embalagens de serpentinas: tubos postais, de cartão, lharim, tremoços, tortas, tortas para ali- cartas de jogar, chocalhos, caneleirai
tubetes de papel
couro, estojos guarnições de couro para
mento de animais e aves, torrões, tou- para esporte. cartões para loto, cosi.
nhas de brinquedo, casinhas de arm4,
automóveis, guarnições para porta-blocinhos e vinagre
Classe 39
cadeiras de brinquedo, carteiras e en.
cos, malas, malztas, porta-notas, porta- Para distinguir: Artefatos de borracha..
velopes com fõlhas para recortar e
Classe 42
chaves, poata-niqueis, pastas, pulseiras borracha, artefatos de bo-racha para
de couro, rédeas, selins, sacos para via- veiculas, artefatos de borracha não in- Para distinguir: A g uardentes, aperiti- armar, calçadas para bonecas, cordas
anis, bitter, brando, coohaque, cer- para pular. clavinas para tiro ao alvoa
gana sacolas, saltos, solas e solados, cluídos era outas classes:. Arruelas, ar- vos,
vejas fernet, genebra, gin, kumel, licocopos de dados, caixinhas de música,
tirantes para arreios e valises
golas. amortecedores. assamos para ca- rea, matar,
punch, p impermint, rhusn, dados, dardos, discos, dominós, espina
deiras, borrachas para aros, batentes de sucos de frutas em álcool, vinhos, verClasse 36
gardas de brpinquado, • espingardas de
Para distinguir: Artigos de vestuários cofre, buchas de estabilizador, buchas, meth, vinhos esp umantes, vinhos qui- vento, estaquinhas pnra jogar, enigmas,
buchas
para jurnelo. batente de porta,
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
nadas, whisky
engenhos de guerra de brinquedo, fera
aventais, alparcatas, . anáguas, bitoas, batente de.chassis. bicos para mamadeirinhos de engomar. ferramentas para
Classe
43
ras,
braçadeiras,
bocais,
bases
para
tebotas, botinas, blusões, boinas, baba
crianças,
figuras de aves e animais,
Refrescos,
sodas,
sucos
de
lefones,
borrachas
para
carrinhos
indusfrutas
e xadouras, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casaçao, coletes, capas, chales. triais, borracha para amortecedores, ropes, águas minerais, artificiais, água figuras para jógo de xadrez, fogões e
cachecol, calçados, chapéus, cintos, bainhas de borracha para rédeas, cochim tônica, guaraná, água mineral natural fogSozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras liara esporte,
e granadina
cintas, combinações, carpinhos, calças. de motor. câmaras de ar, chupetas corganchos
para pesca. gulsos para ariana
de senhoras e de crianças, caloes, cal- dões massiços de borracha, cabos para,
Classe 41
ças, camisas, camisolas, aatnisetas, ferramentas, chuveiros. calços de bor- Para distinguir: Bolsas, caixas, cartel- ças, halteres, anzóis, iscas artificial.
para pesca, jogos "de damas, jogos de
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. racha, chapas e centros de mesa, cor- ras e estójos para aco
ndicionamento de dominó, jogos de raquete. linhas para
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- das de borracha, cápsulas de borracha cachimbos, charutos, cigarros
e cigarra
ws fantasias fardas para militares, co- para centro de mesa, caracol de borralhas. fósforos ou fumo, charmeiras ci- pesca. luvas para box. para esgrima,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- cha para máquinas, copos de borracha garreiras, fos s
para jogador de soco, máscaras carna.
creira se tabacmairas , ca- valescas. tnesas de bilhar. de campista,
ros. jogos de 'ingeria, jaquetas. lacmes, para freios, dedeiras, desenrupideiras.
chimbos
piteiras,
boquilhas
e
ponteiras,
luvas, ligas, la tços. mantas, meias, discos de mesa, descanso para pratos.
de roleta. de xadrez, inobillas de brinfiltros, isqueiros e suas partes integran- qucdo, miniaturas
tnaiaís, mantas, mandriam cnantlhas, pa- encostos, êmbolos. esguichos. estrados, tes
de utensílios dornés.
(inclusive p edras), instrumentos paesponjas
de
borracha
em
quebrajacto
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
ticos. patins, patinetea piões. petecas,
para
torneiras,
fios
de
borracha
lisos.
ra
cortar
charutos
e
limpadores
para
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
plarquetas para ginástica, peças de
cibos, perneiras, quirnonos, regalos, fôrmas de borracha, guarnições para cachimbo, charutos, ci garrilhos, cigarros, jogos de damas, dominó e xadrez, pelo.
robe de chambre, roupão, sobretudos, móveis, guarnições de borracha para rapé, fumo em fardos, em ft5lhas, destas, pianos e outros instrumentos mus!.
fiado e em corda
suspenaórios, saldas de banho, sandálias, automóveis, guarnições para veiculas,
cais de Etanquado, pistolas de atirai
lancheiras
para
escolares,
lâminas
de
suetarea. abona, sungas. stolas ou siadas,
Classe 45
fiaras, papagaios de papel, panelinhas
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni- borracha para degraus, listas de borra- Plan
tas,
sementes
e mudas para a agri- quebra-cabeças em forma de nrmae
cha
para
jancias
e
para
portas,
lençóis
formes e vestidos
de borracha. manoplas, maçanetas, pro- cultura, a horticultura e a floricultura. raquetes, aades de pesca, redes pari
Classe 37
Flores naturais
tetores para para-larnas, protetores de
jogos, rodas de roletas. revólver th
Roup:is brancas, para cama e mesa: para-choques. pedal de acelerador, pebrinquedo, soldadinhos de chumbo, ta.
Classe
47
AcolLhoados para camas, colchas, co- dal de partida, paras para businas, óleos de qualgur
espécla para ilumi- bleiros para jogos. tacos de baba;
bertores, esfregões, fronhas, guardana- pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- nação, aq
uecimento e lubrificação. Pe- tambores para crianças, tamburéus,
pos, jogos bordados, jogos de toalhas. racha para bengalas e inuletas, rodas tróleo refinado,
semi-refinado e não- tamboretes, tênis de meza, trens e arfaria
!ensaio mantas para camas, panos para tnassiças. rodízios, revestimentos de refinado,
com ou sem a mistura de férreas para brinquedos, varas paro
casinha e panos de pratos, toalhas de borracha, rodas de borracha para mó- óleos minerais,,
pesca, vagonetes e repelias
animais ou vegetai&
vácuo,
suportes
de
veis.
sanfonas
de
rosto e banho, toalhas de mesa, toaClasse 50
para
a
iluminação,
aq
uecimento,
lubrilhas para jantar, toalhas para chã e motor, sapatas do pedal de breque, se- ficação ou combustão,
Impressos
em geral
e' graxas,Procafé, toalhas para ban q uetas, quarto- sembaio e isoladores, suportes, semidutos e óleos combustivela proveniTêrmo n.• 645.208, de 10-6-64
ceies para cama e mesa, toalhtnhas pneumáticos, suportes de cambio, sanentes de petróleos
fonas de partida, saltos, solas e solados
Prima Elétro Domésticos S. A.
(cobre pão)
de borracha, surdinas de borracha para
Classe 48
São Paulo
Classe 38
aplicação aos fios telegráficos e telefó- Para distinguir: Perfumes, esséncias, exaoao vara • guardanapos de papei nicos, cavadores de porta. tildas, tratos água de colónia, água de toucaaglutinados. álbuns (em branco), álbuns tubos. tampas de borracha para conta- dor, água de beleza, água de guiam;
-para retratos e autógrafos. balões (ex- gotas, tinas de borracha para elaboração água de rosas, água de alfazema, água'
de substancias quimicas
ceto para brinquedos) blocos para
para barba, loções e tónicos para os
correspondèricia, blocos para 'cálculos.
cabelos e para a pele, brilhantina, banClasse 41
blocos para anotações, bobinas brochu- Para distinguir alcachofras, aletria, alho, dolina, batons. cosméticos, fixadores
Classe 33
ras não im p aessas, cadernos de escre- aspargos, açucar, alimentos para ani- de penteados; petróleo, éleos para os
Titulo
1
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Térmo n.° 645.209, de 10-6-1964
Prima Elétro Domésticos S.A.
São Paulo

Termo ti.° 645.216, de 104-1964'
Indústria de Condutores Elétrica'
Wayebras Ltda.
São Paulo

PRZMA
S;o Paulo-Capite.-

ntn/sTRIA

CONIMORBS ELÉTRIco64
%TEMAS LTDA.

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo 11.° 645.210, de 10-6-1964
Luiz Martins e Dr. Mario de Sousa
Oliveira
São Paulo

ARPIO I COUBTRY cLua
alha Bela- Est.
de S.Paulo
Classes: 33, 41, 42 e 43
Título
nono n.9 645.211, de 10-6-1964
'Fome! — Fornecedora de Peças para
Tratores Ltda.
São Paulo
-

FORp E•

t‘

Classe 7
Peças e implementos para tratorea. implementos agrícolas, máquinas de agricultura, e horticultura e luas partes
Integrantes, grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores
Térmo n. 645.212, de 10-6-1961
Hélio d eSá Liabo
São Paulo'

Classe 35
Aparas de couros, balaras de couros,
bolsas de couro; ca-murças, correames,
coleiras de couro, rabichos de couro,
rédeas de couro, selins de couro, solados de couro, vaquetas e couros e peles
preparados ou não
Vamos as. 645.213 e 645.214, de
.
10-6-1964
Hélio de Sá Lao
São Paulo

Classe 21
Veículos em geral e suas partes
integrantes
Classe 11
Ferramentas e acessórios para
automóveis
trêrrno n.° 645.215, de 104-1964
jayme Gonzaga jayme
Minas Gerais

ORREIO D3 TRIANOU
ITUIUTABAf
Classe 3a
jornal a'

Nome Comercial
Termo n.° 645.217, de 106-1964
Insútria e Conutores Elétricos
Wyebras Ltda.
São Paulo
A

A - YERBAS
;
Industria Brasileira
Class. 5'
Aça em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro era bruto,
em barra, ferro manganês, tarro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata CO folha, latão
em folha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialtuente trabalhados, metais em -massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, zinco

Outubro de 1964

lisivia IR de aça pomadas para calçada& Palha de aç a. preparadas Pare
polir e limpar madeiras. vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e saponaceos.
velar e vela a base de estearias.
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
Têrmos na. 645.220 e 645.221. de
10-6-1964
Agrima — Equiamentos e Máquinas
Agrícolas S.A.
São Paulo

'raaocio\
1ta dtietrilli

Brasil eira

Classe 11
r
Ferragens e ferramentas de Oda asécie,
cutelaria em geral, azessúrios ara veículos, artefatOs de alfaiai° para uso
doméstico, artefatos de metal não Inculidos em outras classes
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes, grandes instrumentos . agrícolas inclusive tratores
Tèrmo n.° 645.222, de 104-1964
(Prorrogação)
A. Roberto de Sousa
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Térmo n.° 645.227, de 10-6-1964
Altaliugla Trangzamação de Metais
Sociedade Antaninta
São Paulo

A LTA LU R 43 IA.
liema~effipin ah ~Laia aa
Nome Comercial
Têrmo a.° 645.228, de 10-64964
Comercial Sango Ltda.
São Paulo

COMERCIAL
SANGO LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 645.23, de 10-6-1964
Comercial Sango Ltda.
São Paulo

SANGO
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetato:,
agentes químicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, anilina& alutnen, alvaiade, alvejantes inTermo n.o 645.218, de 10-6-1964
dustriais, alumínio em pó amoniaco,
I.. Figueiredo Armazéns Gerais S.A.
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antiSão Paulo
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
:INDUSTRIA -BRASILEIRA
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, bemol,. betumes,
Classe 34
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
Tapetes, cortinas, passadeiras, capacho, virgem, carvões, carbonatos, catalizalinóleos, oleados e encerados, panos dores, celulose, chapas fotográficas,
ara asosalhos e paredes
composições extintores de Incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creoTérmo n.o 645.223 de 10-6-1964
ONISA — Organização de Negócios sotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxoe Incorporações S.A.
Classe 33
São Paulo
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filSinal de proaganda
mes sensibilizados para fotografias, N.
Termo n.° 645.219, de 10-6-1964
xadores, formol, fosfatos industriais, fós(Prorrogação)
foros industriais fluoretos; galvanizadoEXPIOU) CI DA DE
Bril S.A. — Indústria e Comércio
res, gelatina para fotografias e pintura,
DE XilirrAt
São Paulo
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
.31.1ndita— Est. de
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio,. merPRORRooniw
%Paulo
curio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quíClasse 33
micos para impressão, potassa indusTítulo
trial, papéis emulsioaaveis para a fotografia, papéis de tumesol, papéis heTêrmo n.a 645.224, de 10-6-1964
liográficos e . heliocopistas, películas
(prorrogação)
sensíveis, papéis para fotografia e anánliza Badra
lises de laboratório, pigmentos, potassa,
São Paulo
pás . metálicos para a composição de
tintas, prepa ra ções Dara fotografias,
PRORROGAÇTO
p rodutos para niquelar, pratear e croIndustria Brasileira
mar, p rodutos para diluir tintas prossia.
to; reativos, removedores. reveladores;
alUn
sahào neutro, sais, salicilatos, secantes.
Classe 46
silicatca. soda cáustica, soluções quíAlvejantes, amidos, anil, água de lavamicas de uso industrial, solventes, 'suldeira, agua sanitárka, cera para soalhos,
Classes: 1, 8, 16, 17, 11, 33 e 40
fatos; tintas em pó, aquIdas, sólidas
detergentes, esponja de aço. fósforos.
Inaigtaa
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contrações, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veiPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
culos. talco industrial, thiner,

51PAN"

taubici,

