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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
1961 e mais DEZ DIAS para
eventuais untadas de recursos e do
mesmo não se tendo valido nenhum
Interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem, a éite Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da taxa finai
concernente à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de
SESSENTA DIAS - na forma do
parágrafo único do artigo n.° 134 do
Código da Propriedade Industrial.

N-° 447.255 - ?itero. S.A. Tratamento Tércimo Fiterma S.A.
Tratamento Térmico - Artigo 109,
n.° 2.
N.° 471.812 - Casa Benevides Eleirônica Ltda. - Casa Beneshdes Eletrônica Ltda. - Art. 109, n.° 3.
N.° 476.121 - Distribuidora Médica Ltda. - Dlistribuidora Médica
Limitada - Art. 109, a° 3.
Titulo de, estabelecimento deferido:
N.° 471.653 - Tinturaria Pavão
- Antonio Pinto D'Abreu - Cl. 33,
art. 117, n.° 1.
.

' United States Pipa and Poundry Co
- Transferência para O KM nome da
patente privilégio de invenção termo
n.° 106.438 - Anote-se a transferes.'
cia.
Plough Laboratories Ice - Transferência para o seu nome da patente
privilégio de invenção termo 114.291
- Anote-se a transferência.'
Schweizerische Ahuninium A. G.
Aluminiunt Suisse S.A. Alumiai° Sr.:zero S.A. Swiss Aluminium Ltd -a
Pede para ser anotada- na patente pá.
vilégio de invenção termo 116.535 a
alteração de nome - Anote-se a al.
teraçáo.
Hoover Limird - Transferência
para o seu nome da patente privilégio
de invenção termo n.° 121.460
Anote-se a transferência.
Telefunken Aktiengeselischaft

Exigências:
Antonio Ferreira
N.° 120.616
Braga Filho - Cumpra a exigência.
Ns. 123.176 - 123.177 - 123.178
123.183
123.181 -r• * 123.182
- Regie Nationale des * Usines Renault --,- Cumpra a exigência'. .
N.° 123.647 - Macapa Indústria
de Auto Peças S.A. - Cumpra a
exigência.
Marcas deferidas:
N.° 124.392 - Fichtel a. Sachs
A. G. - Cumpra a exigência.
N.° 448.776 - Ribeiro - PanifiExigências:
N.° 124.395 - John de Zauduondo
cadora
Ribeiro Ltda. - Cl. 41.
- Cumpra a exigência.
N.° 448.821 - Sontaco - ComerN.° 476.291 - Refrigerantes SulN.° 125.045 - Societé Anonyme
Somico Ltda. - Cl. 50.
riograndenses S . A. Ind . e Comércio Pede para ser anotada nas patentes
des Usines Chausson - Cumpra a cial
privilégio de invenção ,termo 121.964
N.°
461.892
Revelc
.
-Clever
- Satisfaça exigênçia.
exigência.
Aragão
Cl. 41.
N.° 476.277 - LanifiCio Sulriograti- e 122.134, a alteração de nome N.° 125.070 - Baumgartner rkeres
Anote-se a alteração de nome.
N.° 462.733 - Metalvendas
dense S.A. - Satisfaça exigência.
Sociedade Anônima - Cumpra a -exi- Metalvendas
S.A.
Comércio
e
RepreN.°
476.278
Lanifício
SulriogranMonsanto Co - Pede para ser ano.
gência.
- Cl . 21.
dense S.A. - Satisfaça exigência.
tada nas patentes privilégio de inven.
N.° 125.095 - The Alliance Ma.' sentações
N.°
462.735
Metalvendas
ção. termos: 122.199 - 123.055
zhine Company - Cumpra a exigên- Metalvendas S.A. Comércio" RepreDiversos:
127.120 - 153.059 - 153.139 as
ria .
.
alteraçáés de nome - Anotem-se as
N.° 125.317 - Albino Carlos da sentações - Cl. 8.
N.° 462.737 - .Metalvendas
N.° 461.666 - ~aro ae zousa alterações de nome.
Silva Gusmão e Daniel Corrêa da Metalvendas
S.A. Comércio e Repre- Castilho Prossiga-se incluindo a
3ilva - Cumpra a exigência.
.Medigas Comércio. Indústria Ltda..
classe 32, também. •
N." 125.420 - João Paulo Armila sentações - Cl.' 7.
- Transferência para o seu nome da
N.°
476.123
Distribuidora
Médi- Cumpra a exigência.
N° 473.476 - Ouromalt - Ultrapatente dom, utilidade, termo 123.474
N.° 125.441 - Bruce Grant - maltina Ind. e Coas. e Malte Ltda. ca Ltda. - Prossiga-se incluindo tam- - Anote-se a transferência..
bém
a
cl.
33.
Zumpra a exigência.
- Cl. 41.
G. K. N. Screws 6 Paguem Lá.
N.° 476.918 - Novabras NovidaN.° 126.372 - Ciba Societé Ano.
N.° 475.006 - Arisco - Helion
Transferência para o "seu
ayme - Cumpra a exigência.
Engenharia Comércio, Indústria Ltda. des de Armarinhos do Brasil Ltda. - mited
nome da patente privilégio de investa
Aguarde-se.
N.° 126.411 - Text& and Che- - Cl. 48.
ção n° 124.457 - Anote-se a transmical Research Co. Ltd. - Cumpra
N.° 475.028 - Fluibrek - Quhniferência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
s exigência.
ca Industrial Moura Ltda. - Cl. 47.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
, Arnaldo Bellei - Transferencia para
N.°
475.664
Saturno
rAmerica
N° 126.841 - Lipaco S.A. - Richetti - Cl. 43.
•
o seu nome da patente privilégio de
Ziumpra a exigência.
Dia 11 de novembro de 1964
invenção, Urino 127.675 - Anote-se
N 475.694 - Manhãs de sol 'N.° 126.918 Farbenfabriken Bayer
a transferência.
•
Aktiengesellschaft - Cumpra a exi- Não Barboza de Oliveira - Cl. 41.
Transferência e alteração de nome The Flintkote Co - Transferência
gência.
N.° 476.119- Covimin - Moinhos' de titular de processos:
para o seu nome da patente privilégio
N.° 127.288 - General Aniline
'Cruzeiro do Sul S.A. - a. 1.
de invenção, termo n. 4 128.707
Filia Corporation - Cumpra a exigênN.° 476.120 - Covimin - Moinhos
Karl Loeser Transferência para Anote-sé a transferência. cia.
Cl. 41.
Cruzeiro do Sul S.A.
o seu nome na patente mod. utilidade
Rousse! Uc.laf - 'Transferência para
N.° 134.910 - Huberto de Marchi
N.° 476.121 - Sumivit - Moinhos n.° 3.913 -- Anote-se a transferêno seu nome das patentes privilégio de
Gherini - Cumpra a exigência.
Cruzeiro do Sul .S. A. - Cl. 1.
cia.
'
invenção, tèrmos: 131.122 - 131.123
N.° 140.332 - Octavio Francisco
N.° 476.122 - SumiVit - Moinhos
Metalúrgica Bassan Ltda. - Pede - 131.124 - 131.127 - Anotem-se
Pinheiro - Cumpra a exigência.
Cruzeiro do Sul S.A. - Cl. 41.
para ser anotada na patente mod. as transferências.
N.° 136.223 - American Cyanamid
.
de utilidade n.° 5.141 a alteração de
Pmload International Inc - TransCo - Satisfaça exigência.
Insígnia deferida:
nome. - Anote-se a alteração.
ferência para o seu nome da Patente
N.° 469.505 - Emblemática -American Machine 6 Founddy Co privilégio dt invenção, armo 131.321
EXPEDIENTE 'DA SEÇÃO
Palheta Indústria e Comércio de C.áfés - Transferência I). rz o seu nome das - Anote-se a transferência.
DE PESQUISAS
Finos S.A. - CI. 41, art. 114.
patentes privilégio de invenção númePilot Pen do Brasil S.A. Indústria
ros 59.851 - 60.252 e 60.440 - e Comércio - Pede para ser anotada
Dia 11 de novembro d.: 1964
Nome comercial deferido:
Anotem-se as transferências.
napriante mod. de utilidade, ténue
Notificação:
National Castings Co - Transfe- n.° 131.649, a alteração de nome
No 446.780 - Aplan:fmac MáquiUma vez decorrido o prazo de re- nas, Exportação, Importação Ltda. - rência parà o seu nome da patente Anote-se a alteraçáo de nome.
curso . previsto pelo artigo a.° 14 da Apl anifmac Máquinas, Exportação, Im- privilégio de invenção n.° 67.307 - Carlos Cavalcante da Graça
• 'Tr ansferência para O seu nome
Ate-se a transferência.
Lei a ° 4.048, de 29 de dezembro dê nonata& Ltda - Ar: -109, n.° 3.
4a
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

• ..
— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriarnelite, 'até às
DIRETOR-GERAL •
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
•
quando deverão fazê-fo. até às
11,30 horas.
~PE oo asurvego Da pummaçãas
esmoia Da maça° namayao
— As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
tes à matéria retribuída, 403
DIÁRIO OFICIAL .
casos de erros ou. omissões, de• saçÃo
verão ser formuladas por esempei* da publicidade do expediente de Departamento
crito, cl Seção de Redação, das
alep ionai de Proprl dd a dd Induatrial do Minletério
9 às 17,30 horas, no máximo
da Indãotria Comércio
até 72 horas após a salda dos
Impresso Mas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
-ASSINATURAS
dactilografados e autenticadas,
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior: •
Capital e Interior;
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre Semestre . . Cr$ 600,00 Semestre • Cr$ 450,00
Cr$ 1200,00 Ano
Cr$ 900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época. por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
.4s assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parte superiet do inderêço vão continuidade no recebimento
impressos .* número do talão dos jornais, devem os assinanaviso previa.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o caio em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
o verificação do prazo de vali. tine (indará.
ilude de suas assinaturas. na A fim de evitar solução de mtnima, de trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

paretue p-ivilégio de invenção, Nono tércao n.° 144.918) -- Satisfaça exi•
153.865 — Anote-se a transferia- Onda.
•
N.° 131.279 — Sankyo Co Limited
Ca.
— Satisfaça exigência.
E s igênciaa
Diversos:
Dr. Christian° tiermano Haberland
(Junto ao térmo n.° 153;407. priviléN° 115.734 — The National Cash
gio de invenção) — Satisfaça exi- Register Co — Aguarde-se.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
Pau'o Cezar Fernandes (junot a
E SEÇÕES (Republicado)
patente mod. de utilidade .1. 0 4A04)
— Satisfaça exigênc:a.
Dia 11 de novembro de 1964
Indastr• as Metalúrgica:3 Frita Reichelt S.A. (junto a patente 62.060)
Notificação:
— Satisfaça exigência.
•
Uma vez decorrido o prazo de rePhosphates
Ch em icals
(Junto a patente n.° 69.939) — Sa- curso previsto pelo artigo -a.° 14 da
Lei a° 4.048, de 29 de dezembro de
tisfaça exigência.
Asber:t S.A. (junto a patente nú- 19f 1 e mais DEZ DIAS — para
mero 70 094) — Satisfaça exigência. eventuais juntadas de recursos e do
mesmo não se tendc vai:do nenhum
LISO AUTORIZADO DE MARCA interessado, ficam notificados os requerentes abaixo meneonados a compare(Artigo 147, ;9,4 1.° e 20 do Código
a este Departamento a fins de
efetuarem o pagamento da taxa finai
, da Propriedade Indaitrial) concernente a expedição dos respectiPor despacho do Sr. Chefe da Se- vos certificados dentro do prazo de
ção foi mandado averbar 1, contrato SESSENTA DIAS — na forma do
de exploração na marca Union Carbide parágrafo único do artigo n.° 134 do
n.° 237.655. constante do cliché abaixo Código da Propr'edade Industrial.
de propriedAót de Union Carbde Co-p
Privilégio de invenção deferido:
estabelecido no Estados Unidos da .
América e em favor de Un'on Carb:de
N.° 116.339 — Aperfeiçoamentos
do Brasil S.A., estabelecido no Brasil
— Averbe-se o contrato de explora- em ou relativos a dispos!tivos para
destrancar — Wilmot Breeden Lim'ted.
ção.
Exigências:
AMF Overseas Corp (junto ao térroo privilégio de invennão 124 235)
— Satisfaça axigência.
Louis Erale Lau-e Usura ao ttrrno
n.° 131.767) — Sat sfaça exigê.ncie.
Cai-deva/ Indís.stria e Comércio Ltda.
(junto ao térreo 132.783) Satisfaça
e:e:c:ênea.
Comnanhia SWift de Ia Piare Sr
ciedad Anonima Frigorifico fjfirito:
;

Perificação de porszos carJeteristrcos
O tonna ta° 125.786, privilégio de
inwnção para conectares terminals déb.:coa —... De Malco Manufacturing Co
— Pontos publica do em 11 de novembro de 1964.— Total de 12 pontos.
O térasci is.° 124.581, privilégio de
invenção paen dispositivo para lamiliShr perfis 'por meio de fitas — De
Aified Wogerbauer — Pontos pablif
eados em 11 de novembro de 1964.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
• DE PATENTES (Republicado)
Dia 11 de novembro de 1964
Exigências:
N.° 129.219 — AnasaIe Kagaa
Satisfaça exigência.

Novembro de '1904

— As Repartições Público
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e át,
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do,
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
— Os suplementos às edi---ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no aio da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer Jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar.
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
mencionada bôca e pelo fato que é
previsto um sistema de embreagem
constituído por um pistão intercalado
na tubulação da bomba acionada pelo
disco modulador. — Total de 3 golfos,
Ficam os pontos característicos
• abaixo mencionados ftpublicados
por ter saldo cee: incorreções no
Boletim de 30 de outubro de 1964:

Diversos:
O termo n.° 122.750, modelo de
N.° a1a2.956 — Francisco Canhos
utilidade para: Nevo tipo de caneta
— Arquive-se.
• N.° 130.429 — Dr. Victor Lorian esferográfica com conjunto reabastecedor — De Coostantino Marçulo a
— Arquive-se.
Luiz José de Souza.
. O têrmo n.° 126.733, privilégio de
Invenção
para: "Processo de extrair
NOTICI Riu
sucos aromatizados — De Aubrey O.
Ostrus.
RETIFICAÇÃO DE POMOS
O termo a.* 142.078, privilégio de
O têrmo a° 144.480, de 9 de no- invenção para: "Transmissor de torque
vembro de 1962, privilégio de inven- por inércia por meio de fluido hidrátsção,para: "Aperfeiçoamentos em varia- fico" — De Inposeer Works Propr'edores de velocidade" — De Armand tary Limited.
Eugene Febre e 1Viarceau André Simoni — Pontos pub!icados em 22 de
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
outubro de 1964, segue-se o I.° pontos
Aperfeiçoamentos em variadores, de veTERMO N.° 145.191
locidade. do tipo em que a variação
da rotação do eixo de salda é regalada
De 5 de dezembro de 1962
por um circuito hidráulico em que as
vazões de duas bombas, acimadas pelo
Requerente: johanm Glockshuber —
eixo de saida e por um disco modela-- São Paulo.
dor respectivamente, são coa Juntadas
Titulo: Secador pocsátil para cabe:o.
num único 'pisa°, caracterizados pelo unhas e outras finalidades. Modefato que dito lesmo de conjugação cor- lo de utilidade.
re num cilindro que possui uma baca
— Secador portátil , para cabe'. »r.
de descarga do líquido recebido das unhas e outras finalidades, taracter;bombas devidamente calibrada sendo zado por uma ataleta-estójo . em ,1/1.1
que dito pistão assenta idbre uma bola tampa se aloja, em iam° de um es•
espiral e ê formado por duas secçães pelho, um tubo &lave/. espiral...ia.
cilíndricas Adequadamente distanciadas adaptável a uma salda de ar quen.e
de molde 'a ser colocado pela pressão dita 'micta estalo sendo provida de um
do liquido imitido no cilindro através chicote acoplável ao Motor da ventodar tnbeitaçães das bombas que se lo- inha,' ao dito chicote . podendo sies adapcalizam numa extremidade e aqueris tadas, relativamente, escehras, polido-es
da metade oposta do mesmo, respecti- e outros acendei°, de. tratameato..de
vamente, regulando sair descanta Pela unhas. — Total de 9 pontoe,.

•
Trça-fe;ra 1 7
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painéis e uma derivação roscada in'
TERMO No 128:443•
TIMO) bP 124.201
tegralmente ligada com quatro linhas
cur-adas longitudinais, sendo • o meEm 7 de terereiro de 1951
Em 30 de janeiro de 19Gt
De 30 de abril de 1963
tal laminado equipado com uma linha transversal acanalada, que cru- Requerente: Joaé.Papautsky — Sào Requerente: Cia. Federal de Eietri.
Re A uerente: Fiagen — Rodutos za as linhas curvadas em angulo reto Paulo,
cidade — Estado da Guanabara.
Qumtcos Lida — São Paulo:
e que divide o metal laminado em
Titulo: Válvula retentora para insTítulo: Novo suporte para vassou- talações
Ti:u:o: Massa isolante para p:nturat painéis laterais longitudinais e em
centrais e aspiração de sanem geral — Privilégio de :avenção. bordas terminais, sendo a derivação ras e analogoa. — Privilégio de In- gue. — Privilégio de Invenção,
venção.
1.: — Massa .solante para pinturas roscada e ! um painel sobrepostos e
19 — Válvula redentora paramsta•
,em geral. caracterlada per • se mistu- vedada em conjunto para. formar um
1 0 — Masa suporte para ~ouras lações centrais de aspiração de sanrar i um material plástico corpo tubular de corte retangular, e ansiosos, de borracha ou outro ade- gue, caracterizada pelo fato de com..
liquioo adequado. uni p'astifçcante apto- compondo-se a primeira borda termi- quado material elástico, caracterizado preender um corpo tubular cilíndrica
nta-er ai de erL'himento :opaco nal de borda de'feclaamento extáno 1)Or Ulna capsula cilíndrico-cónico, ou prinnátdco,•obturado, na parte sur sendo suficientemente comprido pa- aberta na faca Anterior, e dotada na perior por um elemento elástico atra.
eia quantidade suficiente pata
z
e Áqui
ra cobrir completamente a extremipor dois dispositivos tubulaconfomar uma massa apl.cável por dade de corpo. geando curvada trans- face superior de alça perfumada, setL. "assado
res de adução de sangue e de evame .a .ie p.ncel tm superficie a prole, versalmente Orne o mesmo, tendo a do a face interna da capsula dotada cuação de ar respectivamente; pe.o
ger. — Tata! de 3 'pontos.
segunda, terceira e quarta bordas res- de frisos tranyersals, circulares, de re- fato de que 'o dispositivo, de situaçao
pectivamente um comprimento subs, fèrço e cintamento. Efilbstancialmen- central, de evacuação de ar se acha
tanatalmente tido maior como e sufi- te como descrito e representado os instalado no eNo cellndrico de ma
125.601
l'ZRMO
ciente para cruzar a metade da ex- desenhos anexas.
elemento elástico de bordos Inferlorea
tremidade do corpo, tendo cada uma
revirados a convexos voitado para
Dep. em 5 de- janeiro ' de 1951;
das . ditas trás bordas, mencionadas
! dentro do referido corpo tubular; e
lamas, um par de linhas diagonais
TERMO N° 126.218
pelo fato de que, na parte, inferior
ILeguerente: Arlete Tiemano Bar — acanaladas, cortando-se cada par
do referido corpo tubular, descansa
substancialmente no centro do canto
São Paulo..
Em 30 de janeiro .de 1961
el corno esférico Oco de um material
Pontos característicos:
externo transversal de uma borda e
celuloide, por exenTplo — suscetíestendendo-se em divergência com o Requerente: Indústria de Meias Pe- vel de flutuar no sangue coletado,
"rióvo modelo de cibap i...0 contra corte
de uma linha curvada com a gas° S. A. — São Paulo.
Total de 3 ponto.
chuva".
dita linha • transversal acanalada em
Título:
Navo
e
originas
processo
de
P --1 "Wave modelo de chaPett con- caultos internos opostos da bordas estra chuva, constituída de uma capa tando a terceira borda oposta a pri- fabricação de meias de senhoras, hoTERMO Ns 126.607
(11 e uma aba (2). caracterizada por meira borda, Rad° dobrada para den- mens e crianças. — Privilégio de Invenção.
serem a capa na e a aba (2) ebns- tro do corpo anil ilnbas as linhas dia•
Em 9 de fevereiro de 1981
tituida de uma única feita em fOlha gonais acanaladas, sendo a cada uma • 1° — "Neovo e original procesos de
de material plástico flexível, colorido, das segunda e quarta bordas • dobra- fabricação de meias de senhoras, hoRequerente: Imperial Chemical Ia.
ou incolor, transparente ou opraco, do- das para dentro do corpo na ata, li- mens e crianças", caracteriza-se poi dustriea Limite°. — Inglaterra.
tado. em tida a superfície, de uma nha diagonal acanalado, mais pró- a sua fabricação ser processada em Titulo: Preparação de Poliésteres
corrugado formado por diminutas sa- xima a terceira borda para formar máquina apropriada aos cilindro de formadores de filamentos e filmes.
lto:imiti& ou reentrâncias ou inteira- abas semelhantes a fole adjacentes
Privilégio de Invenção.
mente liso (4), sendo que a dito cha- as linhas curvadas longitudinais res- dupla ou simples alimentação; pelo 1 9 — Um processo aperfeiçoado para
péu está dotado de Urna tira (3), de pectivamente ligando a terceira borda fato de o movimento doo seletores ser a preparação de polimetileno tereftaelás t ico ou plástico flexível, em for- com as segundas e quarta bordes, técnicarriente modificado, obtendo-se latos altamente polkneros formadores
ma de alça, enjoe, extremidades es- sendo cada uma das segunda e quar- uma diferente transpiração dos mes- de fibras e filmes que compreende ,a
tio pizas nas faces internas inferi°. ta bordas dobradas para fora de cor- mos, aos a modificação da posição dos etapa do policondensar um bis hlre.s da copa (l), por meio de costu- do numa parte triangular, ligada por pinos que comandam as palhetas e droxialqui) tereftasato, caracteriza..
ra eletrônica, adesivo ou costura por uma linha diagonal acanalada pró- estas os seletores.
do pelo fato de usar coma catalisador
xima a primeira borda e uma linha
da reação de policondensação
Total
de
3
pontos
de
pontoa.
3
dobra
no
canto
da
primeira
borda,
.
Total de
composto de germanio que é facilsendo as segunda, terceira e quarta
mente solúvel ou que fãcilmente for•
bordas dobradas para dentro atravesma uma solução no glicol, a qual e
-Tkirtad0 N° 126.303
sadas a extremidade do recipiente ao
TERMO N o 126.114
miscível com a mistura de reação de
longo da dita linha transversal acapolcondensação.
Em 1° de fevereiro de 1901
naladas sendo as partes triangulares
Skn 25 de janeiro de 1941
Total de 10 pontos.
vedadas contra a primeira borda esti
Prioridade: Inglaterra, em 11 de feMaclean
Requerente:
_roas
Lock
primeira
borda
dobrada
para
ficar
Pittsburgh Pinte Glosai Company —
vereiro de 1960, sob o n° 4.883 e 20
Nut
Co.
—
Estados
Unidos
da
Améda
América.
sobreposta
na
extremidade
do
reciZstados Unidos
de janeiro de 1901.
e nas outras bordas, sendo ve- rica.
Titulo: Artigos eletro-cOndutores piente
dadas
aos mesmos no mínimo na pro•
Titulo: Pachos terid0 superfícies de
transparentes e sua fabricaçáo. — ximidade
da dita linha transversal contato dentadas. — Privilégio de 'aTERMO N9 120.602 .
Privilegio de Invenção.
acanalada.
vença°.
Total de 12 pontos.
19 — Um processo de produção de
• Ein 9 de fevereiro de 1961
1° — Um fecho roscado tendo um
uma película eletro-condutora trans- O requerente reivindica a prioriag.
eixo
central,
caracterizado
pelo,
fato
nte sdbre unia superfície de uma de de Idêntico pedido. depositado na
Requerente: The
Compa.
cerâmica, tal como uma chapa Reparticão de, Patentes Norte-Ame- que ele tem uma combinação com- ny. 'Estado de Ohlo,Devilbisa
Estados Unidos
de vidro, sem tratamento prévio da ricana, em 25 de janeiro de 1960, sob preendendo uni corpo, roscas concen- da América do Norte.
superfície para reduzir seu conteúdo o no 4.267.
tricas para com dito eixo central, Pontos característicos de °Contatile
de metal alcalino caracterizado por,
dito corpo tendo superfícies planas para máquina deaplicar revestiram.
•
aquecer a superfície até uma temperaem lados opostos do mesmo para re- tos por melo de borrifo* — privilegio
TERMO N9 126 288
tura superior a 20490 e inferior à
ceber uma ferramenta de aplicação de !avença°,
•
•
temperatura na qual a base funde e
de torsão, dito corpo tendo também
19
—
Dispositivo
de "memória' paEm 10 de fevereira de 1960
aplicar á superfície aquecida uma
superfícies de extremidade, caracte. ra controlar um aparelho
que ele.
composição tendo um pli entre 4, 5
risada por limadas ditas superfícies
• 7 e contende um composto orgâni- , Requerente: Geraldo Capelli — São de extremidade ter dentes integram cata uma dada operação sobre uma
co de estanho e um composto halo- Paulo.
do tamanho e feitio substancialmen- peça-obfa, dispositivo esse, caracterigenado, de modo que a película Pro- Titulo; Novo processo de fabricação te uniformes na mesma que se pro- zado por compreender: uni meio paduzida fique, substancialmente, isenta de gravata. — Privilegio de Invenção. jetam axialmente para com a sue- u, escrutínio da -peça-cora; uni meio
de tbrvação e capaz de estabelecer 19 — Nfivo processo de fabricação flete de extremidade é que cada urra emissor de sinais, operado pelo meio
uns Intimo contato com uma barra de gravata, caracterizado pelo fato tem spn canto relativamente agudo t wirutinadoi ç no sentido de produzir
coletora. —• Prioridade: EE. UM da de o produto ser obtido a partir de 110 junção de uma superfície e de um um sinal quando o melo escrutittad.or
Aanérlea. em 29 de janeiro de 1980. duas tiras de tecido adequado. sendo Cinta as superfícies e de um canto, as mantiver sob- um arelaçio prede.
terminada com respeito á peça-obra;
no 5.444.
Seguem-se os pontos de ris. 2 a 17. uma mais curta e anais larga que a as superfícies e cantos dos dentes fi- meios para prover um moyimento te..
outra. sendo executadas com disposi- cando' numa relação angular aproxi- ativo entre a peça-obra e o meio es•••,!•
tivo adequado na primeira. isto e na madamente reta entre si, è ditos can- crutinador, e também ente aquela e
tira mais curta e mais larga. duas ou tos sendo aproximadamente unifor- o referido aparelho, mediante o que
.
TERMO N9 126.121
mais pregas longitudinais, pregas es- mes na fundura 'em todo o seu com- a peça-obra é escrutinada pelo meia
tas que determna2n trechos lisos, um
eaCrutinadcrr antes que o aparelho
Em 25 de janeiro de 1981
central e dois extremos laterais, sen- primento e estendando-se siara a pe- opere adbre ela; um elemento alonga.
riferia
do
corpo
em
sentidos
uniforRequerente: Polis Packagin Corpo- do estes últimos revirados para den- memente não-radiais tais que a ex- do flexível, de estabilidade dimanai°.,
da tira
nal na direção do seu comprimento;
ration — Estados U'nidos da América, tro; -uma das extremidades
assim trabalhada é costurada' a Uma tremidade externa de cada canto dal Uma pluralidade de membros; meios.
• TIiIIO
Recipiente e fechamento das extremidades da outra tira' de 'hiésrisbs fica perifericamente por trás •associados edra o referido elemento,
terminal. — Privilégio de Invenção. tecido acima referida, Cujos laterais do"resto do canto quando o /Saha é para suportarem os aludidos- mera-.
— Recipiente e fechamento ter- são, da mesma forma, revirados para 'girado *hum sentido para soltar o te- bras; meios para acionar o elementa
minal feitos de um simples pedaço dentro, recebendo finalmente a Olut valocidade linear predeter.
0° .;
de metal laminado, caracterizado pe- vida, o acabamento uma?. •
cOrnadaila
; maks para guiar o eterna%
Total de bã Pontes.
lo teto cite se compõem de quatro Total de 2 pontos.
ãO a0 lon/IS de um caminho predeter
•

•
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TertMO N. 151.602

cre

•

4182 ' Térça-feiraLli
miriade; rastos, adeacen.tes a ema par.
te do referido caulino, para deslocar.
Os membros em raspada- ao romo
emissor de sinais, e meios, também
adjacentes ao aludida caminho, e responsar es ti posição dos referidos membros, no sentido de controlar o tuncionamento do aparelha em questão.
Finalmente, a depositante reivindica, de veado com a Ceravenção Teternacional e de conferraidade com
o artigo 21. do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedida, depositado na Repartição de Patentes dos Estado = lenidos
de América do Norte.. em 12 de te
vereiro de 1960, sob o no 8.296.
Teta' de 7 pontos.

Din

na310
'

N9

RIO OFICIAL (Seção i!1)

128.832

lan 3 de Jane .* de 1961

Reqüerenee: Wladyslave Diamane —
Sao Paulo.
l u — Método de proteger p.aneee
contra geadas. granizo, chuvas excessivas, infecções srazidas com ventos
ou inseto, métodos ae facilitar o combate de para.s.tas ou aeenças de plantas ou de influir na desenvolvimento
da vegetação, floreie:mesto e irutle
ficação baseado no ueo de fôlhas piesticas canaletadae capilarizados. tuouladas, reforçadas ou não, impregnadas com agentes quunieos ou fião, caracterizado peei, formação de uma
camada do ar, vapor faso de frose.ura
definida com a espessura dos salientes pendurados para dentro do espaTERMO No 126.647
ço protegido. canaletados. capfiansados ou tubulados, sem com isso Im• Em 9 de fevereiro de 1981
pedir a penetração para o mesmo espaço da égua indispensável para a
"Uma velvula outoconmensadora de vegetação das plantas.
para
apreelhce
auredução de pressão
Total de 3 pontos.
tôncenos de merguho".
LourivaI da Silva Amolem e Luiz
TERMO N o 15'3.861
Fuasto de Soem. — Rio — Ga —
Privilégio de Invenção.
ean 20 de fevereiro de 1961
I° — 'Uma válvula autacoropensadora de redução depreesão para apa- Requerente: Cooper McDougall &
relhos autônomos de mergulho carac- Roberteon Limited — Inglaterra.
terizado por um corp o substanc ial- Titulo; Distribuidor pulverizador —
mente ~mico tendo na parte cor- Privilégio de Invenção.
respondente ao vértice um prole:era1 9 — Um distribuidor pulverizaaor
menW cilíndrico- sendo montada no sobrecomprimindo compreendendo um
interior do referido corpo uma velva- recipiente, uma válvula de descarga
la obtlifeedora e dois diafra g mas de para descarregar o conteúdo do recidiferentes tamanhos, interligados por piente, e um tubo de mergulho para
uma peça de cornando da válvula transportar o conteúdo para a válobturadora.
vula de descarga, sendo o tubo de
meigulho formado com duas entra▪ Total de 8 pontos.
das dispostas no sentido das extremidades opostas do recipiente, permitindo as entradas um fráu de acesso
mudo Ne 126.851
similar à válvula de descarga para
permitir um regime de desrarga na
Em 10 de feeereiro de 1961
posição ',serpeai entre 1/3 e 3 vezes o
Requerente: Glace.s de Bou-esori — regime de descarga na posição invertadamente:
Franca.
Total de 12 pontas.
Titulo: Processo de desdobramento
Prioridade: Inglaterra. em 19 de
de chapas de vidro e novos 'produtos fevereiro de 1960, sob o n9 5.914.
de
Invenção.
resultantes. — Privilétio
TERMO N9 120.657
. Em 10 de fevereiro de 1961

d'aRMO ies 127.178
Em 2 de fevereiro de 1981

Antônio Roer — São Paulo —
Requerente: Pechiney Compagnle
M. U. para "Nervo' tipo de gradua..
d. Produits Chemi qUes Et Metro
dor de prefundidade".
Metalurgiques. — França.
Titulo: Processo para o vasamento Em resumo reivindica os seguintes
de fornos eIetrotérmicos e dispositivo pontos característicos:
para por em funcionam-ente o mes- 19 — Netvo , tipo de graduador
mo processo. — Privilégio de Inven- profundidade, caracterizado por se
formar de uma peça com uma aberçâo.
tura pentagona/ no centro e parafuso
Requerente: Pechtney Compag. para
fixação e nas brocas ou
nie de Produits chimicsues El Eledriu- puax sua
tendo ainda uma projeção lametallure ques Paris — França,
teral, aberta no meio, formando dois
Pontos caractertsticos de: °Proces- ramos unidos por parafusos que esperso para o vasamento de fornos eletro- tam e gabarito. limitador de compritérmicos e dispositivo- para por em mento da citada broca ou pua conforme a desejada Profundidade do furo
funcionamento o mesmo processo'.
• te — "processo eara o vasamenee a ser executada.
de fornos eletroténnicos e diepositieo Tudo como descrito no presente mepara por em funcionamento o mesmo ateria/
e Ilustrado no desenhts em
processo", caracterizado por submeter.: anexo.
de
tnain
lonstitua
se, os deslocamentos
um eletrodo de perfuraçao, ao valor
da intensidade de corrente elétrica
Tramo N° 127.270
que percorre o eletrodo e por avreis
o
citado
eletrodo
para
a
aberçar-ae
Em 28 de fevefeiro de 1961
tura de vazamento, quando a intena
mesma
abertesidade Mie atreveste
Requerente: "Shell" Reaearch Lie
se seja inferior a uma inteneldade
calted — Inglaterra.
referencia. previamente raiada. e MT.
o reter" Tnege: Copele:cação eompreendenau
.A10 contrário. se afastar
reguladores de desenvolvimento de
*letrada, quando a intensidade e." plantas"
Privilégio de Intenção.
superior à intensidade de referencie, , composição
sólida. aarTotal de 5 Pontoe.
racteriaida 'por compreender - táss TOPrioridade . França. sola no $12.172. cuia redimo ablido que à terraopheaem 11 de fevereiro de 1960.

tico ou trilhe/ em solvente, em contate intimo ema pelo menos um regulador de desenvolvimento de plantae, como aqui antes definido.

Total de 34 pontos.
tramo N° 127.6re
Eia 14 derceeço de 1961

Novembro de 1954
transmissor em dita. locação dista&
Deado ao citado canal, para, qu
ativado, transmitir um Ideia/ de

terceira característica; circuitos,

ditada locação distante. ~dos pe.
lo citado segundo receptar e pelos ele
tados indicadores, com ligações roa%
ativar o citado transmissor durante
cada condição sucessiva do citado rei

ceptor quando o indicador correspon-

dente ocupa uma de suas Posktleal
preselecionadas; uma registeador
Requezente: "A_a" Aato-P:ças
dodaçao de comando, ligado ao clmaquinas Agrecolies S. A. — São tal
lado canal,' comandado por dita pri?amo
receptor e capaz da responda
Título; Aperieiço-snentos no a-apo- meiro
sinais da citada terceira caneta,
sitivo cie comando da roda laterai de aos
rfstica a fim de reg
individual.
profunchdade em arado. — Privilégio mente as posições de trar
tala inceekdoe
ar Invenção.
res na locação distante segundo 01
— Aperfeiçoem-noa no dLtpow- sinais recebidos do tranemksot:vo de domando da roda lateral cie
Seguem-se o% pontos de na. 2 a 19.
profundidade em araao, caracterizastes peio fato de a dita roda ter o
cubo central aplicado, com intercalaTM= re° 131.819
ção de ro:ameetas, retentor e moia,
na extremidade de um eixo suporee,
exii formato de L e com secção transEm 22 de agOsto de 1961
versal quadrada, eixo este provido cie
dois rebaixos torneados, sendo Um in- Requerente: Jermette Socci - Estermediario, convenientemente assen- todo da Guanabara.
tado em maneta equipado com lu- Titulo: Nave colete salva-vidas que
brificador interno, e fixado sob o pode servir de bela em mim de flectes,
chassis do arado, e o outro extremo. sidade e com relativa facilidade. ...
encaixado em uma chapa soldada no Modelo de Utilidade.
le — Nevo colete zebu-vielas. caracmerino chassis.
terizado pelo fato de que tem a for.,
Total de 4 pentoa.
ma de um colete duplo usual. sendo
e de dento de maior dimensões cone
tendo botões na parte da frente e uai
TERMO N9 129.738
cinto com fivela na parte inferior,
e apresentando tipis tubos com' bocal
Em 5 ,de junho de 1961
valvnlado, ao lado das botdee.
Union Carbide Corporation — Es- Total de 2 pontos.
tados Unidos 'da América.
Titulo: Mequina e processo de franTERMO No 133.366

is

zir.

Era 30 de agôsta de 1981
19 — Na fabricação de envohicros
franzidos de um comprimento medido Requerente: leirakazu anseia ... de um tubo de celulose achatado num São Paulo,
mandril como primeiro estigio de
Titulo: Nlivo tipo de açucareire
compressão aplicação de feno axial com graduação autcsnática. — Modeao extremo dianteiro do dito com- lo de Utilidade.
primento de eirrolucro para fazer 19 — Miro tipo de açucareiro cola
com que o mesmo avance um pouco graduação automática, earacterizade
mais ao longo do mandril como se. ainda de acôrdo com os pontos I e 2,
gundo estágio de compressão, e apli- pelo fato de ter uma haste entudrica
cação de feirça axial ao extremo finai que fica na parte superior do cilindre
de dito segundo estágio avançado e na parte anterior do reservatório,
constituindo um terceiro estágio de liara dar melhor fenctenamento ao
compressão, .- EE. Utl. da Améri- conjunto.
ca. em 7 de junho de 1960, a° 34.413.
Seguem-se os pontos de na. 2 a 18.
TERMO N9 136.14s
TERMO Ne 129.452

Em 19 de fevereiro de 1962
Dose Corning Corporation — E-ase
dos Unidos da América,
Westinghouse Air Bra.ke Oolemany Título: "Revestimento e moldagem
Em 25 demaio de 1961

de materiais ailicosos com poli-e-perle
— Estados Unidos da América,
das aniladas e processos pira preparar
Título: Sistemas de Indicação a es- as mesmas" — Privilégio de Invenção.

tancia. —'Privilégio de Invenção.
le — Um material sineeco carecia.
19 ttra siste.ma de indicação a rizado
per ser revesedo eu recoberto
distancia, incluindo uma locação cie por uma fina camada de uma. policomande e pelo menos unia locação tpoidda geada em uma quantidade

distante ligadas por cana/ de comu- de pelo menos 0.1 por cento em pese
nicação capaz de conduzir sinais de em relação ao peso do meteria: seiL1
várias earacterteeetes, caracterizado coso, e referida poll-epoidda atilada

por- compreender: um transmissor 11. sendo uma em que a Metade afina d

gado ao citado canal para a transmia.
são de sinais alternademente de uma
primeira e uma segunda caracterlsti.
es , sinais sucessivos espaçados por periodos idênticos t e ames:teia de sinal;
uca primeiro receptor em dita locação
de comando e um segundo receptor
na citada locação distante, cada uni
ligado ao citado canal na locação correspondente e capaz de responder aos

ligada à metade epoxi atreves de uma‘

ligaello 5110, adita mstade siara tendo
a Iõrmula
na qual cada R é escolhido no grupe

constituído ror radicais irionovalentes
de hidrocarbonetoR alifáticos e por radicais monovalente,s mono-carboxf-

Rodados, ambos de mame do que

4 atos de ceerbono, e n é igual a O. 1

ou 2, a dita metade meai sendo com.
sinais tranamitidos sucessivamente posta ess e ncialmente por átomos de
Pe-le citado transmissor para ciclica- carbono. hidroatlnio e oxigênio, o
mente estabeleeer em anacronismo timo estando ire fb-fine. .de radicais
uma variedade de condições amimei- epoxf, na referida uon-epnida eilelade
net um, variedade de indleadaree de exIstindo pór molécula, peto menos'
doia poçdedes ene dita eragato distan- radicela coma e oco menos 1 dos dite. Cada IML etgrapplidendO
ta, radica slIfift,
posição do reme**, aseoeisde; sma Seguem-se es pontos de 2 a 11.

Tirça-feira 17
TOMO No 144.480
Em de novembro de 1982

DIÁRIO OFICIAL (Seção
TERMO N9 100.871

III)

Novembro de- 19.64. . 4153

de diametro metade, coaxial com a
alavanca sObre a qual ela está montada livremente e que é mantida len0-

Eia 18 de março de 1958

Tertmo N9 110.871N
Fm 3 de . junho de 1959

>1

•

vel em relação ao braço.
James Mareai — Inglaterra.
. Total de 2 pontos.
Requerente: Fran COrporation —
ttequerente: Armand Eugene Febre
Titulo: Aperteis:dementas eni diz.
A requerente reivindica de acórdo
toMarce,au André Senoni — São Pau- positives de conexão de multmiss fi- com a Convenção internacional e o Estados Unidos da América.
Titulo: Filtro para liquides pro.
nalidades para oseacupantes de aero- Art. 21 do Decreto-lei n 9 1.903 de 27 cesso de fabricação do mesmo. — Pride ageasto de 1945e a prioridade do vilégio de Invenção.
Titulo: Aperfeiçoamentos em varia- naves.
19 — Um oonector múltiplo para. correspondente pedido, depositado na
dores de velocidade — Privilégio de
— Filtro para líquidos, do teso
uso a fim de proporcionar a um avia- Repartição de Patentes da Alema- Can' iletuido por um recipiente ou eu11:avença°.
dor, em um avião, dois, ou netas ser- nha, em 22 de janeiro de 1958, sob vótuero transparente com abertudae
19 — Aperfelçoamentes em variado- viços de fluido (tais como ar, ar pres- o n9 H. 32.214 XII-47 h.
opostas respectivamente pora entratas de velocidade., do tipo em que a surizado e oxigenei) e, quendo necesda e salda do liquido sendo a vela de
Variação da rotação do eixo de salda sário. um ou mais serviços de enerfiltração alojada, fixamente no inregulada por um circuito hidráuli- gia elétrica, todos derivados de fon'fiertiVIO N9 109.732
terior de dito envóiucro ou cápsula,
co em que as vazões de duas bom- tes de suprimento trazidas pelo avião,
caracterizado pelo fato quedito enb&, acionadas pelo eixo de salda e tal conector sendo caracterizado por
Em 14 de abril de 1959
vóiuoro possue &ri corpo substancialpor um disco modelador respectiva- compreender, pelo menos, duas parmente cilíndrico do material transpamente. silo conjugadas nem único tes principais complementares, ou seRequerente: Motoren — Werke rente, flexível e resistente, como por
pi.stau, caracterizados pelo fato que jam, uma parte pessoal, que é aepeça Mannheim
A. G. Vorme Benz Abt. exemplo, de nylon, constituido por
dito pistão de conjugação corre num
para as mangueiras que Stat. eMotorenbau, firma alemã.
duas metades simétricas e identicas,
cilindro que possui uma beca de des- terminal
característicos de: "Cabeça unicas hermeticamente por uma
carga do liquido recebido das duas transportam ' fluido e (quando provi- dePontos
cilindros para motores de combus- nha de junção equatorial sem' que.
o cabo, ou cabos elétricos que
bombas, devidamente calibrada. sen. dos)
partem das roupas do aviador, e um tão interna, refrigerados a ar" — dentro' do mencionodo envólucro. alodo que dito pistão assenta sóbre uma corpo
adaptado a uma parte, por Privilégio de Invenção.
ia-se urna vela paia a filtração, proMola espiral e é flanado por duas meum assento, de avião de 1° — Cabeça de cilindro para mo- priamente dita do liquido a qual acha.,
Vice caindricas adequadamente dis- •exemplo,
do aviador, tores de combustão interna refrige- se conven i entemente premida e fixatenc:adas de molde a ser colocado modo a ser independente
para acoplá-lo rada e, ar, colocada sóbre o cilindro da, por meio » elásticos e flexíveis con- pela pressão do liquido imitido no ci- tal corpo tendo meios suprbeento
do e composta de uma chapa básica que tra, a superfície interna da base de
lindro através dali tubulações das às várias fontes de .
limita a câmara do cilindro bem co- uma das suas aludidas metades do enbombas que se localizam numa extre- avião e meios de passagem para mo
de uma parte superior em forma vôtticro estanque, vindo a constituir,
baldado e aquém da metade oposta transportarem o dito fluido e. quan de .caixa
de balaneim, ligada -com a conrencionalmente a metade onde se
do mesmo. respectivamente, regulan- tricos para transportarem a dita ener--donecsári,mdutoelé- chapa bileica•por
de paredes in- i man e s, o tubo de salda do liquido
do sua descarga pela mencionada bo- gia elétrica, através do dito corpo e termediárias, bemmeto
como
válvulas pen. filhado,
ca, e pelo fato que 6 previsto um sis- para passarem dito fluido e energia dentes e canais de admissão
e de des- moial de 8 riontes.
tema de embreagem constituído por
do c0- carga que formam partes das paredes Prioridade . Fr tado.. Unidos da atné' Um pistão .intercalado na tubulação elétrica à dita parte pessoal
neCtor e, dessa forma. às ditas man- Intermediárias e terminam em asv nb O
'747.539 aos 9 de julho
da. bomba acionada pelo disco modu- gueiras
e cabo. ou cabos da roupa do sentes de válvulas, e, com um túnel de 1958.
lador.
aviador, as dites partes pessoal e do para o ar de refrigeração, situado en•
Total de 3 pontes.
corpo do conector tendo meios pren- tre as paredes intermediárias,e estenT5'1/1\10 N° 112.239
dedOres cooperativas, por meio do dendo-se por sôbre a parte média deis
quais elas pderh ser prontamente li- assentos de válvulas, formando ao
Em 31 de julho de 1959
gadas entre st, de um modo à prova mesmo tempo uma parte da chapa
TERMO No 99.151
de fluído e de modo a colocar as man- básica, denominada zona transversal,
Bataafse Petroleum Maatechappli
gueiras e cabo (s) elétrico (s.) que e, com uma câmara de combustão
conduzem às roupas do aviador. res. apaxafusoda à cabeca de cilindro e nr V, — "Iolanda.
Em 12 de dezembro. de 1957
Titulo: "Comnosicão baseada em
pectldamenté, edt "dantunicação e liga- aprsntando parda sencialmente esféção elétrica com U- 'fontes de supri- ricas que formam, além disso partes cdregado mineral . e betume asfáltico,
James lefertin — Inglaterra.
mento apropriada-s do avião e meios para alojar um bocal de Injeção e edeauseo para a fabricação de arte.
Título: Dispositivos para o lança- sendo providos para acionar os ditos uma vele, incandescente sendo que a nYrs moldados, particularmente arti.
rerM- rios tins P nroceeoe -para
mento, com segurança., de piloto ou meios prendedores, para desligar ra- câmara de combustão errdá em comuoutro ocupante, ao e±caper de aero- pidamente as ditas parte: do conector, nicação, atravé's de uma passadeira nrer,ar g r Ases arti-zos — — Privilégio
nave, durante o vôo.
uma d'a outra, quando se desejar. — estreita, com a c5.mara do cilindro e • TIV/PrIPÃO.
19 —
comnosi cão a dual é ode..
1° — Uni assente de expulsão para Prioridade: Inglaterra. em 11 de mar- se acha dieposta do lede de entrada nt/FMP Uma
rara o fabri cação de artizos
aviões tendo meios para acoplamento co de 1937. sob o n9 R.n23, e em 5 de de túnel para o ar de refrigeração e mold a dos,
particularmente artigos
cingida por paredes condutoras. que
do correame principal do corpo de inibo-de 1957. no 21.365.
Seguem-se os tontos de rt s. 2 a 32. se estendem e ssencialmente n dire- moldsdos fico", comnreendendo una
u.s ocupante do assento ao encosto
cão da chegada' do ar de refrigera- eereealo mie erni bem letolado e uma
posterior do assento, caracterizado pelo Total de 32 pontos.
e s betum e astáltico ata*.
fato de os referidos meios compreen- Prioridade: Inglaterra, em 11 de cão, ceraeterieeda pelo fato de que aleestalsde
derem: um tambor giratório montado marco de 1957. sob o tr, ema em g nelas paredes da câmara decombu-- fede no reesano o betume esfáltico
tão e pelas paredes condutoras são 11 s endo um indie.e de Penetração 11110
tradeversalmente no encosto do as- de Julho de 1957, sob o ne 21.305.
mitadoe primeiros trajetos para o ar acima de 5 e um ponto de amole.
sento. uma correia enrolada no tamde refrigeração que passam para se- pimento ( pelo anseJo do anel e bols)'
bor e ligada e, uma extremidade pos- •
moldo, trates°, mie. por sua vez, são • proa m pet racão (100 PraMil e 5 seTERMO N°108.033
terMr dele, relativa ao tambor, meios
e - sret ,•a essaa ando a firirrnula
Pela s Predes dos canais de
limitados
molas
adaptados
a
inclifiar
o-tamde
3 - 90
30 log p
15
admiss ão e de de-caras e . pela paEm 21 de janeiro de 1939 .
bor era um sentido tendente a enrorede essencialmente esférica de cã_
lar a correta ao tambor. meias de
V é o Ponto de anolocimentb,
elos com aberturas dispostos poste- Requerente: Compegnie de Saint suara de combustão do lado afastado rts mis)
ess us centigiodas. e pés penedo vento da mesma, e que se estenriormente ao assento e adaptados Pa- Gobain — França.
traaao.
ra serem seguros ao correame do cor- Titulo: Mecanismo para o transpor- dem transversaimeree à direcão
Seguem-se os pontos de 2 a 8.
po do ocupante do assento, a correta te de objetos. — Privilégio de Inven- nenetração do ar de refrigeração, sendo nua o tnel nava o ar de refri geestendendo-se do tambor para a fren- ção,
---7-719 — tina aperfeiçoamento em um ra rão é- subd+vidicio. por urre traves_
te. eos melas de elos com aberturas
' Trilo No 112.398
e para trela do assento, meios de tra- mecanismo destinado a imprimir a «a oue, corre em um esmo perpendi, vagem para prender, com livramento une órgão, um movimento retilíneo cular ao eixo do cdindro e por um
Fm 7 deageosto de 1959
I ao aseento, a extremidade da correia com velocidades que obedecem a unia redundo túnel tiara o ar de refri geraremota do tambor, meios de apèrbo lei senoidal: o mecanismo comportan- cão, acontecendo, oue o primeiro túWelles R Neumann G. M. B. 11.
no-ma l m ente adaptados a engatar a do eseencialenente uma manivela, cuja nel está situ s tin nor cima da chapa
41evianin,
e provido com nervuras que se
correta de modo á impedir o movItnen- árvore gira um suporte fixo, cujo
elevam da zona tran sversal na dire- Titulo . "Fouinamento de laminarão
to da correia, quando uma carga pa- braço leva um punho rotativo sôbre cão do eixo de cilindro,
sendo. além universal" — Privilé gio de InveriçãO.
re a frente é aplicada aos meios de o qual e até fixado uma roda que e disso, a cansara de combustão
munide laminação
elos com aberturas e permitir o mo- satélite de unia outra roda de de- da com nervuras que se. elevam
das 10 — Equipais-lento
duplo, coexial com a árvore de
nrovido de reilos horiean..
. 9/intento de retórno da correia: sob o. metro
tão e Universal.
paredes
da
câmara
de
combus
manivela,
sôbre
a
qual
ela
está
monta la e vert i cais montados atem plano,
influéne:a dos meios do molejo atuonn Piar() inclinado rara
a laminenao (te perfilados em 1
a r a rio tambor, e meios de livramen- tada livremente, e que é mantida imó- paraesterriem
com
o
eixo
de
cilindre
e
apontam
vel
sdbre
o
suporte,
o
mecanismo
outios semelhantes, no qual as pe.
to adaptadas a serem operados pelo
Para o segunde túnel para o ar de re- eena
comportando
ainda
uma
haste
de
de montagsm nara os ia51os verocupante do assento e, quandc onemesmo comprimento que o braço so- frieeracito. sendo que os veatices ele
rando. executarem .o posicionamento l idário ao punho em uma de suas ex- nervuras da cãmitro de combustão e tirais $e acham montadas, de mode
ainatável. em uma ermacão d apoio
dos meios de travagem, de moda
tremidades e levande um suporte na es paredes condutoras limitam fenpermitir ali, Craves da correia con- nutra extremidade. caracterizado por des isentas de nervuras, que apontam refnreada e fechada, de mais ru
tra a ação dos Meios da mola inch- e onferir ao suporte uma orientação uma os segundos traje tos do ar de nos, largura constante ao lOng0 do
"eu comprimento. caracterizado pelo
nadora do tambor. mediante a apta fixa durante a rotação da manivela, refrigeração.
apteceritar, em combinaçãO,
fato
ca eão dos meios de elos com aberni- e por Consistir em montar o suporte
as particularidade conhecidas seguia.
roa ee unta carga diel eiala . para e e a. extremidade de um eixo rotativo Total de 5 pontos.
fr"to, Pr!OrhiPtle• Tnelaterra ete 4 a haste C.a,. eixo estando fiando, ria
Prioridade ; edema:n/1c 10 de de- ter:
21 de dezembro de 1958, raf 38.955.
? rifilue,r? 39.897 a) as colunas dos montantes do
sua outra extremidade, sôbre tima,ro- zembro de 1951,
d'ildidas. horizontalmente e os par.
lita4.804. ' • • 3 •
'' •
•' •
Se,suern-se os pontos de as. 2 a 14 es que é satélite de min
' nutra' inda
illenMINjeen.

.11=1.•

4

e

4113* rerça-vetra Ti

MARIO

ancoragens de tração prd-solleitadme
des são ligáveis entre si per Mette de
de modo que, em particular, os rolos
horizontais, — mantida uma estreita
largura de janela entre as colunas dos
montantes, podem ser desmontados
pela partede ema; e
b) a armação de apoio para os ralos- verticais trabalho, por melo de
suas faces laterais eolicitadaae à tração, por entre as partes superior e
inferior e inferior dos montantes isto
é. por dentro da largada daconstrução.
Seguem-se Os pontos de 2 a 6.
Prioridade: Alemanha, em 8 de
agesto de 1958, sob o n° M 38.567

eFICIAL (Seção IR)

19584 ela de abril de 1959, sob os
meros 740.808 i 889.474 respectivamente.
TERMO N° 113.174
Em 11

de setembro de 1959

Requerente: Anatol Zilberk Ela —
Estado do Rio de Janeiro.
Titulo: Processo de desverdecimento
de frutas. — Privilégio de Invenção,
19 — Processo de desverdecimento
de frutas caracterizado pela aplicação de oxigênio em estado comprimido ou liquido ou em forma do ar liquido integral ou fraionado.
Total de 6 pontos.

Tomo Ne 112_548
Em 13 de aglesto de 1959

TERMO 140 113.206

Requ:rente: Usines /Onde iienricce
S. A. — Bélgica.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re
!ativos a engates nueomáticos em
veículos ferroviários. — Privilégio de
Invenção.
Aperfeiçoamentos em eu rela9
tivos a engates automáticas de veículos ferroviários, em combinação com
inna Peça fundida de engate atuando
na estrutura do veículo através de um
aparelho campressfvel de choque e
te ação, e com a correspondente traração ou ferrolho, destravamento, dispositivos de segurança e aplicação em
serviço, caracterrizados por um. gancho que pode girar em torno de um.
pino de articulaçto no interior da dita peça fundida do engate, apresentando o dito gancho na sua extremidade posterior mais próxima do aparelho de choque e tração, orelhas ou
abes arqueadas de Mem e de fundo.
ou superior e inferior, essencialmente
concentricas CCrià o referido pino de
articulação, entrando as ditas ordees,
na posição aferrolhada, em intimo
contacto com as abas arqueada! correspondentes e integrais com a peça
fundido do engate, por intermédio das
quais os esfôrços de tração e de choque são diretamente transmitidos, sem
desvio essencial, a porção trazeira da
referida peça fundida de engate, nas
proximidades da reis de sua cauda.
Total de 18 pontos.
A requerente reivindica de acórdo
com a donvencão Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903. de 27
de agósto de1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na. Repartição de Patentes, da Ingleterra,
em 14 de ageRto de 1958, sob o flemes ro 26.206.

Em 11 de setembro de 1939

1

—

TeR.510 N9 111.448
Em 90 de junho de 1959
Cluett. Peabody & Co.. Inc. — Es-

tados Unidos da 'America.
Titulo: "Processo para medição de
Irregularidades simerficias em tecidos e respectivo dispositivo" — Privilégio de Invenção.
10 — Procso de medição de medição das características superficiais
de uma Menina flexível caracterizado
pelo fato de compreender as etapas
de projeção de um contorno em derfe de uma porção linear transversalmente, à superfície da lamina flexível: e d.e subseqüente medição" Quantitativa contínua das irregularidades
desse perfil, ao longo da linha de perfil para a avaliação . da earaoterktiea
superficial.
Seguem-se os pontos de 2 a 22.
A requerente reivindica de aedrdo
cone a Convenção Internacional e o
Are 21 de Decreto-e" ne 7.90e, de
27 de agósto de 1945. - a prioridade do
corree poelecnte podido depositado na,
Peeerti-so de -Patentes dos Miados
enlates dit Itmerres. PTIT 7 fte inibo de

Requerente: Jorsé Breitman — Estado da Guanabara.
Titulq: Um nóvo e original protetor
da mão caio luva pnça para trabalhos em cozinhas e outros, confeccionado com metirial plástico ou espuma de nilon ou de borracha. caracterizado pelo fatd de ser constituido por
unia peça de configuração peculiar,
formadopor um corpo central oblongo e em elevação tendo lateralmente
duas espécies de abas dotadas, cada
uma deles, de um espécie de bolso;
um estreito para o dedo polegar e outro largo para disposição dos outros
quatro dedos.
Total de 2 pontos.

Novc:nbro de 1964

mamo 9 116.039
kr

Ifra 26 de 'Reato de 1409
Requerente: ~aio Regato, — Sito
Paulo.
_Título: Cantoneira ssuportedeornamentos para porta retratos e similares. --.. Modelo de Uldltdade.
1° — Cantoneira suporta de cárnea
mentos para porte-retratos e similares, confeciorm em madeira plástico ou outro material qualquer conveniente, caracterizado pelo fato de se
apresentar rom. a Urina aproximada..
mente triagular, tendo dois ladat de
maior causado iguais, dotados de tubos ou /lutes que conforme a orna.
mentacão de porta-retrato ou similar.
Total de 2 pontos.
TeR110 N9 116.905 •
Em 2 de outubro de 1959
Requerente: 3. N. Voiter. G. m. b
H. — Alemanha.
Titulo: Máquina de fabricação de
papel com desprendimento automatico. — Privilégio delneençãoe,
/G — Máquina de fabricação de papel can desprendimento automático.
earocterizacío por um rdla de sucção
e varios ralos de aperto, dispodus no
pano tomador.
Total de 9 pontos.
Prioridade: Alemanha. em 3 de J a
-neirod194.s tV235
•

TERMO N9 1t6.982 •

TERMO N° 114.043
Em 16 de outubro de 1959

Era 11 de fevereiro de 1960.

Britiah Induetriel Plaeties United
— Inglaterra.
Titulo: "Aceleradores para composições de moldagem aminoplásticas' —
Privilégio de Invenção,
19 — Composições de moldagem por
prensagem a. quente, compreendendo
um resina aminoplástlea e uni acelerador. caracterizadas porque é u-ado
um sulfito cíclico como acelerador.
Seguem-se os pontos (Total de 8).
A requerente reivindrea de acórdo
som a Convenção Internaoional e o
Art. 21 do Dedo-etc-lei, n9 7.903, de
27 de agôsto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado no.
Repartição de Patentes da Inglaterra. em 17 de outubro de 1958, sob o
nO 33.264.

Requerente: Angelo Vitorino doa
Santos — São Paulo.
Titulo: /Ovo conjunto de aparelho
para barbear. — tfodêlo à. Utilidade.
1° — Ndvo moda de conjunto de
aparelho para barSear, dar.acterizado
por ter uni cabo desmontável, constituído por 2 -peças, cilíndricas, uma
delas Coa, tendo numa das extremidades um furo com rósea e a outra aberta; e a outra peça possuirr oscas em
ambos as extremidades. e ter, próximo a urna das roscas. uma parte cilíndrica de maior diâmetro que o destas.
Total de 5 pontos.
L'ERMO

N0 116.993

Em 12 de fevereiro de 19te
IlaR~) N o 114.318
I Requerente: &Mame Edgar E1men3aa
I— Estados Unidos da América.
Em 29 de outubro de .1959
Título: Barra pulverizadora de al
Requerente: Lourenço Nilo de 011- falto. — Privilégio de Invenção.
relia e Sylvia Oliva de Oliveira — 10 —Uma barra pulverizadora para
Estado da Guanabara.
uso em um Mepositivo móvel pulveride alfalto quente e /Optada PaTítulo: Nelvo tipo de dispositivo pa- dador
ra ser ligada, pera circulação, com
ra marear altura de vestidos e Outros. uma
fonte de asfalta quente, caracte— Modaro de trtldade.
rizada. por Incluir uma combinação
19 — Novo tipo de dispositivo para de
válvu/se bico de pulverização, a
marcar altura em vestidos e outros,
válvula tendo em dispositivo de
caracterizador por ser constituído por dita
contrate qoe se estende através da
quatro ou mais varetas, era madeira porção
superior da barra pulverizadocompensada ou não, plástico. ou ou- ra, e uni
bico quase estende através
tros,. tendo na sua. parte média uma de uma porção
inferior da barro pulgraduação melimetrica. varetas estas
verizadora.. a porção. terminal do dito
quase armam à guisa. de um cena por bico
estando co/oladadenrro da sutier
meio de dnee outras peças dispostas
interior da dita barra palventzaem suas extremidades superior e In. fite
moda que substancialmente
tenor, caracterizado ainda Por P es- dors, de
a bico fique ~vido por asai:1r doia aros auxiliares dispostas si- todo
falto
para -impedir e mesmo
quente
nultrimmente na parto média da Dia- d .
o elltabiee.
•
pestana ,
• „Total de 2 pontos.
.
Total de I pontlos: • a
t

=IMO N9 117.481

A
'

19m 243 de firereiro de 1960

Requerente: Geraldo. Ineitellea
ufa e José Franco da Silva — Estado
da Guanabara.
”
Titulo: Aparelho de desenho para
traçar circules com roia em qualquer
dimensão. — Priviléglo de Invenção.
le — Aparelho de desenho para
traçar atreulos canil raio, em qualquer
dimensão, abrangendo conjunto destinado a receber as ponteiras de lápis
ou diralinhas, caracterizado pelo, fato
de compreender dispositdvo rapaz dê
regular com precisão milimétrica a
abertura e fechamento do circulo.
Total de 3 pontos.
•
TeRMO. E° 118.0515
Eu 14 de janeiro de 1959
Requerente: An:dretts Glayr Sentare
necchi — são Paulo.
Titulo: Novo tipo de chaveregulevel
para porcas e parafuso; quadrados,
sextavodos e oitavados. — Modelo de
Utilidade.
le — Olavo tipo de endoe reguleted
para porcas e pare.fusos quadrados,
sextavados, caracterizado por ter unt
parafuso encaixado na parte central
do corpo da chave e nosentido lonei.
tudInal, movimentado per uma porca
também situada no centro da referida chavem por meio da qual se
processa e avança ou raltrocesso do
referido parafino, para assim regular as duas bocas. conforme • tamanho das porcas e parafuses a serene
aparafusados.
Total de 2 pontos,
Telltel0 N9 11C-067
Em 18 de janeiro de 1960
Requerentes Joe! arlanna
sáo
Paulo.
Titule: Nevo tipo de farol de neblina. — Privileise de Invenção.
— Nóvo Mb de Paro/ de nebana.
caracterizado por ter na sua baso
uma peça em forma de dr• coze um
pino móvel no extrema do sua ramo
descendente, conjunto este conjugado
à barra de direção para erssiCtl fazer
lixar o citada farol las aentide de iluminar amplamente a curva da rua
ou estrada a ser penedo:da pelo veiculo.
T weraão. ri' 118,750
Em 20 de abril de 1960

4

Requtrente: N. V. Ètiflips • O'crilampenfabrikert —Rolando .

Titule: Aperfeiçoamentos em. ou relativos a, seroemos de manipule:ir
emendas por solda vertical não preparada. — Privilégio de dnvenção. •
le — Aperfeiçoenientos em ou relativos a processos de manipular
emendas por solda veercel não preparada, nos quais erro- elétricos são
apontados simultaneemente para a
solda de ambos os- ladoe e são supr:dos
com corrente alterneda. caracter-eidos pslo fato de que os arcos elétricos são tornando, ror mele de t4nsforundorn ele suais seio Neadoe fiem d tferentes dia condUtor princ'nul.
Teta]. de 4 ponto:.
Prioridade: Ealardre em le de se
de 1959, 1
9 2e8.516.
1 4201 o 11
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Ptíbiteaçio feita de atado com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
••
aoMeo o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante ene prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Jack:nal da Propriedade Industrial aqueles que se jul garem prejudicados com a concessão do registam requerido
.
'
ermo n. 0 Ø)Q203 de 10-7-1964
Termo a.' 650.208, de 10-7-1964
Termo n. 0 650.212, de 10-7-1964
Têrmo n.° 650.215, de 10-74984
Ricia S . A . Representações, Indústria. Brasuey S . A . Icalüstria e Comerciá
1.11COMar"
— Indústria e Comrs:io.sil
"Incomar" — Indústria e Comércio de
Comer, io, Imóveis e Administrapáo
São Paulo •
Materiais Refratários S.A.
.
Materiais
Refratarios
S
A.
Paraná
Guanabura
Guanal: ara

RICI

e

AN

lasses: 15, 16 e 33
Título

Termo w° 650.204, de 10-7-1964
Comercio de Cereais Erexim Ltda.
Paraná

dRASWEY S . A .

LNIXISTBIA. g COldRe 10
Nome Comercial
—
Tèrmo n.0 650.209, de 1317-1964
Dr. Armindo Lucas Filho
•
M.
•IONN•

Meai

'COMÉRCIO DE CEREAIS

EREXIM
Classe 41
Titulo
•
Termo n.° 650.205, de 10-7-1964
Auto Estofamentos Paraná Ltda.
• •
Paraná

• AilitsMal~: ?uaná

ALUTEX
Serviço Odontoldoico
Para Adultos
Classe 33
Preataçâo de serviços odontológicos
retino n.' 850.210, de 10-7-1964
Construtora Rio-Lisboa Ltda. .
Guanabara

irrEesTRIA BRASILEIRA.

Classe 16
Tijolos refratários

INCOPLASi
IDIDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 28

Plástico refratário ara construçâo
'molifica de alvenaria refratária

Termo n.° 650.213, de 10-7-1964

Termo n. • 650.216, de 10-7-1694
"Incomar" — Indústria e Comércio de "Incorra?" — Indústria e Com'-eo
Materiais Refrltários S.A.
Guanabara

Materiais Refratários S.A.
e
Guanabara

%Annie .73

Titulo
Termo a.* 650.206, de 10-7-1964
Brasil Oiticica S.A
Guanabara

SAMBA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Clame 41
Castanhas de caju, castanhas do Pari,
amendoim, nozes, avelas e amêndoas;
Classe 16
mistura de castanhas de caju, casta- Para distinguir: Materiais para constru-

• .1NCOBOND
INDÚSTRIA BRASILEIRA

nhas do Pará, avelãs e amêndoas; doces, balas, rebuçados, bombons, figoo,
caramelos, pralinetes. torrones, biscoitos, pastilhas e chocolates; doce de
caju, preparado em calda, massa, geléia e em açúcar, cristalizado, frutas de
caju sêcas ou passadas, em calda ou
compota, ameixas de Caju; suco e zaroe de caju ara fins alimentício.

INCOPATCH
&DÜSTRIA BRASILEIRA

Cõm e decorações: Argamassas, araria.
areia, azuleios. , gatentes, balaustres, bloClasse 28
co. de cimento, bloros para pavimenta- ' Plástico refratário para construçáo
Classe 16
dio, calhas. cimento, cal, cré. clanas
monolítica de alvenarias
Reboo refratário ara consertos e repor
isolantes. caibros. caixilhos; colunas;
refratárias
paros de alvenarias refratárias i
chapas para coberturas, caixas digais.
Tênao n.° 650.214, de 10-7-1964
caixas para coberturas, caixas dágua.
T-ermo n.° 650.217, de 10-7-1964
caixas de descarga para etlxos. edifica- "Incomar" — Indústria e Comércio de
"Incomar" — Indústria e Comede ge
Materiais Refratários S.A.
dim premoldadas. estuque, eandsoo de
Materiais Refratários S.A.
base asfáltico. estacas. esquadrias, estru.Guana'
Guanabara
Termo
650.207, de 10-7-1964 turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Brasil Oiticica S.
de junção, lages, lageotas, material isoGuanabara
lante contra frio e calor, manilhas, musaa para revestimentos de paredes, maCORINGA
deiras para construções, mosaicos, proINDUSTRIA BRASILEIRA
dutos de base ascáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreClabse 41
•
gulho, produtos betuminosos, impermeaCastanhas de caju, castanhas do Pará, bilizante& líquidos ou sob outras formas
amendoim, nozes. avelás e amêndoas; para revestimentos e outros como nas
mistura de castanhas de caju, casta- construções, persianas, placas para panhas do Pará, avelãs e amêndoas: do- vimentação, eças ornamentais de ricos. balas; rebuçados, bombons. figos manto ou gesso ara tetos e paredes,
caramelos. pralinetes, torrones, biscoi- papel para forrar cama, massas antitos. pastilhas e chocolates: doce de reide& pare uso nas construções, par.
tríansiELA BRASILEIRA:
EosnuA BRASILEIRA
caiu, preparada em calda, mana, ge- qual" portas, portou, pisos, soleiras,
léia e em açúcar, cristalizado. frutas de para portas. tlloloa tubos de concreto.
Classe 16
caju sécas ou passadas em calda ou telhas, tacos, tubos ale ventilado. tanClasse 16
compota, arnexaa de caiu: suco e ia- ques 41. cimento. vigas, dgameatoa e Concreto refratário para moidaaem de Cimento refratário para assentem/esto
r' de e nhi r
ns siimentic!og
`,
Pecas refratárias
de tijolos refratários

EPICOKAST

• •

VitçoS

•

•INCOSET
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.1'¡;,R,0 o.? 659.230, de 10-7-1964
figos, frios, frutas sécas naturais e cris.'
Mat'frilIo Araújo 6 Cia. Ltda.
telizadaa: gricose, goma de mascar. gor.
Guanabara
duas, grânulos. grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
PRORROGACAO
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, lourer, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
ata'gara, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate, mel e melado. ínate, mas
sas para _mingaus, molho, moluscos
Clas'se
Impresoss concernentes a nidústria e tlx.srarda, mortadela, nós moscada, aozes, óleos comestiveis,. ostras, ovas.
comércio de materiais refratários
pães pinos, prlinés. pimenta, pós para
Classe
pueins, oickles, peixes, presuntos, paTermo n. 9 650.222, de 10-7-1964
"Incomar". — Indústria e Comércio de tês, petic-pois, pstilbas. pizzas, pudins: Produto químico para ser aplicado na
queijos, -rações balanceadas para ani- desengomagem. alvejamento e facilitar
Materiais Refratários S.A.
ma ,. requeijões, sai, sagu, sardinhas, a penetração dos corantes nos tecidos •
Guanabara
em geral
sanduíches, salsichas, salames, sopas en.
laradas, sorvetes, sucos de tomates e d:
Térmo n,' 650.231, de 10-7-1964
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
Maurilio Araújo 6 Cia. Ltda.
rim. troços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
Guanabara
toucinho e vinagre

Termo n.° 650.221, de 10-7-1964
Timo n.° 650.218, de 10-7-1964
"Exornar" -a:- Indústria e Comércio de %acoimar" — Indústria e Comércio de
Materiais Refratários S.A.
Materiais Refratários S .A.
Guanabara
Guanabara

INCOMAR

•

INCOTEX
térDBSTRIA BRASILEIRA
Classe lo
Tijolos refratários

.Tênno n.° 650.211, - de 10-7-1964
"Incomar" — Indústria e Comércio de
Materiais Refratários S.A.
Guanabara

•L'iNCOMAR" - INDusiiliA
GOMOICIO DE
MATERIAIS REFRATÁRIOS
Classe 16
Titulo de 'Estabelecimento

."INCOMAR" — INDUSTRIA.
E COMÉRCIO DE MATERIAIS
REFRATÁRIOS S. A4

Termo n.° 650.223, de 10-7-1964
Ribeiro Chaves S.A. — Indústrias
Sergipe

PRORROGÁCÃC)

INDUSTRIA

BRASILEIRA

Classe 23
Tecidos ed algodão em Peças
Termo n. o 650.224, de 10-7-1964
Ribeiro Chaves S.A. — Indústrias
Sergipe

PRORROGACÃ'"

SERRA GRANDE
IMUSTRIA ERASILEIRA

BRITEX

Classe 23
Tecidos ed algodão em peças

91111)0STRIA BRASILEIBA

Têrtno n. 9 650.228, de 10-74964
Walter de Souza Fontes
São Paulo

Classe 16
Tijolos refratários

Tèrtno n.° 650.220, de 10-7.1964
"'Aromar" — Indústria e Comércio de
•lVfateriáis Refratários S.A.

• "B M

IND. EIRActLEIRA

GuanaSara

PRORROGAÇÃO' -

çal vador Cutolo Caetano
-São Paulo;

TONERD'YE

Nome Comercial

MOTORISTA

Termo n.9 4,50 .219, de 10-7-1964
"Incomar" — Indústria e Comércio de
Materiais Refratários S.A.
•
Guanabara

Ténnu u P 650 ; 229, de 10-7-1964

"S ANTEL MO"
IND. BRASILEIRAClasse 8 •

•

Aparelhos e utensílios de numinaçao

de aquecimento, de cocção, de refrigeraçâd. desecagem e de ventilação, fornos létricos para fins industriais, eletrodos para fornos elétricos, topa:las
de tôda espécie. notadamente lâmpadas
incandescentes, lâmpadas de arco, lâmpadas luminescentes, faróis; aparelhos e
instrumentos de salvamento, extintores
de incêndio: aparelhos. instrumentos e
utens;Prs de fisica, de quinara, óticos,
geodésicos: eletrotécnicos, de pesagem.
de sinalização, de contrôle e fotográficos, instrumentos - de medição, aparelhos
para telegrafia e telefonia com e sem
fio, Instalações telefônicas automáticas.
manuais e semi-automáticas, instalações
para telegrafia de freqüência musical,
para telefonia a alta freqKência e teletransmissão de imagens, telégrafos rãpidos, -tele-impressores, telefones para
as pessoas atacadas de surdez, acessórios para radiocomunicação e peças separadas. ,instrumentos de medição elétrica, transformadores, notadamente
transformadores de medição, pontes de
medição, -contadores, contadores de água
e de outros líquidos, contadores de gás
'e de vapor, analizadores do gás da fumaça, instalações de segurança e de
regulastem para caldeiras, pireanetros,
calorimetros, aparelhos de iluminação.
elétro-imãs, pára-raios, avisadores da
policia e de Incêndio, instalaçries le

Indústria Brasileir4
Classe 1
Ti imas em pasta, para a estamparia de
tecidos, e o respectivo estendedot
(preparações químicas)
Termo n.' 650.233, de 10-7-1964
Irmãos Radella Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuni
para retratos e autógrafos. balões (ar.
cato para brinquedos) blocos pedi
correspondência, blocos paia cálculo',
blocos para anotações, bobinas brodtud
ras não impressas, cadernos de escrever, capas par ndocumentos, carteiras,
caixas de papelão. cadernetas, rade&

contróle de rondas, tele-indicadorea nos, caixas de cartão. caixas Para Pa.
campainhas, material de isolamento, de pelaria, cartões de visitas, cartões coa

Classe 41
linhas e de montagem para circuitos merdais. cartões índices, confeti. carAscachofras, aletria, alho, aspargus elétricos, cabos, bobinas Pupin, tubos tolina, cadernos de papel ratlimetrado

açúcar. alimentos paar animais. amido,
amêndoas, ameixas. amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite,aarai;
tonas, banha, bacalhau, batatas, b
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,-

de canalização, fios para tubos, contatos, resistências, fusíveis, reles, interruptores, sinetas, quadros de distribuição e
de contagem; pilhas, acumuladores, microfones, bobinas, ap•arelho_a elétricos
café em pés e em grão, camarão, canela, para c uso em teatros, aparelhos de
em pau e em pó, cacau, carnes. chi. prpjeção, válvulas de descarga, válvucaramelos, chocolates, confeitos, cravo. las amplificadoras e. retificadoras, válcereais, cominho, creme de leite, cremes vulas geradoras, tubos de válvula, reallmentdclos croquetes, compotas, tan- gistrador de horas, aparelhos de.contrôgia, coalhada, castanha, •cebola, condi- le do tempo de trabalho, sirenes, osciló.
mentos para alimentos, colorantes. grafos, aparelhos de projeção para eschouriços, dendê, doces, dotes de fru- tradas de ferro, Instalações de .engate.
tas. espinafre, essência; alimentares, em- aparelhos para imprimir bilhetes. resispadas. ervilhas, encovas, extrato 'cie to- tências elétricas, notadamente em fio ou
mate, farinhas altmentidas, favas, fé- carvão: bobinas de reatandia, retificado
cuias. flocos, farelo, fermentos, talião
res, esctwas de adição de corrente
•,

• Classe 16
Insígnia . de cénnérclo
•
".

e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planogrãficas, cadernos de lembrança, carretéis de pe.
palão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papai°, etiquetas, folhas índices,
frillias de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; 'inata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelia
nhos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão papéis em branco
para Impressão, papéis fantasia, menos
par Sanar, paredes. papel almaço com
ou sem pauta papel crepoa, papel de
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seda. papel ímPerateavel. "yd an bobina paia bapressão, papel encerado,
palel higiénico. papd- izepermeálel,
para copiar, papel para desenhos. papel para embrulho imperineabillzado
papd para encadernar, papei para em• ceva, papel para iCaprirair• papel parafina para enlutai/1os, papel celofane
papel celulose, papel de linho. 'PaPel
•absorvente, papel para embrulhar ta-,
bico, papai°, recipientes de papel, aosetas de pua rótulos de. papel rolai
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postam, de cartão,
tabelas de papei

Timos no.. 650.234 e 650.235, de
10-7-1964 •
Irmãos Todescan
$ão Paulo

Térnso n. 650.236, de 10-744
O Vencedor da Lapa Ltda.
'
Sia Doado

I Uno a° 653.241. de 10.7.64
reano sa.° 650.246, de 10-7-64 Ir
Calçados Matiz Indústria e Ciclo Gettc Guanabara Química IndustrIti
Ltda.
Minas Gerais

SÃ -

0 VENCEDOR OA i,APA OPA:

pETEC
'

Nome comercial
Tênno n.° 650.237, de 10-7-61
O Vencedor da Lapa Lida
São Paulo

VENCEDOR DA LAPA
01111/IA 1111Atill

Classe 36
Calçados em geral
Termo n. 9 650.242, de 10-7-64
Indústria de Meias Sivoli Ltda.
Minas Gerais

Si

Classe 12
O I
Para distinguir: artigos de meou comum.
alfinetes, agulhas, agulhas para croClasse 36
ché e -tricô, canutilhos, colchetes, dedais.
•
Meias
fitas métricas, fivelas, fechos corrediTézmo
n.
9
650.243; de 104-64
ços. garras, grifas de metal par enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas, Distribuidora Mineira de- Redutos Alimentícios Ltda,
missangas, presilhas, -passadores
Mimas Gerais
650.238, de 10-744
Térmo
Pinheiro 6 Gonçalves Ltda,
São Paulo

indústria Brasileira

Classe 1
Importação, exportação, representação
fabricação de produtos químicos lados
Ciais
Têrmo a.9 650.247, de 10-7-64
Sotecnica Sociedade Técnica de Coas.
truçaes e Comérdo Ltda.
.
Pernambuco

Classe 41
Insígnia
vem* amam

Classe 33
Titulo de estabelecimento .

Têxmo n.° 650.239, de 10-7-64
Tabas Federal (Delbene tinos. Y Sabia
Limitada) Sociedad Anonirra Iraraaniai
Y Comerciai
Classe 19
krgentina
e animais vivos, Helio ad seda,
s, cavalar, caprino, galindreos.
ovos ovinos e Sulnog
publicidade
dane 41
Classe 48
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar.. alimentos piar animais, amido Para distinguir' Perfumes, essências, ex.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta tratos. água de colónia, água de toucaarroz, atam, aveia, avelãs, azeite, azei- dor, água de beleza, água de quina.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas, água de rosas, água de alfazema, água
biscoito'. bombons, bolachas, baunilha. para barba, loções e tónicos para os
café ou pó e em grão, camarão, canela. cabelos e para a pele. brilhantina. banem patt e em p6, cacau, carnes, chá, dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
caramelos, chocolate*, confeitos, cravn, de penteados, petróleos. óleos para os
cereais, cominho, creme de leite, cremes cabelos, acme evanescente, cremes goralimentícios croquete" compotas. can. durosos e pomadas para limpeza da
gica. coalhada, castanha, cebola, condi pele e "maquillage". depdatórios. desomentos para alimentos, . colorantes, dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
chouriços. dendê, doces, doces de fru- e talco perfumado ou nao, lápis para
ms, espinafre, essências alimentares, em. pestana e sobrancelhas, preparados para
padas, ervilhas, enrovas, extrsto de tu- ambekzar cibos e olhos, carmim para
mate, farinhas alimenticias, favas,, fé- c. rosto e para os lábios, sabao e creme
culas, flocos, farelo. fermentos, feign, para barbear, gaba° liquido perfumado
figos, frios, frutas sécas naturais e cris- ou não, sabonetes, dentifricios em 'pó,
talizadas; gricose, goma de mascar, gor- pasta ou líquido; sais perfumados para
duras, granulas, grão de . bico, gelatina. banhos, pentes. vaporizadores de pedir-,
goiabada, geléias. herva doce, herva me; escóvas para dentes. cabelos, unhas.
mate, hortaliças, lagostas, linguas. 'alie e dlios; dum de louro, sagoinko pertocondensado, leite em pó, legumes em mado, preparados em pó. pasta. liquiconserva, lentilhas, linguiça, /ouro, mas- do e tijolos para o tratamento das unhas
sas alimentícias, mariscos, manteiga, dissolventes e vernizes, removedores da
margarina, marmelada, macarrao, mas- cuticula: glicerina perfumada para Oa
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- cabelos e preparados para descolorir
sas para mingaus, molhos, moluscos, unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
mostarda, mortadela. nós moscada. nozes; 41e0S comestíveis, ostras,- ovas,
'armo n.° 650.240, de 10-7-64
paes, ptaos, prlinés, pimenta, pós para
Meias Adrilena Ltda.
meou, pieldes. peixes, presuntos, pa- Indústria de
Mirin g • Gerais
res, petit - pois, minas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para anirna:s, requeijões. sal. sagu. • sardinhas,

t:

sarduiches, salsichas. salames, sopas et1
latadas, sorvetes. sucos de tomates s. de
frutas; tõrradas, tapioca, tâmaras, talha_
rim, tremoços, tortas, bari tas pra alia
mento de animais e "aves, torrões, i
toucinho e vinaare

Térm0 a, 650.244, de 10-7-64

Madeiras Praia Formosa Ltda.
Guanabara

0/4aa
INDUSTRIA BRASILEIRA

Manuelita Klav

:lasse
Meias em geral

Classes: 16 e 33
Materiais de construçáo, compra
e venda de iniveis, e transações
imobiliárias
em geral
renno n.° 650.248. de 10-7-64
Distilaria Paulista Ltda
•

São Paulo

Classe 4
Macieiras em bruto ou parcialmente tra-

balhadas, em toras, serradas e aplainadas
Termo n.° 650.245. de 10-7-64
Izurústria de Malhas Ltda.

az 8.81AINA

O" ..••

Guanabara

Indústria

-.4CA 4/111118408

mie soemo vossomr

n 1%.5•%•1“, ,,,,,,

Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vesruartos
e roupas, feitas em geral: Agasalhot.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas,- baba-

11 13tILARIA IrAuLisra
elet nn ••,..a.".41,0,... 1"

••“13

Classe 42
Para .distinguir: Ag uardentes, apelida
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cera
ve'as fernet, genebra, gim kumel,
mo. flector, punch, pi
mpermint, rhunt,
sucos de Instas em á/cool. vinhos. ver. .
rauth, vinhos esp umantes, vinhos quinados, whisky
nano 12. • 650.249. de 10-7-61
Irmãos Cruz Ltda.

douros, bonés, capacetes, cartolas, caraouças, casaoo, coletes, capas, c.hales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, cornbinaçoes, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. calcas, camisas, camisolas, camisetas.
•
São Paulo
creras.. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominó" acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos de lingerie. jaquetas. laquês.
luvas, ligas: lanças. manhas. meias.
maiôs, mantas, mandrião manilhas, paIndústri. Itrasileiral
letós, palas, penhoar. pulover, pelerinai
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. quirnanos. regalos,
Classe 43
robe de chambre, , roupão, sobretudos Aguas minerais,
suspensórios saidas.de banho, sandálias, dais, bebidas. e spáguas gasosas arta.,
,sueteres; shorts. sungas. stolas ou dacks, (Inania& gasosa umantes' sere NC00),
e csências para rareie%
tater, toucas, turbantes, ternos, uni- mates,
refrescos, refrigerantes. sodã,
formes e vestidos
suco de frutas, sabes
e xaropes

;4,
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debentures, envelopes, fatcras, folhinhas,
Termos na. 650.262 e 650.263, de
Termo n. 9 650.250, de 10-7-64 '1 cutícula; glicerina perfumada para os
letras de câmbio, notas fiscais, notati
10-7-64
Incorporadora Edifício Agua Fria Ltda.! cabelos e preparados para descolorir
emitias. ditos e pintas ou sinais artifi- Co.-bisa Industrial Agro-Pecuária Ltda. promissórias, papeis de correspondacia,
Pernambuco
passagens, publicidade e propaganda em
São Paulo
ciais'. óleos para a pele
- *geral, recibos
Termos as. 650255 a 650.257. de
flcorporadora
10-7-64
Têntno n.9 650.268, de 10744
Dr. Babor ! Cc
gi#.6 I Instituto Educaçjonal Brasilia Ltda,
•Edincio Agua Fria Ltda.
Alernanh•

indústria Brasileira
Nome canercial •
Termo n. 9 650.251, de 10-7-64
Sotécnica Sociedade Técnica de Construções e Comércio Ltda.
, Pern'arnbuco

•SOTECNICA - Sociedade
TécniCa de Construcõeiz
e Comércio Ltda.
Nome comercial
Termo n. 9 650.252. de - 10-7-64 •
Souto Peças Ltda. "Sopel"
Pernambuco

BABOR-KOSMETIK

C-nanallara

Souto, Peças

Ltda. (c SOPEt...»
Nome comerciai
Termo n. • 650.253, de 10-7-64
Souto Peças Ltda. Sopel"
Pernambuco

Classes: 21 e 39
Peças ç acessórios para automóveis,
borrachas e pneus par autos
Termo n. 9 650.254, de 10-7-64
Niasi S. A. Artigos Para Cabeleireiros
e Perfumarias
Saio Paulo

Indústria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Perfumes, essências, ex
tratos. água de colônia. água de toucador, água de beleza. água de guina.

água de rosas. água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandana, "batons".' cosméticos. fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios.' desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabãp liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrldos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios: dum de louro, saquinho perfispreparados em pó, pasta, &missolventes e vernizes,sremovedores da
3 e tijolos para o tratamento das unhas

COLÉÇá0' BRASÍLIA

Classe 19
Artigos da classe
Classe 41
Rações etn geral

Classe)
o'eos etéricos
Termo n.° 650.264. de 10-7-64
Classe 46
Confecções e Artigos Para
Preparados para lavar e branquear: pre- Roauinte —Presentes
Ltda.
parados para limpai-, polir, tirar manchas
Rio
de
Janeirr
e para lixar, sabões
•
Claíse 48
CHARTREUr&
Sabonetes, perfumarias, preparados cosméticos, preparados para lavar o cabelo,! indãstria brasileira
pa.sta de dentes
Termo n. 9 650.258, de 10-7-61
Companhia Luz Stearica

Classe 41
Rações balanceadas para •aves,
sive para pintos
Termo n. 9 -650.259, de 10-7,64
Metalúrgica Ravanil Ltda.
•
Guanabara

Ravand
Indústria Bráaileira
Classe 21
Motor-patins e uras partes integrantes
(exceto . motores)
Termo a,* 650.260, de 10-7-64 Sociedade de Bebidas Mioranzza Ltda.
Rio Grande do Sul

Mioranzza
Indústria Bras'detra
'Classe 42
Aguardente, an z, aperitivos, bagacelra. batidas, brand., bliter, cachaça, cer•elas, cidra, conhaque, extrato de malte permentado, fernet: genebra, gengh
tina, gin, ginger, kirsch. kummel.
mamam:Mime, nectar, p:perment
ponches, rum, sucos de frutas com
álcool, vLnhoz vodka
whisky
Teimo n. 9 650.261, de 10.7-64
Sociedade de Bebidas Mioranzza Ltda.
- Rio Grande do Sul

Sociedade de Bebidas
Mioranzza Ltda.
Nome comercial

São Paulo •

Classe 33
Titulo
Titulo n.° 650.269,* de 10-7-64
Tecelagem Ibirapuera S. A.
São Paulo .

SÁIIS SOUCY.
Indãstria brasileira'

Classe 36

Classe 23
Tecidos em gerai
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
Termo a.' 650.270, de 107-61
botas, botinas, blusões, boinas, babaTece/agem Ibirapuera S. A. • •
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casação, coletes, capas, chalra.
Suo Paulo
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calRZQUINTR,
çar, camisas, camisolas. camisetas.
cuecas; ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echar- indaatria brasiteira
pek. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 23
ros, jogos 'de lingerie, jaquetas, laquês,
Tecidos em geral
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
tno:rõs, mantas. mandrião, manilhas, paTèrmo rt.' 650.272, de 10-7-64
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas, Agua Sanitária Super Globo Ltda.
peugas, ponches, polainas, pijama g, puGftanabara
nhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, aborta, sungas, stolas ou slacks,
tuier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Para distinguir: Artigos de vestuários

Termo n. 9 650.265, de 10-7-64
Antonio Gomes de Souza
Minas Gerais

ROGÉRIO
inchistria brasileita
Classe 14
Garrafas
Termo n.° 650.266, de 10-7-61
Francisco Feliz Damasio
•n•

.11••nnnn

Pernambuco

Raiante 8. A. — Indústria e Cognércie

Churrasqueira
"PIC-NIC"
Laddstria brasileira.
Classe 11
Churrasqueiras

Classe 46
Agua sanitária
Termo ri.° 650.273, de 10-7-64
de Calçados

Rio Grande do Sul

Raiante S. A. - Indústria
e Comércio de Calçados-

.

Termo n. 9 650.267, de 10-7-64
Instituto Educacional Brasília Ltda,
São Paulo

BRASÍLIA
• Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral
anúncios impressos, ações, apólices, bi!betes. bilhetes de sorteio, chegues, cart8es comerciais e-de visitas. duplicatas

Nome ccenercia,
Termo n.' 650.274. de 10-7-64
Empresa Eõlha da Manhã S. A.
Sío Paulo 4"

FOLHADO NORDESTE
Classe 32

UM periódico

Terça-feira 17

DUM °FICAM: (Seção 141)
Termo n.9 650.285, de 10-7-(.4
eibela Moreira de Alvareng a
Minas Gerais

Termo ta• 650.275, de 10-744
Metalúrgica Eletro Dínamo 5. A.
Guanabara

CONJUNTO jaqUeif
,Desmontó

g I. —

Classe 40
Móveis de tubos ou perfilados metálicos
dobráveis e desmontáveis, etc.
Trance as. 650.276 a 650.280; de
10-7-64
Rilsais Brasileira S. A.
Sia Paulo

\VALHA'
CAFE ILMA VALORE-g
liACIONMS,
Classe 41
Café torrado e moído

Termo st.9 650.28'6, de 10-7-64
Francisco Rodriguez da Silva
Minas Gerais

eateeDeritant4

PRORROGAÇÁO

*MIOU REM
Indústria Brasileira
Classe 20
Cabos navais e aeronuticica e paraquedas de nylon
Classe 28
Nylon em palhetas ou granulado para
o fabrico de artigos, por moldagem e
para recobrimento de condutores elétricos
Classe 34.
Tapetes e cortinas de nylon
Classe 36
Artigos de vestuário de tilda aorta,
Inclusive de esporte e para crianças,
ananidaturados coa amido de nylon
Classe 40
Colchões, travesseiros e acolehoados
para móveis, manufaturados com tecidos
de nylon
Termo ri.° 650.281, de 10-7-64
Compeças Ltda.
Minas Gerim

Classe 41
Café torrado e moldo
••nn••n

Termos as. 650.287 e 650.288, de
10444
S. A. Indústrias Reunidas
F. Matarazzo
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 22.
Para distinguir: Fios e linhas de gata
espécie; fios e linhas 'em geral para
bordados, costura, . crochê, tecelagem,
tricotagem e para trabalhos manuais;
fios e linhas sintéticos, plásticos e Matos; fios e linhas para pescar e fios
de raion para pneumáticos
.
Classe 23
Para diatinguir: Tecidos de algodão,
alpaca, cretone, cambraia, crepe, fhsne:.
Ias, linho, gangas, gazes, gorgorão.

sey, musselina, opala, organdi, pereal,
raion. setim, sedas. lã, casemiras, fustão, sarginha e hissor
Classe 28
. Cola para calçados

J Termo a! 650.292, de 10444
Aissonio Cebo Ribas Ribeiro
Guanabara
1

Tertno n.° 650.289. de 10-7-64
Matei — Materiais Elétricos e Eletrdnicos Ltda.
Guanabara

Tarado n.9 650.282, de .10-7-64
Compeçaz Ltda.
Minas Gerias

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo ta° 450.294, de 10-7-19491
Italplast — Indústria de Artefatos
Plásticos Ltda,
Sito Paulo

MÁGICA

Termo ta* 650.283, de 10-741
Compeças Ltda.
• Minas Gerias

editada
Classe 28
Cola para calçados
Termo n..° 650.284, de 10-7-64
José Izabel
Minas Gerais

Termo as, 650.290, de 10-7-64
Silva Ribeiro Representações Ltda,
Guanabara

PRECIOSO
INDÜSTRIA BRASILEIRA.
Casse 41
Azeite e ditos ~estiveis

Classe it
Café torrado e moldo

•

Clame 33. •
Insto"

Guanabara

Classes: 34 e 40
Titalo
Termo n.o 650.300, de 10-7-1964

Vila Cena Materiais de Construção
Limitada
Guanabara

Viea
Indústria Brasileira

SANTANA

SEVEM ". INSTITUTO le
SUÇÃO DE PROFISSIONAIS

Termo n.° 650.297, de 10-7-1964
Sevem — Instituto de Seleção de
Profissionais em Vendas e
Marketing S/C.
.
• Sio

SEVEM
111Di/STRIA BRASILLIFtr,
Classe 50

Para ser usada ixcitMtvernente nos
impressos de uso da firam
Termo n.9 650.298, de 10-7-1964
*Calçados Donato Ltda.
Guanabara

Termo n.9 650.291. de 10-7-64
Antonla C.ello Ribas Ribeiro
Guanabara

VALHA

remo et.• 650.299, de 10-74964
Mobiliária Nolane Ltda.,

Classe 14
Para distinguir: Materiais paia construClasse 8
ções e decorações: Argaasamaz.
Faroletes e lanternas de piiha, lampiões areia, ~elos, goenses, baMetares. bloa gás ou querozene, refletores de luz co, de cimento, bloros para oa violentaaio. calhas, cimento. cal. cré chsoas
Termo n.9 650.295, de 10-7-1964
isolantes, caibas. caixilhos: colunas:
Santana —.Frios, Conservas e
chapas para Coberturas, caixas dagna,
Laticinio Ltda.
caixas para coberturas. caixas dágua.
São Paulo
caixas de descarga para etap a. edificaores premoldadas, estuque, em Isco de
ba3 adilam estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construi5es, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas'
'MÚMIA BRASILEIRA
de junção, laaes, lageotaa material isolante contra frio e calor. aiatailhas, masClasse 41
sas para revestimentos de paredes, .1aBanhas, carnes, chouriços, frios, gordu- deiras para construções, mosaicos, proras, linguiças, leite, Ilegais, mortade- dutos de base as 9áltico, produtos para
las, manteiga, peixes em conservas, pei- tornar impernieabilizantes as argamasxes em calmoira, peixes em caldas. sas de cismam e cal. hidráulica, pedrepeixes em pasta g peixes em geléias, gulho, produtos herunamanos. impermea-.
presuntos, paios. quzijos, requeilõesi, bilizantes liquidas ou sob outras formas
salsichas e salame
para reveatimeaaam r caem, cama na.
construções, persianas. p..scas para parermo n.°650.296, de 10-74964
vimentação, açu ornaramstais de ciSevem — Instituto *de Seleção de
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Po:amimais em Vendas e
papel para forrar casas, massas antiMarketing S/C..
:eidos para uso nas construções, parSão Paulo
quetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventitaçáo, tanques de cimento. vigas, vlgamentos

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

. Classe 28
Cola para calçados

1904 41 eg

UptSTRIA BRASILEIRA

EM VENDAS E MARKETING

Classe 8
Materiais elétricos. Instalações elétricos,
aparelhos de uso comum, aparatos didáticos, moNfesd e terias as espécies,
acessórios de aparelhos elétricos. lâmpadas, tomadas, fios, aparelhos
fotográficos

Novémaro de

Indústria: Brasileira
Clama 36
Calçados par homens. moeras e
miasoom

VIIrÔS

Termo . t•* 650.301, de 10-7-1964
Fornecedora de Matar:ais -- Ponte
Vedra Lula
• Guanabara

9ante -(12&44,
Classe 16
Para distinguir: materiais de k qnstre
ção: argila, areia, azulejos, argazna‘sas. batentes, balaustres, calhas. citam.to, cal,, cre, caixas de descarga, atapaz isolantes, caibros, caixilhos, °viunas, chapas para cobertura. caixas
d'água. edificação pré-moldadas, estacas, esquadrias, fiaram. from, ge-saa
grades, janelas, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas de lunçao, laias,
lajeotaa material isolante contra frio
e calor, manilhas, madeiras Para construções, mosaicos, produtos de base
ashlitica, produtos para tornar. imper.
meabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulico, pedregulhos, piacas de
pavimentação, peças ornamentais de
¡ cimento ou gemo para tetos e paredes.
parquetes. porta:. Portões. persianas,
pisoe, papel para forrar casas. boieiras
para poeta. Oftalm. tubos de ~erro,
telhas, tacos, tubos de vetai/ação. tara
mim de cimento, vigamento, venezianas
e vitt*

r

DIÁRIO OFICIAL (Sego III)

4464 Tèrça4eiral.7.
Tamiso is.° 650.302. de 10-74964
Bui --- Plásticos Ltda.
Guanabara •
•

'SUN-PLÁSTICOS' ‘1DO8TRIA m3~
Classe 8

Chapas. aerificas para letreiros
luminosos
Termo mo 650.303, de 13.7-1964
Pikto de Serviços Sito Donato Ltda.
São Paulo

ao Douro: .
Classe 47
Gasolina, querosene, óleos COMbUstiVeiS,
sSleos e graxas lubrificantes
Termo n. • 650.304, de 13-7-1904
Associação dos Empregados de Supermercados Peg-Pag S.A. e Empresas
Associadas
'São Paulo

OCtfDOLL
• „DE NOTICIAS
Classe 32
•
Jornal, revistas, panfletos, folhetos e
livros impressos
Termo n.°. 650.305, de 13-7-1964
Aghazarian IadKstria e Comércio de
Calçados Ltda.
São Paulo

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
criaiv;as
650.309,
de- 13-7-1964
Tann° n.o
it...iastria e Comcreio de Plásticos
Serpol Ltda.
São Paulo

fInd.

SERPOI.

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de aviou: Recipientes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionad os de substancias a01Suais e vegetais: Argolas, açucarelr01
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para tele fones, baldes, bacias, bolam, caixas. carteiras' chapas, cabos
para ferramentas e utensilior, crUZete.S.
Obras para acondicionament o de alimentos; caixas de material plástico para
baterias, coadores, caos, canecas. ,oLeres. conchas, cestas para pão, cera.
abas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
Caixas para guarda de objetos. criachos, coadores para chá, descanso seta
pratos, copos e copinhos de plástoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhat,
arfinhos de plástico para sorvetes, farinhas de plástico para sorvItet , disms
breagens de material plástico emba. em, de material plástico para solveestojos para objetos, espumas de
esteiras, enfeites para automós, amuas anti-ruidos, escoadorea de

ktie

Pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Para- bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarpições de material plástico para ctensillo's e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancleiras, mantegueiras, malas,
oriabis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, artigos, protetbes para documentos, puxadores de água para uso domestico
porta-copos, porta-niqueis, • porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodiabas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos. saleiros mias, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhamei para acondicionamento, vasos, xicaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta..e pedras • para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para_ladrilros e adesivos pará azalejos.
anéis, carretéis par tecelawn e guarteções de material plástico para indús. usa geral de plásticos
ETAETA SH SH CM VB XZe-^---P
Trmo n.o 650.310, de 13-7-1964
Sertega — Indústria e Comércio de
Móveis de Aço Lida
São Nulo

•

TE •
, Ind. Sena feira
Classe 40
Moveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo çadas, acolchoado, para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrrinhos para chã e cate

las de. 'metal, ladrilhos, lambris, luvas
de 1100tz legas, lageotas, 'material Isolante contra frio e calor, manilhas, mos"
sas par • revestimentos de paredes. 'madeiras para construções, mosaicos, Produtos de base asfaltas, produtos para
tornar impernseabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padre.
galho, produtos betuminosos, impeliambilizantes, líquidos ou sob outra formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, inassaa andruidos para uso nas construções, parquetas. portas, portões, PI/03, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de' cimentoh v.gas, vidamentos e
varas

Termo n.° 650.311, de 13-7.1964
Empresa de Pinturas Drina Ltda.
São Pault.

Ind. Brasileira
Casse 16
Para d.stinguir: Materiais para construções e decorações: Argamasfas,
areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentadto, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas. caixa& "pia,
caixas para cobertuas, caixas dágua,
caXas de descarga para etixos, edificações reasoldadas, estuqeu, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, Ione-

Termo n.o 650.315. de 13-7-1964
Indastda 1% vak di..Gtiarda-Cruvaa
Confecções Ltda.
São Paula

nd06tLetra1

Classe 36
Para diminuir: Artigos de ost.alrlos
e roi; kitas em geral: Agasalhos,
avenha& ..iparcatas, anáguas, bitolam
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. Mack), coletes, capas, abales,
cacrecola. Calçados, chapéu', c.ntom
cintas, combinações, corpinhos calçam
de senhoras e de crianças, calções, calças.camisas. camisolas, camiseta..
cueca:. ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominó:, echar.
Pes.' Salltasal, fardas para militares coTermo n.' 650.312, de 13-7-1964
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorBar Texas Ltda.
ros, jogos de litigaria, jaquetas,
São Paulo
leias, palas...penboar, puiover, pelariasu
maiôs, mantas. mandriais, mantilhas, pa.•erDrm
Moa._ perneiras, quimano', regalo.,
luvas, ligas, lenços,' marnos, meias
Britileira
oeugas, ponches. polainas, pijamas, pn.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 41
Lanches de queijo, ¡salame. presunto, suspensórios, saldas de banho.' sandálias
sueteres, aborta, sungas, tolas. ou daria,
mortadela, pernil e salsicha
tales, toucas, turbantes, ternos, uniformes
Termo n.o 650.313. de 15-7-1964
e vestidos
Dipra Distribuidora de Produtos para
Termo n.o 650.316, de 13-7-1904
Automóveis Ltda.
Sào Paulo
Jorge Çail Credi (Espólio)

•
DIPak
Brat31.1e)..L.
Classe 50 •
Impreaoss
Termo n.° 650.314, de/13'7-1964
IndKstrias Reunidas Rifdytex Ltda.
Sãc Paulo

RTJZTEX._
Ind..cidiasrseas6ileira

•
conjuntos para dormitórios, conjuntos Ala va ncas de cambio, altemadores
para sala de jantar e sala de visitas, aneis de segmento, amassadeiras, ariéconjuntos para terraços, jardim e praia, tes, bombas hidraulicas, bombas centri-

conjuntas de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratóros, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, clivais, discotecas,
de madeira,- espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
muda/ias, mezinhas para rádio e televida mesinha, para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas. prateleiras, 'porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Novembro de 1964

fugas, bombas rotativas, bombas a pistão, bombas de combustíveis para motores, bielas, bronzinas, burrinhos, compressores, cilindros, cruzetas, cambio,
cabeçotes, cubos, caldeiras, dinamos,
dragas, engrenagens, eixos, esmeris,
exaustores, engenho- de 'cana, espremedeiras, espuladeiras, eixos de direção.
frezas, fornos, guindastes, geradores,
guilhotinas, lançadeiras, máquina furadora./ máquinas de costura, máquinas
para passar roupas, máquinas para lavar roupas, matares, macacos, mancais,
máquinas amassadeiras, máquinas misturadora, máquina distribUidorm máquina compressora, máquina para cortar
madeira, máquina ensacadora, máquina
bruaidora, máquina classificadora, mámoinhos para cereais, máquina de abrir
chavetas, marteletes, Máquina para serrar, máquina afiadora para ferramentas
de corte, máquinas operatrizes de precisão, máquina para indústria de tecidos
e malharia, máquina para tapeçarias,
meadeiras, máquinas urdideiras, máquinas de rosquear, polias, pinhões, prensas, politrizes, plainas de mesa, roletas,
retentores, retificas, transmissões, turbinas, tesouras mecânicas, torno revolver, torno mecânico, tesoura rotativa,
torcedeiras, volantes para máquinas de
costura, valvulas, -velas para motores,
ventiladores, virdbrequins, ventoinhas,
valvulas para matarei •

,IndTGEKER.feira]
• Classe 4i
Café eia grão, torrado e moído
T.ermo n.° 650.317, de 13-7-1964
Tijoios judiai Ltda. •

JUNDIA1
Ind. Brasileirai
Classe 16
Tijolos
Termo n.o '650.318, de 13.7.1964
Indústria Mecânica Kazuo-Ltda.
• São- Paulo

Indfjesileiral
ebn se 21

Para distinguir: Arnorteceaores. antepa;
ração, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculas, chapas circulares, carroserial, chassis, carcamas, caixas para armaçes, cotovelo.,
carburadores, correntes de dist:3121d~

coroas, capotas, caixas d ecambio, cabos, caminhes. caminhonetes, carros.
conjunots de escapamento, direção. deisligadeiras, dorsais, engates para veículos, estribos. eixos ,eagrenagens, embreagem, beim: para veiculas, frontal.
tas para veículos, feixes de Mola, guarnições para maçanetas. gonzo& grades
ponteiras, hélices, hastes. indicadoras
de direção, juntas universais, lancham
molas. manivelas, motocicletas, motociclos, mancais de veiculas. motonetas,
peneis, parachoques, pistões, pedestais,
pedais, paralamas, partidas, portas laterais, pinhões, porta rodas. parabriseis.
reles para buslnas, reles para faróis, rodas. retentores, reboques, coquetes part
veiculas. serpentinas. tambores de freios, tirantes, terminais • para cabaa
baterias, tuchos, vareta: de veiculo', varais de veiculas. vareta: de controle tk
afogador e velocipedes e volantes

, Tèrça-feira 17
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•

Termo 2.0 650.319, de 13-7-1964
Eld'y Malras Ltda
Sao Paulo

Termo a.° 650.324, de 13-7-1964
Indústria e Comércio de Produtos
, Alimentícios Fuste Ltda '
São Paulo

ME1.31.
;r3d. iarami.eira

Und.8.11PrIalleira

Classe 36
rara distinguir: Artigos dia ventados
• roupas feitas em 'geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas., blusas.
ri:botioas, blusões boinas baba, boués, capacetes, cartolas, carat
¡anu, casacão, coletes, capas, chola.
Cintas. combinações, corpinhos calças
ascrecols. calçados, chapéus, cintos,
de senhoras e de crianças, calções, calçai. caosisas. camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas,- colarinhos cueiros
*aia* casacos, chinelos, dominós, acharP4m. Santas as. fardai para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas. got•
jogos de !ingeria, jaquetas, laqué%
t:as.• ligas, lenços. manas, meias
mas. mantas, mandrião, mantilhas. pa1et6s. palas, penhoar, pulover, pelariam
perneei% pouches, polainas, pijamas, puabos, perneiras, quimonos. regalos.
Mbe de chambre, roupão, sobretudo,
suspensórios, saldas de banho, 'andana.
susteres, 'horta, magas, tolas, ou alacks
tater toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

NovembrQ

I.Ç..:1.4•:"1

•

.Termos as. 650.330 e .550.332, de
13-7-1964
IndKstria e Comércio 4V Bebidas
batina Ltda.
São Paulo

Termo n.° 650 . 335, e. a 13 -7
Construrora Deset.y tiu:saurães à. A.
Bahia

P coriDoiffino

VEM C1.-(11Z"

Classe 41
Balas, doces e pães

Classe 33
1 itu:o
• Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparai.
Termo n.° 650.336, ' da 13 7-C4
vos, anis, bitter, brandy. conhaque. ar .
vejas fernet, genebra, gin. kumel. lico- Construtora Deway Guaaarães S. A.
Já_
res. • nectar. punch, pimpermint, rhurn
Bahia
sucos. de frutas em álcool, vinhos, ver
tnuth, vinhos espumantes, vinhos qui.
Classe 50
nados. whisky .
s' •
Impressos em geral
"uunDOMINIO EDIFICIO
Classe
43
•
Termo n.° 650.326, de 13-7-1964
VERA CRUZ"
Construmar Comércio de Materiais Para distinguir: Aguas minerais, águas
gasosas. artificiais, bebidas espumantes
para Construção Ltda.
sem álcool, guaraná, gazosa, essências
São Paulo
pára refrigerantes, refrescos, refrigeranClasse 33
tes, sodas, sucos de frutas, &Nes e
Título
C 011SP RUZ`ÁR
xaropes
Dtaturefra
Te-mo n.° 650.337. de 13-7.64
Termo n.° 650.331, de 13-7-64
Classe 16
Construtora Deway Guimarães S. A.
Indaatría
e
Comércio
de
Bebidaa
Itaaana
cara distinguir: Materiais para construBahia
.
Ltda.
ções e decorações: Argamassas, argila.
São Paulo
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, Motos para pavimentaçáo. calhas, cimento, cal, cré, chapas
CONSTRUTORA
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
CO C DE_
cbaims para coberturas, caixas dâguá.
DEWAY GUIMARIES 5/A.
BEBIDAS MANÁ
caias 'para coberturas. caixas ((água,
IRDAs
•
caixas de descarga para etixos, edificaTermo • £1. 4 650 . 320, de 13-7-1961
ções premoldadas. estuque, emulsoo de
Nome comercial
Classe 33
• Amado jacob
base asfáltico, estacas. esquadrias, astuta,
Titulo
São Paulo
Termo n.° 650.333,- de 13-7-64
turas metálicas para construções, lameTenmo si.° 650 .338. de 13 -7 -64 "
JACOB E •
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas Construtora Deway Guimarães S. A.
Bahia
Roven Industrial Ltda.
de junção, 'ages, lageotas, material isoJ AC OZnilr0
lante contra frio e calor, manilhas, masSão Paulo
na para revestimentos de paredes, ma- "DEVIA! GITIMARiES ff
Classe 32
cieiras para construções, mosaicos. P roProgramas radiofônicos de televisão e dutos de base as5áltico, produtos para
Ind.Brasileira
circo
tornar impernseabilizantes. as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra•
Classe 16
Termo n.o 650.321. de 13-7-1964
galho, produtos betuminosos, imPermea
Transportadora Etnom Ltda.
líquidos ou sob outras formas-bilzantes Para distinguir: Materiais para construSão Paulo
para revestimentos e outros como nas ções e decorações: Argamassas, argila.
construções, persianas, placas para pa- areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo•
vimentação, aças ornamentais de d- cos de cimento, bloros para pavimentaInds.TiCrifleira
.
mento Ou gesso ara tetos e paredes, ção.. calhas, cimento, cal, cré, chapas
Casse 50
papel para forrar casas, massas anti- Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
raidos para uso nas construções, par- chapas para coberturas, caixas dágita, Pára ClIstinguir: todos e quaisquer artiClasse 33
quetas, portas, portões, pisos, soleiras, caixas 'para coberturas, caixas dágal, gos não incluídos nas demais classes
Tcan.sporte de mercadorias
para portas, tijolos tubos de Concreto, caixas de descarga para etixos, edifica- como sejam: papéis de cartas, enveloTermo n.o 650.322, de 13-74964
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- ções premoldadas, estuque, emulsoo de pes, cartões, comerciais e de visita',
asfáltico, estacas, esquadrias, estru- faturas, duplicatas, recibos, letras de
IndKstria e Comércio de Produtos
ques de dmento, vigas, vigamentos e base
turas metálicas para construções, lame- câmbio, notas promissórias, placas; leAlimenticios Fuste Ltda.
vitrós
las de metal, ladrilhos. lambris. luvas
treiros. luminosos, memorandos .
São Paulo
de junção, lages, lageotas, material isoTirmo n.o 650.327, de 13-7-1964
Termos
as. 650.339 e 650.340, da 'lante contra frio e calor, manilhas, masEscritório Monedor Ltda.
13-7-64
'
sas para revestimentos de paredes, maSão Paulo
Carlos Moreno
deiras para construções, mosaicos, proSão Paul
dutos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasMERNMr&
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
gulho, produtos betuminosos, impermeaNome ova
bilizantes líquidos ou sob cansas fornias
para revestimentos e outros como nas
Termo n.° 650.328, de 13-7-1964
construções, persianas, placas para paEscritório Monedor Ltda.
INGOSTRiA 13(tASILEIM
vimentação, eças ornamentais de ciSão Paulo
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas ;tadrcidos para uso nas construções, parClasse 1
quetas, portas'. portões, pisos, soleiras, Para asstinguir, tintas, lacas, vernizes
para portas, tijolos tubos de concreto, esmaltes, substâncias químicas usadas
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- em geral nas indústrias, anilinas, absorClasses: 25 e 33
ques de cimento, vigas, vigamentos e ventes. alcatrão, água raz, álcool, alua
Titulo
ritrôs
Classe 41
minfo em pó, alvaiade, malta, antidetoTermo n.o 650.329, de 13-7-1964
Dcbces, balas, biscoitos e bola cru
untes anti-incrustantes e desincrustanTermo n.° 650.334. de 13-7-64
Escritório Monedor Ltda.
tes para caldeiras, arsénico, acetona.
Construtora DeVeay Guimarães S. A. acetato de chumbo, acetato de cobre.
Silo Paulo
Termo n.° 650.323, de 13-7-1964
Bahia
indústria r Comércio de Produtos
acetato de amando, acetato de potássio.
Alira -a tido.' Fuste Ltda.
acetato de zinco, ácido bórico, ácido
WITEDOR
Ca,. P
acético. ácido axálico. ácido nítrico,
Ind.. Brasileira
: , CON.T.UNTO VERA CRUZ,.
ácido fênico, ácido cítrico, ácido sali.
'T.TSPINHO
Ind.. Brasileira'
cinco, ácido benzedco, actol, água oxige•
'Clame 25
nada, albaglaa, albuminato de ferro.
Classe 33
Classe 41
Cálculos técnicos, plantas e projetos
argirol, arseniato de ferro. arseniato de
Titulo
imobiliários
gra, balas, biscoitos e bolacras
potássio, arseniato de sódio, antimônio
Termo tis° 650.325, de 13-7-1964
' Hoteleira Serrana S. A.
São Paulo .

INigns, E
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enetático, amoniaco. líquido, araza: ara 1 Téaaaai as. 65',...511 a 551.314, de !avião, rodas para ateia/aios. toletes. TeTemo ma 650.346, de 13-7-64
13-7 .11
reatores. redatores, reguladores, rola- Vector S. A. Construções • Monta.
til -e cetalilida. bálsamo de parIllil, ,
cloreto de mercurio, bi-fustata de ca i Veataa- S. A. C ..,....na,ars e Mentuge.as mentos; serras, serras mecânicas, supor(tens Industriais
laaaariaa
te equilibrado para hélices, teares.. turcio, bicarbonato de. sódio, balas a ai ;
• Balada
binas, torcedeiras, tesouras. tesouras
boricina, borato da sódio, banzonatte I
E:
mecânicas, tornos. tornos revólveres,
benzoato de mercúrio, bistiimose. bicar- 1 tupias, tirântes, transporâdoras. 'tachos
bonato 'de potársio. breu FF, cola sin i
'VECTOR" VA. oommuderq
de válvulas, terminal tr=eiro do motor
tética. composições químicas tailizacka
de
partida,
terminal
da
.ancora
do
eixo
pelos
cortu
e
?elas indústrias. texteis•
,MONTAGEN3 INEOP3221Al2
do batuta. virabrequizis, :vautoirdias,
aias. corantes minerais para uso ii.
aálvulas, ventiladores para autoin&veis
Indústria. creosoto para usos nas liadas
Nome comenda'
(alo motor)
arnoriato de
Irias, cafeína, cai
magnésio, carbonato de sódio carvão
'ermo a.• 650.347, de 13-7-64
'Classe 16
vegetal em pó. carvão ativo, casemata . Ciasse ,S Para distinguir: Materiais para con.stru- Tratamentos Tflarticos Tata-rant Ude
São %ala
de sódio, carvão animal. cianureto d '.' Para distinguir; alaamnias ilnéis. autolu- ções e decorações: Argamassas. argila,
mercIdo, eitratO de calcina, citrato e ? brificadores. alavancas paaa .suspeader areia, azulejos, gatentes, balaustres, bloferro, citrato de ' prata, citrato de na. veículos, batedeiras. bielas. barri:lhos, os de cimento, bloros para pavimenta.
taasio. cloreto de 1112611M , cloreto de blocos de moto-. bronzinas blocos, bar- ç‘.0, calhas, cimento, cai. cré, chapas
inZlelraleirea
cal, cloreto de cálcio, cloreto de mig• ras, bombas .runidores para cereais. be- isolantes, caibras, •abcilhom colunai;
4w,a.
caixas
az.
41,41,as
para
cdberiar
césio, cloreto de sódio, cloreto de pu. toaeiras, bola de carburador. breies.
Cl'asse
tássio, colargol. corádio eãslico, cleaner bombas hidráulicas. cruzetas. cilindro& caixas para coberturas, caixas .dagua. Tratamento& térmicos.
em aparelhos
de tártaro, cuprol, citrato de ferro, Cl clicabios, cabeçotes. carter de enibrea- caixas de descarga para atam edificaClinicas
trato de -quinina citrato de ferro verde gera, raster de motor. comutadores, ções premoldadas, estuque, emulsoo de
carbonato de ambnio. cloreto dè zinco. , cubos de placas de embreagem cuia_ base asfáltico, estacas. esquadrias, estruTeimo 11.* 693.349, de 11-7-61
carbonato de potássio, carbonato 2e ama de cilindro do motor, caixas Ge turas metálicas para construgles, lameConfecções Fdy Ltda.
manganês. dem:tate!. ‘feserigrazaintes para lubrificaçáo, coroas, caldeiras, chapa las de metal.. ladrilhos, lambris, luvas
São Paulo
zó is va
a ee
enta
caldeiras a dl:atração, alazio
dnekisin
ueaça
cIrfo..nt,dsempoaxria-iantes par
es, ela:gemas
:In materialias:
máquinas.
ge
ores de
por paradefias abgr er?C.0
em pó, estearato de altunínio. .essências arranco, carburadores, correntes de dis- saa para reveatimeatoz de paredea. atada gornenol, essência de eucalipto, emo dbuiçáo, caixas de câmbio caixa de deka, para wanatrunsam. wouticos ,,,,r4,..
D
.,
,,, „-... ...
Lentes para remoçâo de tintas a p 'aca- movimento central, colares de esferas &dos de base ..,á-f.ãj,-,-,',..„,,,,—,"
Indactrie.Braxilaira
das, eimulsionante para produtos asiál- para direção e movimento central. cap- m uar irsperineaulizantes as
— -argamas..
*—.—
ticos. esmaltes. der, feaosalil. formai, tadores de chamas, cubos tnotones sele- sas de cimento e cal, hidrâtilica; pedrefosfato de ferro. fosfato de tricálcio. fos- tivos para (l.eicu1os de tração nas qua- • gulho, produto» betuminosos, irap CaptaClasse 36
fato de potássio, fosfato de Mato. !os tro rodas, dínamos. diferencial disposi- bilizantes líquidos ou sub outras oratas Para 'distinguir: Artigos de vestuários
fato de amónio, fluidos para freios, tivo de ignição elétrica, dragai desnata- para revestimentos e oCtro como nas e roupas' feitas em geral: Agasalhem
g f:e rina, glicerofostato de potássio, deiras, desintegradeiras. descascadeiras. construções,
persianas, placas. para pa- aventais, alparcatas. anáguas, blusa"
. glicerofosfato de magnésio . descascadpr. distribuidores de gasolina. viinetrt ..án. e„.,_ dru_____._"
,_ ,_ ,..
_ botas, botinas, blusões. boinas, basmClasse 49
'-' douro& bonés, capacetes, cartolas, cara03.".°e psz:red
'7
espuladeiras eixos. embreagem. migra- mento ";;u .getZ ara te
as,'
logos. brinquedos. artigos desportivos e x,adores. engenhos de cana. aapraenado- papel para forrar casas, massas and - puças, casação, coletes, capas, chalra.
, passatempos. a saber: álbuns para' re. res, engrenagens, exaustores para barcachecola calçados, chapéus, cintos,
rcidos para
uso tias
construções par:- cintas, combinações, carpinhos, calças,
partas,
cortai e armar. aviões. automóveis tas, levadores, esmera ' espulas. foles de ,,uetaa,
:Iões,
portões, pisos, seiras, de senhoras e de crianças, calções, calama argolas. bera:c:noa. bonecas. bons- forja. Iraras, fusos, furadeiras, forjas, "para portas, tijolos
is de c-oucreto, ças. camisas, camisolas. camisetas,
os tubos
cos baralhos de cartas bolas 9' tr• freios. fornos. freie:5 magnét icos 9121
tacos, tubos de ventdação, tan- cueca, ceroulas. ralaria:1m ~s.
todos os esportes brinquedos em forma 'abotinas. guindastes, geradores. gazei- telhas,
que, de d.,,,,,t o. .vigas, 'vigamentos e
de animais, balões de brinquedo. bilha ficadores. guinchos. araxeiras, gatilho saras, casacos, chinelos, dominós, achar.-vitrós
pes. fantasias, fardas para militares, cores. brinquedos medul em. brinquedo) de partida do funcionamento de angraem %roa de instrmentos 1121er" nagens de velocidade da veiculo. Injelegiais. fraldas, galochas, gravatas. gor(''ase
brinquedos em forma de " armai leme toras de carburadores. iniciares. juntas Para distinguir: Arvores de natal, bi luvas, ligas. lenços, mactils. meias,
.
,atai8s. mantas, mandrião. trantlhas, paquedos de borracha com ou sem •'53,* universais. iaminadores. :ubrificadorea, ue /ou bolas
'para enfeites de arvoro rcas jogos de litigaria. Jaquetas, laguês,
geograucas carmes
. carrinhas. carrocinha* calta&16es. máquinasscaassadeiras. máquinas de de cata' 1. metes
vio
feri*, palas. penboar. pulava; pelerinas.
cartas de jogar. chocalhos caneleiras abrir chavetas. máquinas afiadoras de
para esporte cartões para iene. casi. ferramentas, snáquinas de arqueação e postais.' cartecies, displays, estatuetas, peugas, ponches, polainas, pijamas, pu..
abas de brinquedo.: casinhas de armar
para estampas. gravuras, trutas de vidro, ti- abas, perneiras, quimonos, regalos,
de volumes.
máquinas
de furar.
m áquinas 4e âtira sde ornatos. festões, forograSa& rebe de chambre, roupão, sobretudos,
cadeiras de brinquedo catteiras e es embalagens
alugar .
atránuatu.
de louça. Natas para enfeitar suspensórios. saídas de banha sandálias,
velepes com . ftlhas para recortar
atarrachar. máquinas batedeiras. asoao- frutas
amar, calçados para
bolos de aniversarias, batizadas, casa- mictares, aborte. sungas, atolais ou aluiu,
de
costura.
máquinas
paga
máquinas
res,
ectroas
ara
.bwecas'
..
.z.va...4.,0
de eçtradas, mantos e outras quaisquer comemora- tuler, toucas. turbantes. Senha& UM'
par* pulai. clavinas para , dto ao abro co astruções e
— de "emadeire . enív,,,,, can. gravuras. imagens, letreiros. made
copos de dados. caixinhas de anistca máqu
fomes e vestidos
nas
"r— saguins. maquetas, obras artísticas, obras
dados dardos. discos dominós moia . na icasificadann.
dráquinas compres.
Termo
a.* 650.350, de 13-1-64
gardas de • brinquedo, espingardas de soras, máquinas desempalhadoras, ma
' de pintura, paineis e cartazes Para deCooperação América Ltda,
mo; estaquinhas para jogas. eni gmas guiam eafflhadeiras,
máquinas ensaca. atra ções e Par a ia:Posição. Projetos.
São Paulo
en g enhos de guerra de brinquedo lise deiras, máquinas para extração de Siem mostruários de mercadorias dilemas e
rinhos ir engomar. ferramentas M' máquinas
propagandas.
impores
artisticos
P
ar
a
as de fabricar papel, máquinas
criantas huras de que. e Anita" para fabricar telas de arame, máquina, para vitrines, estatuetas para adornos
figuras aa a lago é xadrez fogões e tfe impressão.
e para fins artísticos, taboletas
AX2RI C A
caárjuinas tnsufladoras.
fogãoz; -hos de t.i.nqbedo s. logos de m iouinas rnitadorns,
máquinas d e lixar.
Classe 50
Stio Paulo-44ml tal.
futebol de mesa a/alheiras para estio tz• mamam ~cais, rneadeiras. martelos Para distinguir:
Impressos eia geral,
ganchos para / as gu isas para erma. meorilmv, moinhos paria cereais, má- mandas impressos,
ações, apólices, bisas, aa,1ra Li s. iscas eatlfl -lail quicas de lavar vasilhames, máquinas haste, bilretes de sorteio,
Classe 3.1
cheques, ampara rosca. -logos de darnas, logos de para fabricação de bebidas, CGIVPPOC134 tbes comerciais e de visitas,
duplicatas, Para distinguir: Corretagem e reptedeenia& lagos de raquete. Unhas Pare
mecanismos impulsicaador do debentures, envelopea, faturai, iolhi• natações por conta própria e de terpesca luvas para boa, para esitrian mandris.
diferencial. máquinas para malharia, má- alias, letras de climbio, notas fiscal& ceiros, Serviços de importação e. erporpara jogado: de soco, máscaras cansa- quina para moldagem. máquinas para notas promissórias, papéis de
tação
corresvaleseas, mesas de bilhar, de campista panificação, máquinas para olaria,
pot:ciência, passagens, pulalicidade e
de roleta, de xadrez, mobílias de brim quinas operatreág. ~nas pulvericalTêxtno
n.
•
650.351.
de 13-7.64
quedo miniaturas de utensilios ciastes dom. máqubas de polir. niáquinagza.
Ottomar Indústtía e Comércio de Made • propaganda em geral, recibos
tico., Puem Pai:lactes. IVÁlea. pettCas rosquear„ máquinas rotativas paar atinar
teriais Para Construções Ltda.
Termo n.° 650.345, de 13-7-64
São Paulo
plangi:et= .para g iniatIca. Peças ar ferro, aço e bronze, máquinas p=a to- Vector S. A. Constrogdes e Montajogos de damas dominó e ¡Ladre. Pelo. Miar, máquinas de serrar. máquinas de
gens Incluebrials .
tas afanas e outros Instrumentos anne- =olhar e tampar vasilhames, máquinas
Balda
• caio de brinquedo. pisadas de atirar para temapjanagem, máquinas para td.
flesgs& P*Paãalos de palPel. Osowitehil cotagem, máquinas de caongir. snátsataas
quebra-cabeças ema ~a de maiar de ozdeadaaa„ ~tas de tosquiar,
'
'
Classe 1.6
raquetes redea de pesca. sedes para quinas para beneficiar café e arroz,
Paca distinguir: Materiais pata covaruJogo., rodas de roletas, rer6loer ar moinhos para café, máquinas para preções e decorações: Argamassas, argila.
&-Inquedo soldadinhos dr chumba ta- parar adubas. máquinas de Lazer ~areia, azulejos, patentes. balaustres. Woboleiem para logos, tacos de bilha carrão. ~ores, pinhões, plitães.
rms de cimenta blocos para pavimentatambores para crianças ~ta. politrizes, prensas, punções, plainas, piação, caibas, dentista cal. cré. citnpas
térreas para brinquedos. ossos pus au para tornos, prensas hidráulicas,
antes, caibros, caixilhas; colunas:
tamboretes, tênia de mesa. trem e ulas platinados, pedais de alavancas. polias,
Classe 33
chapas para coberturas: caixas a.C,0u..
'
pela. regou*, s. ~as
placas . de verificação para hélices de
?eido
caixas 'para coberturas. .adzas
k j,

Virgenl,
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ehm de descarga para etixos, edifica
s premoidadas, estuque, emulsoo de
abe asfaltico, estacas, esquadrias, estrita
ras metálicas para construções, James de metal, ladrilhos, lambris, luvas
junção, lages, lageotas, material isoante contra frio e calor, manilhas, maspara revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de 'base asSáltico, produtos para
tomar impermeabilizantes as argamaslias de clamado e cal, hidrãulica, padre4jUlho, produtos betuminoso., imPermeabilizautes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos, e outros como nas
èoastruções, persianas, placas para paVtatentaçao, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel P ara forrar casas, massa& aati". =Idos para uso nas construções, parisetaa, •portas, portões, pisos, soleira..
ra portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, Gutguta de cimento, vigas, vigamentos e
n
vitrós
. .

çe

• 01,,R10

Termo n. 9 650.362, de 13-7-64
pes, fantasias, fardas para militares. colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gor- Indústria de Calçados Esperança , Ltda.
••
a
s São Paulo
ros. jogos de angarie, jaquetas. (amais,
luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa1SP§"Ni f
letós, palas, penhoar, pulover, palatinas,
ras__eiral
pragas, ponches, polainas, pijamas, pu_
1 In .
abas, perneiras, quisnonos, regalos,
36
robe de chambre, roupão, sobretudos, Para distinguir:Classe
Calçados de ha jas a.a
suspensórios,. saldas de banho, sandálias,
espécies para homens, senhoras e
Jactares. aborta sungas, atolas ou idacks,
crianças
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Tèrmo n.° 650.363, de 13-7-64
Auto Peças Farina Ltda,
Termo n.° 650.357, de 13-7-64
São Paulo
Caiba — 'Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
São Pauis

IndliStesileira]

a.,

Ad?.Sesileir0
Classe 50
. Impressos •
Termo a.' 650.358, de 13-7-64
Raul Radu
São Paulo

Unita na 650.352, de 13-7464
Suas Madeira&
São. Paulo

Casse 41
Geléia real, mel, soja

iND. aRAS LEIRA

Termo na 650.34, de 13-7-64
Materiais de Construção "Constrular
Fernandópolis" Ltda.
São Paulo

FIRE WRIs

In

ilida BRASILEIRA

"nOVERNADOR"-

Classe 11
Para distinguir: Ferragens e ferramentas de tõdas as espécies, artigos de me•
tais não incluídos em outras classes

.

"NOVA VIDA"

Tanino n.° 650.353, de 13-744
Auto Nato- Governador Ltda.
São Paulo

• Novembro de 1964 4163
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~L.

Termo n. 9 650.359, de 13-7-64
fusa — Indústria ç Comércio de Plásticos Ltda,
São Paulo

•
-Ind.jgrsileira

rasileira,

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. gatçntes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibros. Caixilhos; zolunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas d4gua,
caixas de descarga para etixos, edificaabes premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfaltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para' construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotai, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas.Sa3 para revestimentos de paredes, madeiras pata construções, mosaicos, produtos de base as çaitico, produtos para
tornar- impermeabilizantes as argamassas de cimento-e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, .persianas, placas para pavimentação, aças ornamentai., de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso :má construções, parquetasa portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de veatilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Tarnio n.9 650.365, de 13-7-61
Edil Ferreira da Costa
São Paulo

.
Ciasse 47
• Classe 36
mineral
de
turfa
o
uvegetal.
6caa
mig o
para. iluminação, combudiveb, Chinelos, sapatos, sandálias plásticas,
alças para sandálias plsticas
fluidos de iluminação, gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrifiTermo
650.360, de 13-7-61
cantes, nafta, óleos iluminantes, óleas Aicitur —n.°
Comércio
e Indústria de
lubrificantes, parafinas, petróleo refiMóveis Ltda,
nado,. querosene' e turfa .
•São Paulo
Termo na 650.354, de 13-7-64
Aleind
"Cral" Comércio e Representações
Americanas Ltda.
São Paulo
Classe 40
Para distinguir móveis em geial de me'CR AL"
tais: vidro ou madeira, estofados ou não,
armários, almofadas, acolchoados, para
IND. BRASILEIRA
móveis, bancos balcões, banquetas, berços, biombos, cadeiras, conjuntos para
Classe 8 .
sala de jantar e de visitas, conjuntos
Artigos da classe
para terraços, jardina e praia, camas,
cabides, caixas de rádios, colchões, disermo na 650.355, de 13-7-64
pensas,'
conjuntos de armários e gabiKiaton — Boutique Ltda.
netes para copa e cozinha, divisões, &São Paulo
vau, discotecas de madeira, espregui-:
çadeirais escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mezinhas para maquinas de escrever, mesinhas, móveis
Classes: 33 e 50
wo. BRASILEIRA
para fonógrafos, molduras para qua- Para distinguir: O titulo de estabelecidros, porta retratos, poltronas, pratelei- mento
de uns escritório contbtl, bem
ras, porta chapéus, vitrines e traves- como o timbre de todos os seus inanes-,
Classe 36
seiros
sos comerciais
Para atatinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Têrmo
650.36t, de 11-7-61
Têrino n.° 650.366, de 13-7-64
aventais. alparcatas. anáguas, blusas,
Conexões Roig Ltda.
Zanzibar Mercearia Ltda. .
botas.* botinas. blusões, boinas, babaSac, Paulo
.
São Paulo
da:tiros.' hanés. capacetes, cartolas: cara.
pacas. casaçao. coletes, capas, chatas.
ROIG
ind. 3".rasileirs
cachecois calçados. chapéus, cintos.
Ind. Brasueira
cintas. combinações. caminhos, calças,
.
.t
de senaaras e de crianças, calções, cal,
Classe 41
,
Classe 11
ças. ,camisas. camisolas, camisetas.
. •
cuecas. ceroulas. colarinhos, Cueiros, Par distinguir: Conexões psi tzca- Aiçsistirs., aletria, alho, • aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, ,embiri
narnentos
salas, casacos. chinelos. domineis, achar_

Ind. Brasileira

arrêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitolos, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão, anela.
em pau e em pó, cacau, carnes, chã.
caramelos, chocolates, confeitos, cravsx
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios 'croquetes, compotas, magica, coalhada, castanha, cebola, condimurros para alimentos, colorardes.
chouriços, dendê, doces, doces de Fru-tas, espinafre, essências alimentares, emPanas, ervilltas,.enirovas, extrato de to-

mate, farinhas alimenticias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sêcas naturais e crista'izadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grdnulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes agir
conserva, lentilhas, linguiça, louro, musas alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
innstarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
paes, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, picldes, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
qatijos, rações balanceadas para ant.
mais,' requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduic.hes, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco* de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.,
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de-animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo 'na 650.367, de 117-64'
Viltneosney Aparãcilo Riga
São Pauto

,C4FE CUÃOYRA
&na. Bramaerral

•

Classe
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moldo.
Tarmo na 650.368, de 13-744
Kaiane- Representações Ltda,
São Paulo

-

ICLDLR

Ind.. .israsileira

Classe 50
Artigos não incluídos em outras alasses,
a saber: etametas, envelopes, rótulos,
faturas, notas e impressos comerciais
em geral, usados nas atividades da
requerente
Tann° n.° 650.39, de 13-7-64
Ramal Comércio e Representações Lida.
São Paulo

"KH1TON"

RAMAL
-IND. BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Arroz, feijão, batata,
café, cebolas, farinha de mandioca, alho,
•
alpiste e milho
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natio a.' 653.370,, de 13-7-61
Pia to Gaande Etalneário e 1-I•at-1 lada.
:

Tjtrato ri„' 650.377, de 13-7-64
Teatil Fargo:. Ltda.

PORTO GRANDE

Pape:lar

Temo a* *550.371. da 13-7-64
Distribua:rota Par--ta da Correias
s
tnifgau
sileira
CS s. 3:
Correias 41.? traannisào '

-- . -- --. -- -- . —

Térmon.° 650.372 ds 13-7-64
Indústria de Ciçadas Laramie Laia.
P • i's

653.3,52. de 13-744
.G1;zerin
S.1-30.) P. lula

1

Inellgtã?ei.mo,

Trato ta.* 650.351, de :13-7-64
Tato Cktir. &Camada
São Paulo
•'
IndSgellelra

Clame 2
Siketearlai e preparações volitas
das na agricultura. na bouicsitura
etermária e para hes Saaithataeb
adubos, ácidos ~os. Ni
deilatetantes e para faz apanha-mosca e uiretos (ds goma
papel ou papelão/. álcali&
vermicidas. carrapaticidaa. Orasok,
Salina. creosoto, desodorante&
taras. deturnadores ~matinadores
pragas e bervas daniabas. atm/
tes. embroca‘tes para animais.
Têrmo n.s 650.384, de 13-7-64
tos. tarinhas de' Ou" tertilttantcs.
eaasass raia' Auto Peças Monteiro Pinto tato.. formicida'.
-fumigaste& heisl
Ltda.
das, glicose para tina veterinário& 0111¥
Sçao Paulo
sto. berbicidaz..Inseticidas. iesediudg
para animais, aves e peixes.- Óleos dol
•
'infetaras e veterinário*, petróleos Ui
satírios e desmdetaarea, papel fumega'
tôo° pós inseticidas, parasiticidas. frae
gictdas e desintetantes, preparações II
Classe 50
produtos inseticidas, termicidas, desfile
Automóveis
tetantei e nseterinárioa, rfficida& regi*
dias para fins veterinásios. sabões vetas
Têrmo
650.385. de 13-7-64
riflaras e desintetantes, .sais para !Md
Bar Musicado Beira Mar Ltda.
agricolas, borticulas. sanitários e veteri
fiais Paulo
['Mário& sulfatos, superfosfatos vacina*
para aves e animais, venenos c~1
alai UR
inct. Drasileina
Insetos. animam e benta daninhas
Çlaase 50
ramo a.' 650.390. de 13-7-1964
Impressos
Bregon Representações e Importadosa
Têtsrio n.s 650.386. de 13-7-64
•
Limitada
atacar ioão Ticianelli
São Paulo

Impressas.
— - -- • — -.,
uol...",(5e. eu; gral pa;..
AOS
111".-rmo na' 650.383, de 13-744
C
..à11..:1
radral a/ 1.¡ ,, t/N ue
Fran szo Vtictdos Ltda.
,..inaJnot N.Xi:111
A:aucSa
S •1io Pado
roa. - ..asetuiras luz ;u.
sai. dos as
a; em juta ier%ey. brent :snon
paco:pt,o, percaline, rani!. fayon, seda
natural. técidus p.a s ..1. os. tecidos imraeg?el..
permeataazantes e n (:,-*.JS.,» ie 01:3110 COUTC
Casse 21
• VeStA'15
Atatcesa5a-eis
Petr,

ai ia

i te

T.êrtno n.s 653,378, d: 13-7-64
Ni,:rotex 13d:11:Iria d.Galaanoplastia
Ltda.
aas• 1, .ao

DIp
Ind.
rn' ein

leii2
•

Azu, da p. e:sio aZ n11 Ultr Miai. aunai
mo em pó para paisura. asado futrico,
atuuten. água ougenaaa. agua raz,
Classe 36
para tias ma-a:criais, alvaiade.
antt.corrosivos. ácido arsènico.. brilhanCalçados para homens, ranhuras e
tes a óleo. bromoreto de 3M31:110.
craniana
matos. cloreto „de sódio. 1orct o de
Ténuca a.' f.53.373. .de 13-7-64
•ccorna. cloreto de potássso carbonato
Arvgas Rala- rosas OSalan Ltala.
de sódio. corantes para uso 'ais indústria
macerai. creosoto para indziatria carboSc Pnio.
nato de magnSsia. cloreto de LIXO,
cloreto de cálcio. esmaltes. goma-laca
preparada, glicerina para aso qa in.
L'ilR.7.1114agifeYrdr`
Jactai hiposalfito de sódio. iodarem
anõriso. idrosoa ao. laca. mana à
cose de óleo para correção de piottran,
Classe 25
Bibelots, cartões postais. cartazes, es- nitrato. óleos. Potássio de sódio, potampas, estátuas, estatuetas. fotografias. tássio para usa na Indústria secantes
para tintas. sais de arolnico usados
gravuras. imagens. rosários
na indústria. sultatos. tintas, dotas a
Tênno ras 653.375, de 13-7-64
álcool. vernizes a á'cool
Depósito de Meias e Malas Tacob Ltdta.
Tênno ta° 650.379, de 13-7.64'
San Paulo
Ca-ré-cio de Resíduos Industriais
Patlasa;a Lida.
JAZOB
SN,.! P nau

' /aia. 45r3811.e1r2

Casse 3S Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: •Saasalhas
aventais. :i'parcatas. anáguas. alusas.
botas, botinas, blusões. boinas. habi
dauros, bonés. capacetes. cartolas cara •
ouças. casação. coletes, capas chatas
cachecols. ca:çados, chapéus. santos
cintas. combinações. carpanaios. caia
de senhoras e de crianças. calções. cal
çaa. aamiaas. cain;solas. casa:setas
cuecas. cerou:as. co„arinhos. cueiros.
sa!as. casacos. chlacios. dottáPrás, echar:

pes fantasia& tardas para militares actlearais. fralJas, galochas. wavatas. gorros. logos de ;ingeria. jaquetas laques.
luvas, ligas. +4 nços. mantõs meias,
maiôs. mantas. mandrião, mantlhas, paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas
peugass. ponches. polainas. piiamas. pu.
nhos, peroetas. quitnoncrs. regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios. saídas de banho. sandSlias.
sueteres. &horta sungas. ssalas i slacks,
tu'er toucas. turbantes. ternos. uni.
formes e vest) , lo g.
• Têrcads sa° 650-.37. de 13-7-64
Marmogran Inaústria e Cpmércio de
Mármores e G.tri:tos Polidos Lt=la.
Ssia

Inmcille'ull'a?..

P-...ulo

PR,QTEC
orasi2elr

JAPU
Brasileirp

Classe 16
Pua digingulr: Materiais para constru;dei( e decorações: Argamassas, argila.

areia, azulelos, patentes, balaustms:blocos de cimento, blocos para pavimentaçãe calhas, cimento, cal, cré. chapas
Isolantes. caibros, caixilhos; raianas;
chapa para coberturas ,. caixas dágua,
%LU
caixas para coberturas. caixas dágua,
raai J. e ir a
caixas de descarga para etlxos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base alfaiam estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lameTérmo na' 650. 3Sa 1.1e 13-7-64
las
de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Tearlanarn e Conlesaões Minanyl
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor. maral stSs, masP.3i.11C1
sas para revestimentos ,de paredas. ma, deiras para construções. mosaicos, produtos de base as‘áltico, produtos para
TWANYL
' tornar impermeabilizantes as argamastnd. BrasileirE
sas de cimento e cal, hideasslica, pedregulho, produtos betuminoso. ilaPereleabilizantes liquidos ou sob outras fornias
Para .1 ; fsaa • i s :lu geral, terevestimentos e outras como nas
cidos para confecções eia geral, para pára
construções,
placas para patapeçarias e para artigos de cama e vimentação, persianas.
eças orna raeasa t. de cimesa: Algodão. alpaca Cana:amo cetim. mento ou
ara tetos e paredes.
carçt casemiras. fazendas e tec dos de papel paragesso
cal
. as. maasas arai15 em peças. luta. 1ey linho nylon raidos para forrar
uso nas construções, parpaco-paco, percaline. rami, rayon, seda quetass portas. portões, pisos, salema,
naturaL tecidos plásticos, tecidos lua- para portas, tijolos tubos de oanzreto.
pmeseabilmantes e tecidos de pano touro telhas, tacos, tubos de ventilação, tane vestidos
ques de cimento, vigas, vigamentos e
nino ui 650.381., * 13 - 7-64 .
• vitts55
7...u1;_ • AsiD p t-1 •C •-rplo
•
1) • • •
-Termo n.• 650.387. de 13-7.64
Auto Técnica Velocnr Ltda.
SA'n Paato

4,

MARMOGRAN
Brasileira .

VELOCAR
. , Ind.

T nd.

,4
Msrmores e. granitós

Nowenalwo de 1964

CLNse

•
at Si
Para distinguir: ilap:es os em geral

09

nano

a FalaliírtaE„
: atileirst.

ths0. BRASILEIRA

144 ras
i bui.

(Seção 1II)

•
akaa:iides

•

ij
linore$sos

•'
•"-

Cliasae 41
Azeite de oliva
Térrao n.° 650.391. de 13-74964
Eletro Rádio Ferdini Indústria e
Comércio Ltda.
São Pau!o

sulani

,nda Brasileira
Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos,
altofalantes, amperímetros, amplificadores, para rádios. aparelhas de rádio.
aparelhos de televisão. 'aparelhos de
ventilação para edificios, aparelhos dêtr.cos para banho. aparelhos eletradinamicos. ¡parelhos para barbear, apacebos para instalaçbes teiefõnkas, aparelhos para ondular e secar cabe/os,
aparelhai para pasteurização de leite,
aparelhos para torrar pão, aquecedores
elétricos, spiradores de pia benlamins,
bobinas elétilcas, caixas de derivação,
campainhas elétricas, chave elétricas,
cigarras elétr.cas. comutadores, condensadores elétricos, conectores, enceradeiras estufas de aquecimento, astutas para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas, ferros elétricos de engomar e
de soldar, filtros e metros, hidréanêtros,
indicadores automáticos de salvei dáqua.
instrumentos medidores de enerwa elétrica, instrumentos teleMnicoa. ia terruntares, irradiadores. lanTatlas, Satai.diiicadores, trtanallet -os, microfones taciaps. p lhan elétri•--a -eceptores ate rãaa a. ias
lio. --e f:
dores. Ifíit't11.7:5 'adir válvulas PC?
aparelhos de ,telcvl .ão. , ,.entiindores e
voltímetros

Termo n.o 650.392, de 13-7-1964
lladKístria de Carrosserias "18" Ltda.
São Paula

ra
.Classe 21
Carrocerias
Tértuo m a 650.393, de 13-7-1964
Da Moda Ltda:
Sãa Paulo

T
Classe. 36
Pata distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasantos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouras, bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casação, coletes, capas. chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroplas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, tolegisla, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria, jaquetas, lagues,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
malas, mantas, mindrião, manilhas. paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pis.
nhos, perneiras. guicaonos, • regalos,
robe de chambre, roupa°, Sobretudos.
suspensbrios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas, atolas ou alada.
tuler. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Tann° a.° 650.395, de 13-7-1964
Odacyr João Ticianélii
São Paulo

Ume n.o 650.399, de 13-7-1964
Indústria e Comércio de Abrasivos

Masa Ltda.
São Paulo

MASA
.
Industrio Brasileira

‘-

•

MSSM"

rebolos, adesivos para tacos, adesivos' 'Urino n.o 650.408, de 13 7.19'if
para ladrilros e adesivos para azulejos, Fran Mar Comércio e Rep. esents,i
Limitada
anéis, carretéis paz tecelagem e guarSão P:ado
nições de material plástico para fadastia geral de plásticos
Termo n.° 650.404, de 13-7-1'j64
Auto Elétrico "Osli" Ltda.
São Paulo

"

Classe e6
•
Para distinguir: Preparados para limpeza: sabões (não perfumados) e deter.
gentes; solventes para limpeza a seco

'FRAN-MAR
IND. BRASILEIRA

OSLI

Industria Brasileira

•

Classe 1
•
Para distinguir: substâncias quirn,..a..,
usadas em geral nas indústrias,
absorventes, alcatrão, água raz,
aturninio em pó. alvaiade, amua and
tonantes, anti-incrustantes e desincrnsUrino n. • 650.405, de 13-7-1964
tantes para caldeiras, arsénico, aut,i.
Vidraçaria Morumbi Ltda .
na,. acetato de chumbo, acetato
. São Paul.
coare, acetato de amônio, acetato .1!
potássio, acetato de zinco, ácido bóri,-.)
ácido oxálico, .ácido nitrico, acido %:ri:co. ácido citrico, ácido salicillco, ázi.
!do benzóico, actol, águaepxigenada. alI bagina. albuminato de -ferro, argirol,
.arser'rto de ferro, arseniato de pot .‘s'sio, arseniato de sódio, antimônio me-IND. BRASILEIRA
tático. amoníaco liquido, acenai, aristai,
acetalilida; bálsamo de peru, bi-cloreto
de mercúrio, biCloreto de mercúrio. hfosfato de Cálcio, bicarbonato de sol o,
bolus, alba, boricina, borato de sód:ri,
Classe 14
bertzunaftol, benzoato de mercúrio, bi:Para distinguir: Vidros comuns, lamina- tumose. bicarbonato de potássio, breu
dos ou trabalharos, vidro cr.stal, vidro FF. cola . sintética, composições qiumiindustrial, objetos de. adornos, de vidro, cas utilizadas pelas indústrias, text ..ns e
vidro instilhável e inquebrável, para to- pelos cortumes, corantes, minerais para
dos os fins, planos, curvos ou de qual- uso na indústria, creosoto para uso 1.I4
mez formato, branco, transparentes, opa- indústrias, cafeina, cal virgem, ca' hocos ou coloridos, vidros para vitau; e nato de ferro, carbonato de magnésio,
para v.draças, placas, blocos de vidro carbonato de sódio, carvão vegetai
simples e coloridos, tubos e globos de em pó, carvão ativo, caseinato de sódio.
vidro, espelhos, hastes, aaretas e cube- carvão animal, cianureto de crierciltioc
tas de vidro, ampolas, tubos, almofari- citrato de cafeína, citrato de • ferro,
zes copes, cadinhos, garrafas, frascos. citrato de prata, citrato de potásslo,
grátis, mamadeiras. fôrmas para fornos, clote..., de amônio, cloreto de cal, clode cálcio. cloreto de magnésio,
assadeiras, compoteiras, saladeira; jardi- reto
de sódio, cloreto de potás4 r..
neira, porta-i6:as, cântaros, calices, pra. cloreto
colargol, colodio elástico, cremar da
tos, atearas, tijelas, bandeijas, pires,.11- tártaro.
cuprol, citrato de ferro. citrato
careiros, vasos, serviços para refres- de quinino.
citrato de ferro verde, carcos, taças, vasilhames, mantegueiras, bonato de atnõnio, cloreto de zinca
cápsulas, pendentes e garrafas térmicas carbonato de potássio, carbonato de
manganês, dermatel, desengraxanta
Termo na 650.406, de 13-7-1964
para niquelação, desoxidantes para meBar e Lanches S. D. Ltda .
tais. desincrustantes para máquinas. en.
São Paulo
zófre em pó, estearato de aluniini ),
1
essências de gomenol. essência de eucelipro, emolientes para remoção de
tintas aplicadas, emulsionantes pari
produtos asfálticos, esmaltes, eter, feria- salil, formol, fosfato de ferro, fosfato
de tdcálclo, fosfato de potássio, fosfato
de sódio, fosfato de ameinie, flnidos
para freios, glicerinas. glicirofosfato de
potássio, glicerofosfato de magnés:o.
IND. BRASILEIRA
glicerofosfato de sódio e cálcio, glicol,
z,
glicose gotnelinas, hidrhtos, hidrossul•
fitos. hennitor, hemoglobina em pó,
hipossulfitos de sódio, lodo metálico,
Classe 41
Pães, oblos, biscoitos, roscas, sandul- iodureto de chumbo, iodureto de arsêches, empadas, pastéis tortas, pizzas, nico, lodureto de prata, ioduretb de ensoãfre, icitiol, iodureto de potássio imchurrascos e caçé
permeabilizantes, iactofosfato de cálcio.
liteIrina. lactato de cálcio, lanolina
Tèrmo tr° 650.407, de 13-7.1964
Fluibem
Fuldo para Isqueiro Ltda.
Tértno n.o 650.410. de 13-7-196.4
São Paulo
Sulterrar — Engenharia, Indústria e
Comércio Ltda .
São Paul'

e removedores de manchas; solventes
Classe 50
para desengorduras e limpar maquina- Prestação de serviços e . consertos em
ria e equipamento elétrico e industriai,
veiculos
agentes para desengordurar metal; substâncias químicas para remover - poeira,
graxa, tinta, ferrugem e escamas: agen•
tes para remover nódoas; agentes para
lavagens e alvejame_nto, e outras subs
tancias para liso em lavandaria; prepa
rados para polir, esfregar e abrasivo,
Termo n.° 650.401, de 13-7-1964
Woplas Indústria de Plásticos
Limitada
São Paulo

r• O P L
A,IXtidar
Brasileira
Casse 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástict e de nylon: Recipientes fabri-

cados de material plastico, revestimentos tonfeccionados .de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos. bules, bandejas
bases para tele fones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,.
caixas para. acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, cooS, canecas. colheres, conchas, cestas para pão ., cestinhas capas paia. álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtuRROTEC
chos, coadores para chá, descanso para
prafos, copos e copinhos de plástozo
para sorvetes, 'caixinhas de plástico
Ciasses: 16, 33 e 50
para sorvetes, colherinhas, pastilhas,
- Titulo
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhasde plástico para sorvetes digam
Tèrnto n.• 6503961 de 13-7-1964
embreagens de material plástico embaCervantas Sociedade Comercial Agrí- lagens de material plástico para sorvecola Pastoril Ltda
'tas estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automda
São Paulo
veis, massas anti-ruidos, esnoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Ind. Brasileir&
para bolsas, facas, guarnições, guarniçõea para chupetas e mamadeiras, guarClasse 33
nições para porta-blocos, guarnições
Administração de bens, compra e v'ênda para iiguldificadores e para batedeiras
de imóveis e loteamentos
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
'ramo rs .9 650.397, de 13-7-1964
guarnições para bolsas, garfos, ria/atlas
Catening a S . À . Tecidos
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
São Paulo
°doais, peraledores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras Pomes, artigos, protetoes Para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodiNonte Comercial
nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigdas,
Temo n•° 650.398, de 13-7-1964
tubos para ampolas, tubos paia serinLuiz Brancd
gas, travessas, tipos de material piasSai' Paulo
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhan •es Para acondicionamento, vasos,
caras, colas a frio e colas não incicIdas
ROSTO DE CARNE
em outras classes, para borracha, para
1002
cortumes, para marciaeirot, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva pau
Classe 41
correias, pasta- e pedras para afiar
Carnes verdes

marantg
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FW1BEM

• IND. BRASILEIRA

Classe 47
Fluídos para Isqueiros

"

SIIITERRA"
Ind. Brasileira

)Classe 16
Para d stinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
arda. antejo, batentes, balaustrai, Mo.
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de cimento, blocos ara pavimenta.
isolantes, caibrem, caixilhos, coimas,
chapas para tobeitious. caixas &guri,
caixas para cobertuas, adiasagua.
caias de descarga para ~os. edificações remcidadas, estutiett, emulsão de
base asfáltioo, estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, lanalas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de ;unção. lages, lageotas, material isolante .ccintra trio e calor, manilhas, massas par revestimentos de 'paredes. madeiras . para construção, mosaicos, produtos. de base estático produtos para
tornar impermeabilizardes as argamaspadre.
hi
sas de cimento e cal. —dráutca,
ulho. produtos betuminosos, ~eflua
as, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções. pers.anas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
papel para forrar casas, massas ano
ruidos para uso nas construções. pa r
Pifas. soleiras-queias.pb,ortm
para portas, tijolos. tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, Mn,
ques de cimento, v.gas, vigamentos e
varem
tos

Térmo n.° 650.411, de 13-7-1964
Su/terrar — Engenharia, Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

"SUL'? ERRA"
33
Titulo

Classe

Tê-no n. 9 650.412, de 1344194
Vitrais Pirituba Ltda.
São Paulo

(5nu

aPIBITLIMIÁ
.02%/3.812

'.11

Classe 14
Artigos da classe
Térmo a.* 650.413, de 13 7-1964
Relojoaria e Ótica Alvorada Ude.
Seis Paulo

leir

l uaár.

al
laDjk

[Il

Classe 8

•

Artigos da clame

Termo n.° 650.414, de 13-74964
Taubaté Hotéis, Turiesmo S.A.
São Paulo
•
f-

TÂUBA'

Classe 41
Refeições ligeiras
Tèrmo II.° 650.415. de 13,74964
Leonel 45 Paes de Barros Ltda.
São Paulo

Classes: 6. 8, 21 e
Titulo de Estabelecimento
Ténis° n. o 650.416, de 13.7-1984
Mecânica Castilha Ltda,
SIlo Paulo

•

Vamo n.° 650.417, de 13-7-1964
Administradora Dredimóveis Ltda.
São Paulo

ADMINISTRAZORA'
7351£110Vms
Classe" 33
Titulo de Estabelcc luz,uto
Termos ns. 650.418 e 65).421, de
•
13-7.:1964
Cia. Comercial e Agri rola Sauta
Edith
• São. Nulo

NOV6D11517/ aTi 19039, I

Termo ta.° 650.424, de 13-74964
Mercearia "bate Ltda.
São Paulo
Classe 41
Produtos alimentícios em geral, frescos,
secos em conservas ou em massas, cereais, massas alimentícias, pós, farinhas
alimentícias, doces, biscoitos, paios,

C..lasst 19
Art:gos da
Classe 91
Artigos da class-•
ama,

n. • 650.419, de 13-7-1964
Representações Eletro Carlon Gomes
Limitada
São Paulo

650432, de 13-7496t
Indústria e Comercio 1,,tek
Rio Grande do Sul

presuntos, queijos e demais artigos da
classe
Termo n. o 650.427, de 13-7-1964
Companhia Nordestina de Serviços
Gerais (Conesg1.
Pernambuco

Classes:, 40 e 50

"SANTA EDITH"
friD. BRASILEIRA

Ténao

Artes —

Móveis estofados — Representações mi
Compra e venda de objetos para
decorações de interiores

""- Ct.l4.4241.1A
NORDESIIINA

'

SERVIÇOS azwas 1
(collEsa)

. Termo n.0 650.433, de 13-7-1964
Organização HBS de Contabilidade

Limitada
Rio Grarid,!. do Sul

1.020

1. H rtLOS
IND.

GOMES

BRASILEIRA

Classe 8
'Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampericaetros, amplificadores para rádios,

Nome Comercial
Termo n. o 650.428, de 13-7-1984
F. Puppin 6 Crini, tt41.
Minas Gerais

'MANDA BRASA
.ND..

aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
BRAS.
Classe 50
cálidos, aparelhos elétricos para baPrestação de Serviços Pronssionan
aparelhos eletro-dinâmicos, apaTécnico — Contábeis'
relhos para barbear, aparelhos para insClasse 42
tal'ações telefónicos, aparelhos para on- Aguardente de cana, conhaque, aniz, Térmos na. 650.434 a 650.484, de
dular ou secar cabelos, aparelhos para
bitter e vinhos
13-7-1964
pasteurização de leite, aparelhos para
Cia. Riograndense de Negócios S.A.,
Térnio
ns)
650.429.
de
13-7-1964
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiRio Grande do Sul
%imo Lopes da Graça
radores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainnas
Minas Gerais
elétricas, comutadores. condensadora
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento. estuf as Para 0311'
servar alimentos, estufas para secar roupas. ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, çoglíes, *nos, galvanãmetros,
lildreauetros, indicadores automáticos de
uivei de água, Instrumentos medidora
de energia elétrica, instrumentos telefónicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas. liguidificadores, manómetros, mi.
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, re-

PUSTIChil

Classe 29,
Escovas de espuma de pla.stioos

ceptores de rádio, refrigeradores, velais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomada/, transformadores, válvulas
para rádio, vál yclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros
Termos as. 650.420 e 650.422, de

Tênno n.9 650.430, de 13-74964
Publicitária Oriente
Rio Grande do

"TRIVELLAUTO"

Classe 32
Publicidade
Térmo n.• 650.431, de 13-7-1964
Soamara — Confissões e Represeitaçães Lida.
Rio Grande do Sul

13-7-1964
Trivelauto S.A. Veiculos e Motores
São Paulo

eRASLERA

Classe 6
Artigos da classe
Classe 21
M ON da clame
nua a.• 650.423, de 13-7-1964

Machado 8 Gonçalves Ltda.
Silo Paulo

.LDEAL .

CnTITEL

industria brasileira

clave 21
. Peças para veiculo;

Classe 2
Aguas sanitária* germicidas e
1:metidas.

&MIARA
Oasse .50
comissões es repreaentaçõet .

Classe 1
Para distinguir: Azul da pérs.a. azul

ultramar, alumínio em pó para pintura,
Atida nítrico, alume*, agua oxigenada,
agua :az, alcool para fins industrial,
alvaiade. anti-corrosivos, ácido anal&
co, brilhantates a óleo. bromoreto tis
amónia, bicromatos. cloreto de sóditts
cloreto de amónio, cloreto de potagsici,
carbonato de sódio, corantes para 40
na indústria mineral, creosoto para kW

chiaria, carbonato de magnésia, cloreto
de Zinco, cloreto de cálcio esmaltes,
goma-laca preparada. glicerina para aro
na indústria, hiposolfito de sódio, toduft
reto de amónia,. idrosolfito, laca alasse
base de óleo para correção de P ata,.

tas, nitrato. Sletr otassio de sódio,
potasslo para uso na indl<stria. secantes
para tintas, saia de arsênico alçados na
indústria, sulfatos. t ntas tintas 3 altool,
vernizes e alcool
. •
r...asse 2
Para distinguir: Adubos, at.ido, sanitas
j rios, águas desinirtantes e para 'ias ia..
sitiados.. eganalta-moseses .r 013...cios Ne
mis bac.
1 gotna e papel `na
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baldais*, baraticklas, carrapattddat, amo 'tine 'datadas na *mutilação e COIOW• sores de ar: aparelhos para uivariam j raM *Cu carei/Ma, brocas. bigornas, boi
soa, ereosotalina, creosoto, deiodormates, vaçao de estradas, mineração, corte de çao de óleo; tuheiras re-enchedoras au- 'Cens, bandejas, bacias, baldes, bomba
desinfetantes, dehunadores, este:matado madeira, movimento de terra, carretos tomáticas para enchimento de tanques ralem boles, colheres para pedreiros
na de pragas e bervas daninhas, estare. e outros fins industriais, elevadora, má- de combustive/ liquido; medidores para camisas para cilindros e trilhos, cadeia
lindara& embrocações para antoam. to quinas desempalhadorna deseascadoraa medir a quantidade e o fluxo de líqui- doa, correntes, cabides, caixas de meta
lerias, farinhas de ossos, fertilizastes esseacadoras, brunidoras. classificadoras. dos e óleos; instrumentos e aparelho& para °riba& colunas, chaves, cremem
fospatos, formicidas. fummantes, PI3310 ~dadoras, moinhos para cereais, para testar freios: indicadores elétricos chaves de :raianos. conexões para ta
máquinas secadoras, trituradoras,
da velocidada de fluam bombas para memento& canos de metal. chaves
• eidas, glicose para fins veterinário& gum vefizadoras,
fusa& polinizes, tranchas. fins científicos válvulas incluídas na fenda, chaves Inglezas.
cabeções. cana
no, herbicida& inseticidas. insetilugma tesouras mecánicas.
Natas, riaillainas
classe 8 e não incluídas ma outras
copos, cachepots. centro mfe meai
larvIcanas microbicidas, medicamentos abrir chavetas, marteletes.
ventiladores. cismes: aparelhos, para o fornecimento caia
umuctdeiras. caixas para acondaiona
Para animais. aves e peixes, óleos do exaustores para forjas, bombas centricantes: aparelhos compressores. mento de alimentos, caldeirões, assar;t
Mimardes e veterinarios, petrókoss ia. fugas, rotativas. de deslocamento e a de
:atados e desinfetantes papel fumega. pistao para todos os fina. arietem cal- aparelhos 'centrihigadores; aparelhos ias, craletras, cafeteiras, dobrada
torto, pos inseticidas, parasiticidas, fula deiras e turbinas, injetores para cal- rara descarregar lubrificantes usados sanadas, esteias, engates, enfeites pari
de engrenagens; apare9ms arreios, de metal para automósam es
&idas e desinfetantes, preparações e deiras. válvulas e transportadores au. das caixas
incacadores
de gotejamento
tribos, formões, espia:ladeiras. foices,
produtos Inseticidas, gennicidaa, destra temáticos de alta e baixa pressão.
Classe 9
ferros para cortar capim, krrolhos, fa
/dantes veterinarios, raticidas, remedios prensas hidráulicas, martelas enectlaicos
para aos veterinários. sabões veteriná- e máquinas amadoras, máquinas opera- Abafadores de sons. acordeons, altos. cai,, facões, frigideiras, cilindros pare
rios e desinfetantes, sais para fins *g:a- trizes, rotativas ou cortadoras para mi- arcos de violino, assovios, bandolins, lanitnação, ganchos, guarnições rse.
coima horticulaa sanitárias e veterin.% nar kno aço e bronze. máquinas para baniam, baterias, blambaus. bombos& tal, garfos, ganchos para quadros,
rios, sulfatos superfostatoa, vacinas pa- indústrias de tecido& temas. uadideiras, aos. bombos, boquilhas, caries, ciariam!, gramas para emendas de correias. liam,
ra aves e animais. veneno& contra inse- encanatórias. espuladeiras. torcedeiras, concertinas, contra-baixai. •cornetbes. táraiaas, acoitam?, latas de l ira lanas,
=cadeiras, rolos e toletes, brunidores cometas, cornetins, cracas, fagotes, machadinha& molas para portas de cortos, animais e bentas daninhas
para caseais. máquinas para fabricar flautas, flautins, guitarras harmônicas, rer, martelos, mandas, matrizes. nat.
Classe 3 •
papel e máquinas de impressão, dínamos harpas. liras, órgãos, pandeiros, pia- antas. navalhas. puas. pás, piceretai*
Suta:Ma as químicas, produtos e pree receptáculos
nos, pifanos. rabecão, saxofones, tam- pregos, picões, ponteiras. para ftmoia
parados para serem usados na medicins
bores
tamborins tantaes, timpanom trona porcas, pratas. porta-gêla porta .Øg
Classe
7
ou na farmácia
bones,
trompas. violas, violoncelos e porta-jóias, paliteiros, panela', castelos,
afaquiaas
e
utensilios
para
serem
usaClasse
roldanas, rama para pias, malfere&
violões
Para distinguir substancias e produtos loa exclusivamente na agricultura e
serras, serrotes. sachas. &amuro/tias, te+
•
de origem animal, vegetal ou mineral, aorticaltura a. saber: arados, abridores
Classe 10
muras. talhackiras, torquezas, trilho&
de
sulcos,
adubadeiras,
ancinho.,
maem bruto ou parcialmente preparadas: canimas e empilhadores combinados. Para distinguir: Abaixa-línguas, abre. trilhos para elevadores, tenazes, trava.*
Abrasivos em bruto, argila • refrataria, arraneadores memanicos para agricul- bocas, adenátomos, afastadorma agrafos, dores, telas de arame, tubos para enca's
asfalto era bruto, algodão em bruto, be- tura, batedeiras para cereais. imanam agrafos .para . ossos, agulhas para mas- uzàentos, trincos, trilhos para. podai
time, borracha em bruto, bauxita, ben- caiar adubar, ceifadeisaa, . carpideiras, Oca algodão hidrófilo, alicates, amálgacorrer, taças, molas para portas.
joim, breia cantora, caolim, chifres, ci- c:estados para arroz, charruas para agri- mas, aparadores, aparadores para fins de
Casse 12
•
tas de plantas vegetais de carnaúba e cultura, cultivadores, debulhadores, médicmcinirgicos, aparelhos pata mas- Alfinstea
agulhas. argolas, botões, CO!-'
mimara crina de cavalo, crina em ga- destocadores,
sagens,
aparelhos
de
pressão
arterial,
desentegradores, esmagafivelas, fechos correck.
ma cortiça em bruto, cascas vegetais, dores para a agricultura, escarrificado- aparelhos de cliatermia, aparelhos de cheLs. dedais,
de metal para enfeites do
espana ervas-medicinais, extratos oleo- res, enchovadeiras, facas para alagai raios ultra-violeta, aparelhos de raio X. coa, gri ruS
vestidoo e presilhas
sos, estopas, extratos de plantas, enxó- nas ~as, ferradeiras, • gadanhais, aparelhos de infra-vermelh4 aparelhos
Classe 13
ire, Molhas, fibras vegetais, flórea secas, garras para arado, grades de discos de surdez, assentos para enfermos, ata.
Joalheria castigos de metais preciosas
grafites, goma em bruto, granito. em ou dentes, máquinas batedeiras para duras; bisturis, cadeiras para clinica semi-preciosos
as suas imitações, usado!
bruto, kieselghur, líquidos de plantam agricultura,. maquinas inseticidas, má- médica, cambraia hidaSala. anulas caem outras
látex em bruto, ou pardalmente prepa- quina., vaporizadoras, máquinas de nu/as, cataplasmas de feltra catana cá- como adornos e'não incluidostrahalbadr
ciasses: Pedras p.ecassas
rado, minérios metálicos, madeiras em amaçar. máquinas nive/adoras de terra. ra ?minada, ara para incrustações e
e suas ira:bebes
bruto ou parcialmente trabalhados, em maquina., perfuradoras para a agricua artícutações, eira colme, datas para
Classe 14
toras, serradas e aplainaas, mica, marMáqui31811 de plantar. Inotochar- fina clinicas, cintas umbellcalss,, colhemores em bruto, óxido de manganês, ruas. máquinas regadeiras, máquinas de res cortantes, compressas de tecidos Vidro camuna, laminado, trabalhadO
élsos de cascas vegetais, éleoa de linha- roçar, de semear, _para sulfatar. de •costótomos, ardam dentes artificiais em fadas as formas e preparos, vidre
ça em bruto ou parcialmente prepara- :ormair. de triturar, de estare/ar. terra. dentaduras. depressores, dilatadores, du- cristal para todos os fins. vidro indusdoo, plumbagina em bruto, pó de moi para trrigação, para matar famigas e chas, drenos. duchas vaginais; elevado, trial com telas de metal ou composidagem para fundições, pedras britadas. micos tnsetos, para barrilar e Palveris rei, espartilhas, espéculos vaginais, es- ções especiais:, ampolas, aguarias, aipiares em bruto, pedra calcária, plantas nu desinfetantes, para adubar. para poisais canicas, estufas, aspam/as, em sadeiras, almotarizes. bandejas, cabemedicinais, pedras em bruto, quebraeho, agitar e espalhas- palha, para manar capelos, escoproe. extratores, escavado- ias, cadinhos. cântaros. cálices. centra
raizes vegetais, resinas, resinas naturais. açodam para colher cereais, máquinas rem fios de anho para feridas, facas: de mesa, cápsulas copos. espelhos, afresíduos Mateis, saldo, seivas, talco amassadoras para fins agrícolas. de ganchos para músculos ceiatómetros. amada:as, frasco& termas para asaces,
corta: árvores, para espalhar, para ca- gazes. godivas, goivas, gesso. grampos fôrma para Remoa, fios de vidro. garem bruto, listo, misto betunililoso,
pinar. máquinas ~binadas para mcato
rafas. gancham graus. globos, haste.
amar e cultivar, de desbanar, para in- Para soturna. guta-percha; bisteróme. jarros, jardineiras lisoreiros, mamadeiClasse 5
alar, máquina,* • moinhos para forra- troas irrigados:s. Instrumentos cirúrgi- ras, mantegueiras, pratos, pires. posta.
Aço em bruto. aço preparado, aço gem má
quinas toscadoram ordenado- cos para operações; ligaduras de cadoce, aço para tipos. aço fundido. aço res ceeca,niaos, raladores mecanico& ro- cham liquido& • pia atara limpeza e jóias, paliteiros, potes. pendentes, pe.
datais, saladeiras, serviços para reparcialmente trabalhado, aço pelo, aço tos compressora& para a agricultara. poliamato ara fina odontobagicom
refinada bronze, bronze em bruto ou sacbaddras, semeadeiras, secadeiraa. lavai e dedeiras de borracha, limas pa- frescos, saleiros, tubos tigelas, nuca.
pardalmente trabalhado, bronze de secadores de teria, tosadoses de gra- ra mos. lancetam massas
plásticas para ias, vasos, vasilhames, vidro para va
atancanêa bronze em pó, bronze em ma. tratores agrícolas. válvulas para fins odontolégieers, mascaras para anes- dramas. vidro para relógios, varetas
barra, eia fio. chumbo era beato ou
. máquinas agrícolas
tesia. mesas de operações, mesas para vidros para conta-gotas. vidro 'paro
pareiaimente preparado, cimento meautomóveis e para Para-brisas e
curativo!,
martelos artifidals; perfura
Classe
8
tálico cobalto, bruto ou parai:amarar
Classe, ta
dores,
pés
e
braços
artificiais,
placas
trabalhado, couraças, estadas buuto ou Aparelhos para o alisharnento de bie Para obturações de canais, porcelanas. Para CkStillette: Artetaros de panar ma,
parcialmente trabalhado. ferro em bruto. las ou tirantes de veiculo& a motor;
faiança, barro e terracota louças mira.
em barra. ferro mangasses. ferro velho. pistolas hanificantem pulverizadores de protetoras para seios. pincéis para gar- tisticoa e instalações sanitárias: artefatos
ganta.
pinças
anatómicas,
protetores:
gusa an bruto ou parda:mata traba- óleo; hibrificackwes enecanicom sendo -da
das para uso caseiro. adornos, fins arlhado. gata temperado. gusa maleavel. natureza de aparelho, aparelhos para rolas cirúrgicos de lá de Pau, nig. e de ceramica para uso caseiro. adornos e
desgaste
dentário,
retorcia
rodei
para
lâminas de metal. lata ma idaha, latão e esvaziamento de recipientes de amam
fina artísticos alguidares. a'snola•izes.
em Molha. !adia em chapas. latão WS pulverizadores para óleo de penetração, pío bugia, ~Mac Nadadeiras, madu- &madeiras, barris. bules, bidês. nadai,
vergalbties. ligas metálicas, iimalhas medidores de óleo e de liquido, apare-- rar& sitia merina para 1003111113X, INK03 bebedouros. biscoiteiras. boalbuir e re s,
magnésio. aanganès, metais mio traba- lima remuchedoen automáticos para para gafo e bobas para Nu quente. andejaa, &ribeira& copas. consoas cal..
lhados ou ima:UM:ante trabalhados, me- enchimento de tanques de combustível, soadas, seringas para lavagens e faie. Urbes. dataras, cadinhos, cotrca
ta ia 117 massa. metais estampados. altímetros, indicadores elétricos da em etles. serras serras para raquiottnis: subas, coaapoteiras comedores para itVt3,
•mora:s para so q a. rtauel: Zinca
caçarolas, canecas, centro de mesa deslocidade do fluxo de líquidos, aparelhos tampar/ bigfarkes preaervativos,
tensaknetros, temia& Caparia& tono grau, globos jarras. ia,o tiblei 8,
para descobrir formação de ga em
Classe 6
ventosas. venda tio. ligo:oiro& leiteira& lavatórios mantaPsra (iistinauir: Maquinas c partes de veiculam e aeronaves: aparelhos campas toalhas higanicama
fonte para Dar adlontoftmfeca .
,
guelras, moringas. molheras, nichos pi.
nagainal CLira todas 03 fins inclustrkiis: 'adores de cores, aparelhos, para a mas
Máquinas de roa:usar, serras medita- azaaão rotineira. da análises químicas; Forage= e ferramentaa de Oda tapa. rei, pratos, pilões pratos p ara Oriblrok
ais ma*.lre• eie rricas alternadores. ter' filtros de ar. de líquido e de dlam. 950 de. enfolha% em feral e outros eitlgos pias, pinoa. porta-tua& ootes, aorta•ai/ enta. • oiazal oara tornos, gera.. senda partes de máquinas, aparelhoa de meta) náo fechados em outras abem tocatas, porta-papeis h igiênico.. sens:.1dsl - es olainas, máquinas de furar e.
agpacedotes para aeronavest apasePtoe ser Mates. abdravatt. arruelas, em- vag, saladeiras, mateiros serviços
irar •o- 1 ,1 mecân i cos. prensas tatear& de iluminação para lesaratadotes da vil. seu Abates Meavas. amadas arre- refresco& serviços para frios, chá e
mán q inas amassadeiras, trifsturador calos; aparelhos para encher sineumd- agres da /atas, ammes aso& ou f~- Imitas, travessas talhas. taça,
ct.? barra máquina compressora, cáqui- aços, aparelhes para • leapeta: compres. dom aparelhos de At e cale, t~t- 9111111131111111N. vallOS sanitários, si:aras
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Classe 29.
tiatica para vitrines. estatuetas para caras, colar a frio e colas não Incleldas
Classe 16
para fina artistkok tabole- cai outras classes, para borracha, pana
ia distinguir: Materiais para cosam- IRspatiadores, vassouras e escovai, es- adornos
muna e escovões
tas
cortumes, para 'marcineiros, para sapa.
ea e decorações: Argamassas, argila.
Classe 21
teiros, para vidros, pasta. adesiva para
Classe 26
eia, azulejos, gatentes, balaustres, blos de cimento, bloros para pavimenta- Para distinguir: Veículos e suas partes Alforges de vime, argolas de modela. correia*, pasta e pedras para afiar
ç o, calhas; cimento, cal, cré, chapas integrantes: Aros para bibicletas, auto- de inarifm ou de osso, argolas de ma- rebolos, adesivos para, tacos, adesivos
isolantes, caibros, caixilhos: colunas; móveis, auto-caminhões, aviões, amor- deira de marfim ou de osso para guar- Para ladrilros e adesivos para azulejos,
Chapas para coberturas, caixas dágua, tecedores, alavancas de câmbio, braços. danaPos, armações de marfim ou madei- anéis, carretéis par tecelagem s guars
caixas para coberturas, . caixas "lua, breques, braços para vatculos, bicicle- ra para leques, artefatos de madeira n;ções de material plástico para ladra%
Caixas de descarga para etixos, edifica- tas, carrinhos de mão e carretas, caiai- para cosinha, -cabides de madellia, caitria geral de plásticos
ções premoldadas, estuque— einulsoo 4e nhonetes„ canoa a.abulantes, caminhões xas de madeira, copos de cosinha, cesClasse 29
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- carros, tratores, carros-berços, carros- tas de' salgueiro, cestos de madeira ou Escovas comuns -(não incluídas nas
turas metálica' para construções, lame- tanques, carros-trrigadores, carros, car- vime para pão, colheres de pau, dentes classes 6, 11, 17 e 48) espanadores e
ias de metal, ladrilhos, lambris. luvas roças, carocerias. chassis, chapas dr- de madeira para rodas, dormentes de
• vassouras
•
de junção, lages, lageotas, 'material iso- culares para veículos. cebos de velculos madeira, envólucros de madeira para
Classe 30
lante contra frio e calor, manilhas, mas- carrinhos para máqu'..ms de escrever garrafas. escadas de madeira, estribos Arriraçõea de guarda-chuvas, armações
sas para revestimentos de paredes, ma- corrediços, para veicalos, direção, desli- de madeira, figuras de madeira, fivelas de guarda-sóis, barbatanas para guardeiras para construções, mosaicos, pra- gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- de osso ou marfim, forquilhas de ma- chuvas, bengalas, capas de algodão
dutos de base as‘áltico, produtos para vadores para passageiros e ,para carga, deira, forros de madeira, grades de para chapéus de sol, cabos de chapéu
tornar irnpermeabilizantes as argamas- engate para carros, eixos de direção, madeira, letras de madeira, mastros de de . sol, capas de seda para chapéu de
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra- freios, fronteiras para veículos, guidão madeira; molduras de madeira para qua- sol. castões de madrepérola para ben'gulho, produtos betuminosos, irnpermea- locomotivas, lanchas, motociclos, molas, dros, monogramas de marfins; pa'néis galas, castões de marfim para gusrdabilizantes liq .uidos ou sob outras formas motocicletas, motocargas, moto furgões. de biombo, painéis de madeira, tábuas chuvas, acstões de metal comum, caspara revestimentos e outros como nas manivelas; navios. ónibus. para-choques, de costura, tábuas para cortar carnes, tões de tartaruga, garfos para guardaconstruções, persianas, placas para pa- para-lamas, para-brisas, pedais, pantõgs. tambores de macieira, tampas de madei- chuvas,
guarda-chuvas,
guarda-sol.
vimentação, eçai ornamentais de ci- rodas para bicicletas, raios para bicicle- ra, tonéis de madeira e torneiras de guarnições para bengalas, guarniçõea
madeira
mento ou gesso ara tetos e • paredes, tas. rabo-latias, radiadores para veículos.
para guarda-chuvas, partes de guardapapel para forrar casas, massas anti- rodas para veiculos, selins, trkicles, timetal comum, ponteiros para guarda_Classe 27
rcidos para uso nas construçõés, par- rantes para veículos vagões. velocipe- Para distinguir artefatos de palha ou cruvas de metal comum, ponteiros para
quetas, portas, portões, pisos, soleiraa dez, varetas de controle do afogador e fibra: Artigos de fibra., malas de ga- bengalas e guarda-chuvas de chifres e
! para portas, tijolos tubos de concreto, acelerador, tróleis, troleibus,. varaes de lhamo, capachos de clama capachos de
varetas ara 'guarda-chuvas
--telhas, tacos, tubos de ventilação, tancarros, toletes para carros
Classe 31
fibra, esteiras de palha, esteiras de
'ques de cimento, vigas, vigamentos e
fibra vegetal, esteiras, esteirinhas de Adesivos de vedação, anéis para vedaClasse
22
vitra
Para distinguir: Fios de algodão. cá- palha para mesa, fio de pita, joeiras de çáo, argolas para vedação arruelas
Classe 17
nhamo,
juta, lã, nylon, fios plásticos,' fibra. malas de cânhamo, obrai de pa- para vedação: barracas d ecamPanba,
:""Para distinguir máquinas e instalações
fios
de
seda
natural e rayon, para te- lha, obras de fibras, rédeas de corda. betumes para vedação, buchas para vepara escritórios e desenhos em geral:
restriadores de fibra vegetal para água, dação. bujão (rõlha para tarraxa); ca.'
a- Arquiva para correspondência. almo- celagem, ara costura, tr cotagem e para utensilios de fibra vegetal, xerCa de boa, canaletas, cimento refratário para
fadas' para carimbos e para antas, abri- crochê. Fios e linhas de toda especie.
cóco e verga de esparto
revestimento de caldeiras, cordas, cor:. dores de cartas, arquivos. apontadores Nos e linha- para pesca, linhadas de
déis, cordões, correias de transmissão
Classe
28
aço tiara pesca
...,berços para mata-borrao.' borrachas
Para distinguir: Artefatos de material de tócia espécie: enxárcias, esferas para
Classe 23
..hrochas, canetas para deseniaas. corta'dores de papel. colchetes. carunbadores. Para distinguir: Tecidos em geral, te- plástico e de nylon: Recipientes fabri- veaçam Milhos para amarradlos, for,„cestos para papéis e correspondencia. cidos para confecções em- geral, para cados de material plástico, revestimen ros para vedação; lona% lonas para
classificadores, chias, coladores canetas. tapeçaria e para artigos de cama e tos confeccionados de substâncias ani- freios de veículos; manguieras, massas
;: compassos, cofres, abatas' tinteiros, ca- mesa, algodão, alpaca, ranham°, -cetim, mais • e vegetais: Argolas, açucareiros. para vedação molas para vedação; ronetas esferográficas desenhadores, data- caroá, casimiras, fazendas e tecidos de armações para óculos, bules, bandejas lhas, tamções para vedação (fim não
'fores com minas, descansos para lápis lã em peças, juta. lersey, linho, nylun, base* para tele 4ones, baldes, bacias, boi- medicinal), tendas, tira para vedaçlio.
,e canetas, e g quadros, espátu;es furada paco-paco, percalina, ratni, rayon. seda sas, caixas, carteiras" chapas, cabos tubos para vedação, tubulações para
vedação; válvulas para vedacão
:TU. /usina, fichários, fitas para máqui- natural, tecidos plásticos, tecidos imper- para ferramentas e utensílios, cruzetas,
Classe 32
nas de escrever. • fichas para arquivos meáveis e tecidos de pano couro, ve- caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico -ara Para distinguir: Almanaques, agenda,
máquinas para escrever, calcular. e soludos
baterias, coadores, coos. canecas, co- anuários, alinins impressos, boletins. camar, fitas gomadas. máquina para
Classe 24
s iheres, conchas, cestas para pão, cesti- talogos, edições impressas, Folheto
'grampeadores. grampos e ganchos para Alamares, atacadores
para espartilhos nhas capas para álbuns e para livros jornal& livros impressos, publicaçõea
grampear, goma a-ábica. gomadores.
escritórios. gis. godets, instrumentos de e calçados, ataduras de algodão para cálices, cestos, castiçais para velas, impressas, revistas, orgãos de publict'escrever e de desenhos. lápis lapiseiras. diversos fins, exceto para fins mediu caixas para guarda de objetos crtm- dada, programas radiofónicos, radio-nais. bandeiras, bordados, braçadeiras chos, coadores para chá, descanso paia
molhadores. mata-borrão, máquinas
televisionados
apetrechos 'para ' apostar lápis mapa borlas, cadeados, capas para móveis e pratos, copos e' copinhos de alástoze
Classe 34
tecas, metros para escritor o os e para pianos, carapuças para cavalos, cor- para sorvetes, caixinhas de plástico Tapetes, cortinas, panos para assaalhos
dões.
debruns,
là,
fitas,
forros,
franjas
para
sorvetes,
colherinhas,
pasinhas
desenhos, papel carbono. perfuradoree.
e paredes — Linóleos e encerados, prinpastas para escritórios. com fechos de festão, feltro para órgão, feitos, galar- garfinhos de plástico para sorvetes. for- cipalmente para instalações hospitalametal, pastas para escritórios. coa fe- dates, lamparinas, mochilas, mosquetei- minhas de plástico para sorvetes, discos
•
rei (marca genérica)
chos de metal. porta-tinteiros. porta- ros, nesgas; ombreiras e enchimentos embreagens de material plástico embaClasse 35.
lápis, porta -canetas, porta-caranbos. para roupas de homens e senhoras, lagens de material plástico para sorve- Couros e peles preparadas ou não, caporta-cartas, porta-blocos, penas. prea panos para en çeites de móv.eis, não tes estojos para objetos, espumas de murças, couros, vaquetas, peliCas e arsai. pincéis, prendedores de papéis. per- zendo parte de móveis, artigos fites nylon, esteiras, enfeites para automó- tefatos dos mesmos: Almofadas de coucevejos. réguas. atenda, separadores feitos de algodão, cânhamo, linho, juta veis, massas anil-ruídos, escoadores de ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
para arquivos. sinetes. Cinta& para es- fazendo parte dos mesmos, palmilhas, pratos, funis, formas para doces, fitas chicotes de couro, carneiras, capas para
crever. tiralinha. tintas para carimbos. passamares, pavios. rédeas, rendas, re- isolantes, filmes; fios de celulose, fechos álbuns e para livros, embalagens de
Untas para duplicadores, tiaras para im- des, más, sinhaninhas para vestidos, para bolsai, facas, guarnições, guarni-' couro, estojos guarnições 'de couro para
pressão, tintas pare desenho& aparelhos telas, tampos para almofadas, não U- eões para chupetas e maniadeiraa. guar- automóveis, guarnições para porta-blonições para porta-blocos, guarnições cos, malas, maletas, porta-notas, portapara-tirar cópias. pastéis da tintas para
sada, raion, lã. pêlo e fibras não
Para liquidificadores e para batedeiras chaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras
• escrever e desenhos,' máquina* de en'adi:Idos em outras clames •
de frutas e legumes. guarnições de ma- de couro, rédeas, selins, sacos para viadereçar. máquinas registradora
Classe 25
terial plástico para ctensillos objetos gem, sacolas. saltos,, solas e solados
Classe 18
Para distinguir: Arvores de natal, bi- guarnições para bolsas, garfos. galerias
tirantes para arreios e valises
Para dis,tinguir Dinamites, espoletas co bebia, bolas para enfeites de arvores para cortinas, jarros, laminados, plásClasse 36
muna, espoletas elétricas, espoletas de de natal, cartas 'aeograficas, cartões pos- ticos, lancheiras, mantegueiras. malas
alparcatas, anáguas. blusas,
, percurssão, fulminates, polvoras para tais, cartazes, diplays, desenhos artísti- orinéiis, pendedores de roupas, puxado- eaventais,
roupas feitas' em geral: 'Agasalhas
.0 nas, polvora para caça, estopins, cap- cos, desenhos, decalcomania para teci- res para móvel.% pires, pratos, palitei- Para distinguir: Artigos de vestuários
. aulas para armas de fogo, cartuchos ..14. dos, estatuas, estatuetas, estampas, gra- ros, pás de cozinha, pedras pomes, arti- botas, botinas,' blusões, bóinas, baba,dinamite, apel para munições, rojetis. vuras, grutas de vidro, figuras de ar- gos, protetoes para documentos, pu- douros.'bonés, capacetes, cartolas cara
. torpedos. bengalinhas, bombas, busca- natos, festões, fotografias frutas de lou- xadores de água para uso doméstico ouças, casação, coletes, capas. chalra
pés. toguem% fosforos de abres. lápis 'e ça, guras 'para enfeitar bolos de ani- porta-copos, porta-niquels, porta-notas, cachecols, calçados, chapéus. cintos
fogo, morteiros pistolas. pistolões. Todi- versaria, batizados. casamentos e ou- porta-documentos. placas, rebites todi- antas, combinações. carpinhos calças
tras quaisquer comemorações, imagem, nhas, recipientes, suportes suportes para de senhoras e de crianças calções calnhas, traca, rogões e chuve.ros
letreiros, manequins, maquetas, obras ar- guardanapos, saleiros tubos, tigelas, grua, camisas, camisola, camisetas.
Classe 19
.•
Para distinguir: Aves e ovos em geral. tísticas, obras de pintura, paineis ecar- tubos para ampolas, .tuboa para serin- cuecas.' cérceas% colarinhos. cueiros.
Inclusive do bicho da seda, animais tares para decorações e para exposição ga. laavasas, tipos de Material plés- saias, casacos., chi:mios. dominós. echarvivos, bovinos. cavalar, caprina, gali- projetos, mostruários de mercadorias di- tko, sacola, • sacos, saquinhos.' vasilha nes. fantasias fardas para militares co. 'aersas e ;sara propaganda, suportes ar- mes , para acondicionamento: vasos.' xl- legiais, fraldas galochas. gravatas.. gornáceos. ovinos e sitias
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iodos os esportes. brinquedos eme tering
Classe 42
tom Seta de Meei* jaqueta* ltieink Pacta quebra-jacto de torneiras. fios
luva* Nasi lenços, monteis, nadas. de borracha liso* formas de borracha, Para distinguir: Aguardentes, aperiti- de anila/11s, balões de brisiqueda. ni/h4

ma" asannus mandrilo; manilhas, pau
letb* pala* penhoar. puhaver, pelariam%
peugas, ponches, polainas. Pilinnias Punho* perneira* quina:suas, regalo&
robe de alambre. roupão sobretudo',
suspensórios. saldas de Unho, sandálias.
sueteres, aborta, sungas. atolas ou aladas
tule., toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesas
Acolchoados para camas, toleima. co.
batom esfregões. fronha* guardapavos. jogos bordadas. jogos de toalha*
lençol* mantas para camas. panos para
cozinha e panos de pratos. toalhas de
rodo, e banho. toalhas de mesa. toabis para jantar. toalhas' para chá e
caie, toalhas para banquetas, guará!.
ções para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
Classe 38 •
Aros para guardanapos de papei
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
pira retratoire autógrafos.. balões ten.
cato para brinquedos) blocos para
correspond'enda. blotos para calado*
blocos para anotações. bobinas brochuras náo impregna, cadernos de microver, capas par adocumentos„ carteiras.
caixas de papelão. caderneta* cadernos, caixas de cartão, caixas para pia
Pelaria. cartões de visitas, cartões co
merdais. cartões inchces cordeia cartolina, cadernos de pape/ asehmetrado

e em branco para desenho, cadernos
escolares, carteies em branco. cartuchos
de cartolina, crepes piar:certifica* em
derem de lembrança. carretéis de papeleta envelopes, envólucros pare charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas. falhas indicas.
Mas de celulose. guasdanapos.
MIO impressos, livros fiscais: livros de
contabilidade: mata sborrão: ornamentos
de papel transparente; pratos, pape"alma. papéis de estanho e de alumínio.
Papéis sem impresráo. papais em branco
para impressas). papéis fantasia, manca
par Sorra* paredes. papel almaço. com
Oks UM pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bea
bina para • impressão. papel encerado.
pald higiénico, papel =Nauta:et
P * copiar papel para desenhos. pla
pai para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar. papei para es-

crever. papel para imprimir. papei pau
salina para embrulhos. Pa pel eelobme,

Papel celulose, papel de linho. PorMl
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papel. rosetas de papel réasilos le papel. rolos
de papel transparente. sacos de papei.
serpentinas: tubos postais, de cartlio.
tubetes de papel
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borra..ha
• e late:: arruelas. argolas, amortecedm
res, assentos para cadeiras. borrachas
para aros, batentes de cofres, buchas de
estabilizador, batentes de portas, batentes de chassis, bicos para mamadeiras
braladeiras. bocais. bases para teleto
net, borracha para carrinhos. industriais. borracha para amortecedores bainhas de borracra para rédeas, cochim

de motores, cámaras de ar, chupetas,
cordões maciços de borracha, cabos
para ferraineitaa chuveiros. calços de
•' borracha, chapas e centros de mesa.
corras de borracha. éapSulas de boéra' eka. calços de borracha para máquinas.
éoPse de • borracha para creloa . dedeiras
" desentupideiras. discos de . mesas dei-

canso para talheres, incPstos, embolas.
eagulchoS, estiados. espontas .de boa

guarnições para móveis, guarnições de
borracha para automóvel* lancheiras
para escolados lambas de borrada para degraus. listas de borracha para panelas, manopla* maçanetas, protetores
para para-lamas, projetores de para-cho.
que* pedal ara acelerador e partida. pe .
ras para buzinas, pratinhos, pneumáti.
nos, pontas de borracha para bengalas
e muktas, borracha ara aros, rodas
inadças, rodizios. revestimentos de borracha, rodas de borracha para móveis
sanfonas de vácuo, suportes. semi-pneumáticos, suportes de cambio, salto* solas e solados de borracha. surdinas de
borracha para • aplicação aos Boa telefónicos e telegráficos, tampas de borracha para conta-gestas, e tinas de cor-

racha para elaboraaào de substancias
/minden
aasse 40
Móveis em geral de metal, vidro, de

aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliaras, berços, biombos..
cadeiras, carrenhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios. colchões, colchões de inolaa
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
mesinhas, mesinhas' para rádio e televisão, inesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos, poltrona*
pohronasscanias, prateleiras, porta-chapéus, sofaa sofás-camas, travesseiras e

vos. anis, binas brandr, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel, ficovejas fernet genebra, gin, kumel, licores, acatar. punch, pimpermint.
sucos de frutas em álcool, vinhos. vermutls. vinhos espumantes. vinhos Tana dos. whisky .
Casar 43
Para 'distinguir: águas artesianas. águas
de mesa, bebidas espumantes sem álcool,
gasosas, gerger-ale. geraraná, refrescos,
sifões, soda-limonada e xaropes
Classe 44
Para distinguir: Bolsas, caixas. carteiras e estôjos para atondidonamenta de
cachimbos, chama" cigarros • cagare.
lhas, fósforos ou farsas dia:ateira* ct.
garreiras, fos iorefra se tabaqueiras ca.
chimbo* piteiras, boquilhas e ponteiras.
filtros, isqueiros e suas partes fitava:a
tas (inclusive pedras), instrumentos pau
ra cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos. dgarrilhos, cigarros
rapé, fumo em fardo* em falhas. desfiado e em corda
Classe 45
Sementes e mudas para a agricultura. a
horticultura e a floricultura; flores
naturais
Casse 46
•
aves e animais, venenos contra insetos.
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água malfaria, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço. fósforos,
lixivia, lá de aço, pomada, para calçados. palha de aço, preparados para
polir e limpas madeiras vidros, metais
e abjetos. panca para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponâceos.
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, In flocos, esponjas de
limpeza
Classe 47 •

vitrines
Cama° minera/, de turfa o uveactai.
Classe 41
Cêras para iluminação, combustivels,
Alcachofras, aletria, alho, aspargos. fluidos de iluminação, gasolina, gordu-

aadcar, alimentos para animais, amido.
amendies, ameixas, amendoim. araruta
111/T078 atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e ama grilo. camarão canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
cereais, cominho crera ede leite, cremes
emanemos, croquetes. compota* cangiea coalhadas castanha, cebola. condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, decid& doces, doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, atinhas alimenacias. favas. fé.

cuias flocos. tarefo, fermentos, leilão
figoá, frios. trutas secas, naturais a aia.
talizadas: abrase goma de mascar gor
duras. grânulos. grão de bico. getatina
goiabada geléias. herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, tingnas. leite.
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, touro. massas anmenticias mariscos manteiga.
margarina, marmelada. inacarrao,
na de tomate. 03C1 e melado. mate mas-

ra de petróleo. graxas, lenha, lubrificantes. nafta, óleos iluminantes, óleos
lubrificantes, parafinas, petróleo refinada, querozene e turfa
Classe 48

nau brinquedos mecánlcoé, briliquecti
em forma de instnunentos mus!
brinqumios em forma de armar. brinquedos de borracha com ou sem asso.
do, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalho* canekires
para esporte, caneles para ióto casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e ene
adopta com falhas para recortas
armar, calçados para bonecas cordaS
para pular, clavinas para 'tiro ao alva,

•

copas de dados, caixinhas de mágica
dados. dardos, discos, domineis estila!
gardas de brpinquedo, espinaardas da.

vento, estaquinbas para jogar. enigmai.
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar. ferramentas para
criança* figuras de aves e amasia,
figuras para lago de xadrez. fogões
fogãozinros de brinqttedos, logos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisas para crianças, ' halteres, anzóis, iscas artifidale
para pesca, jogos de damas, jogos dg
doadaó, Iogas de raquete. linhas Nue

pesca, /uvas para boi, para esgrfalis
para togado: de soco, máscaras corna.

valescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobílias de kin-8
quedo miniaturas de utensilios dosais.
tico'. patina, patinetes piões. iseteemS

plarquetas para ginastira, pecas dal

Jogos de damas, dominó e aadrea. pelos
tas, pianos e outros instrumentos mude
cais de brinquedo, pistolas de atirar

Gelai. Nanastes de Pisei. Punha%
quebra-cabeças em forma de arma?
raquetas, redes' de pesca, redes par
jogos, rodas de roletas, revó)ver
brinquedo. soldadinhos de chumbo, ta*
fileiras para fogos, tacos de bilha;
tambores para crianças, tamburêtsk
tamboretes, tênis de mesa, trans e vtaad
Urreas para brinquedos, varas para

pesca, vagonetes e zepelins
Classe 50

Cartazes impressos, literais de propaganda, cheques, clichês, cartões termos*
plásticos de identidade, etiquetas Impressas, faturas, foi:luras impressa*
notas promissórias, recibos e rótukis
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
Classes: 1 a 50
tratos, água de colónia, água de toucaSinal de propaganda
dor, água de beleza, água de quina.
Classes: 1 a 50
água de rosas. ,água de alfazema, água
Insi guia
para barba, loções e tônicos saia os
Termos as. 650.486 e 650.188, ele -cabelos e para a pele. brilhantina, ban13-7-64
dolina. "batons". cosméticos, fixadores.
Rio Grande do Sul
de penteados. petróleos. óleos para os
Cabelos. creme evanescente cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
e 'maquillage" depilatórios. deso
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
s. talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar alhos e olhos, carmim para
o rosto e. para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentlfriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfisbanhos, pentes. vaporizadores de pariue cillos: duns de louro, saquinho perfu
liqui--mado,presó.at
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula: glicerina perfumada para os
rabelos e preparados para descolorir
unhas. calos e Matas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Classe 49
rogos. brinquedos, artigo* desportivos e
paSsatempos, a saber: tatuas oara recortar e armar ,avices, automóveis,
peie

sas para mingaus. malhas, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada. corem óleos contestiveis. ostras. ovas;
pães, paios pralinés. panenta, pós para
pudins. pickIet, meies, presuntos. trea
tês Mit - paria, pastilhas. pizzas, pudins;
queliosa rações balanceadas para animais,, reguei-Iam sat. sagu, sardinhas,
sandujefies. salsichas, salames. aopaa eis'
latadas. sorvetes, sticos,.da tomate* it
frutas« torradas. ;tapiocas. teimaras, 'alias arcís
, argolas, harciphos, bonecas, bone.
rsn, tratnoços. sortis. tortas paagi ah.
• tamis e aves, torrões. mss. baralhos de cartas bolas para
alento de an

Inddeeria Brasileira
Classe el
Máquinas e suas partes integrante nao
incluídas nas classes 7. 10 e 17. discrla

minadamente: Abanadores de (trade
ade/gaçadores e alisadores de cou
afiadoses. agitadores. bombas e
cadorea de água, compressoras batida*
rei e descaroçadores, prensas e trituraa
dores de algodâp beneficiadorea de c'
reais, animadores. amortecedores id.
rráulicos, aphtinadores, moinhos para
cereais, máquinas de soldar. máquinas
de fabricar açúcar. aspiradores. bombas
de incéndics máquinas para bordar, britadmes, maquinas de furar, barrhthos.
torradores, ~aras de expurgo para
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. desnatadeiras. debsihadorea.
Tênue n.° 650.490, de 13-7-64
tante', preparações e produtos insetiTétanos na. 650.502 a 650.507. de
faltos, máquinas tipográNcas, má• Calçados Sahry Ltda.
cidas, germicidas. desinfetantes e vete13-7-64
s testeis, condensadoras para coesRio Grande do Sul
rinários, raticidas, rem,edion para fias Fsssipcssa
Ela pamentos de P e3C%
o e conservação de estrada. de naveterinários: sabões veterinários e deComércio e Indústria Ltda.
s geia e de ferro, máquinas para cor.
São Paulo
sinfetantes, sais para fins agricolas.
.
e, trança'cleiras, máquinas te gravaac.
norticulas, sanitários e veterinários
. laminadoresi dragas engenhos de
sultatos. Superfostatos. vacinas para
sP LITIIKI 14
aná. máquinas para encadernação; para
aves e animais venenos contra insetos
Indústria
Brasileir4
Iodas
trl a Brasiloira
engarrafamento, enSalhadeiras (maquianimais e hervas dadinhas
Classe 36
a:as), máquinas de estampar, de frisar.
Classe 21
Calçados para homens, senhoras e
de fabricar gélo guinchos, guindaste,s
Para distinguir: Veiculos e suas partes
crianças
máquinas de lavar, linotipos. lizadorns.
Classe 23
integratites: Aros para bibicietas, auto
macacos, motores, máquinas multiplicamóveis, auto-caminhisés, a v:ões, amor- Para distinguir: Tecidos eto geral, te,
Termo n.• 650.491, • de 13-7-64
doras, plainas. rebitadoras, refinadosas, Fábrica de Conservas Santa Clara tecedores, a:avani.as.
;Aloisio, braços cidos para confecções em geral, para
rotuladoras, secadeiras, separadores, ser.breques, braços para e:c u !os.
tapeçarias e para artigos de cama e
Ltda.
ras de kta. turbinas, máquinas a vapor
tas, carrinhos d.' tr. R. e carretas, canis . mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim..
Paraná
exceto Locomotivas tupias, engrenanhonetes„ carros amb. :ért cies. caminhões caroá, casemiras, fazendas e tec.dos de
c arros. tratores tdrrns.oerços, carros lã era peças, juta, fersey, bobo. nylon,
gens e rodas de máquinas
tanques, carros-irriglics.i.es , carros, car- peco-pato, percaline, saiu!, rayon, seda
• Classe 7 •
SANTA. CLARA
Máquinas e utensílios para, serem usaroças. carocerias, chasms, chapas cir- natural, tecidos plásticos. tecidos imdos exclusivamente na agricultura e
culares para veiculas. ccbos de veicts:cos persneabilizantes e tecidos de pano couro
indiiStria Brasileira)
horticultura a saber: arados, abridores
Larlinhos para máquinas de escrever
e vestido;
de sulcos, ndubadeiras, ancinhos mecorrediços, para veiculos. • direção, de.sli
Classe 41
Classe 22
cânicos e eempilhadores combinados
gadelras, estribos, escadas rolantes, ele
Conservas alimentícias
arrancadores mecânicos para sgricul
vadores para passageiros e para csrga, Para distinguir: — Fios de algodão.
, tura, batedeiras para cereais, bombas
Termo n. 9 650.492, de 13-7-64
engates para carros, eixos de direção, fios de linho. Cahnhame e juta, fios da
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras. Idaço — Importadora de Aços Ltda. freios, fronteiras para veicutos, guidão seda natural, rayon- e !kis de lã, para
ce,fados para arroz, charruas para agrtlocomotivas, lanchas. in0i0c-ic I06, molat tecelagem, para bordar, para costura.
Guanabara
cultura. cultivadores, debulhadores.
motocicletas. motocargas, ' moto furgões sticotagesi e para crochet, fios plástico*
e fios de celulose
destocadores, desentegradores, esmaga
manivelas, navios, ônibus, para-choques
dores para a agricultura, 'escarrifica lo
Classe 31
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
•
rei, enchovadeiras„ facas para máquisodas para bicicletas, raio k para bicicle. Para distinguir: Anéis de vednão panas agrícolas, ferrádgiras, gadanhos.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
tas, reboques, radiadores para veiculos. ra junções, arruelas, bujões. barbastes.
garras para arado. grades de discos
rodas para veículos, selins, tricide5, ti- bucras. cordoalhas, cordas, correias da
ou dentes, máquinas batedeiras para
Classe 5
rantes para veiculos vagões, velocipe. transmissão, canaletas. fitilhos, gacjeagricultura, máquinas inseticidas, mádes.. varetas de controle do afogador e tas, lonas, lonas para freios, mangueiAços em geral
ciulaas vaporizadoras. máquinas de
acelerador. tróleis, .troleibus, varas: de ras, rolhas. tampas, tiras, famp6es, tumungir. máquinas niveladoras de terra.
Termo n.° 650.493. de 13-7-64
bulações para vadações e tendas
carros, toletes para carros
máquinas perfuradoras para e agricul- .t Sociedade Brasileira de Criadores de
Classe 20
Classe
50
tura. máquinas de plantar. motochar- Cães Pastores Alemães — SBCCPA Bilhetes de
loteria, cabogramas, carta- Para distinguir: Petrechos navais e
ruas máquinas regadeiras, máquinas de
Guanabara
zes impressos, literais dep ropaganda, aeronáuticos: âncoras, bóias, cinta de'
roçar. de sanear para sulfatar, de
cheques, etiquetas impressas, escapula- natação, fateixas, flutuadores ara hltorquir, de triturar, de esfarelar terra. SOCIEDADE BRASILEIRA
res. folhinhas impressas, noas promis- drornetria, paraquedas e salva-vidas
para irrigação, para matar formigas e
Classe 24
sórias
outroí insetos, para burrifar e pulveri- DE CRIADORES DE CÃES
Para distinguir artefatos de algodão,
Classe 35
zar desinfetantes, Para adubar para
Couros e peles preparadas ou não, ca- nylon, plásticos, cânhamo, caroá, juta,
agitar e espalhar palha . para comer,' "PASTORES ALEMÃES
murças, couros, vaquetas, pelicas 'e ar- lã, linho, pàco-paco, rami, raion, seda
algodão, para colher cereais. caárnsinas
efatos doa .mesmos: Almofadas de cou- natural e outras fibras: Mamares, aatcaamassadoras para fins agrícolas de
ros, arreios, bolsas,- carteiras, caixas dores, bicos. bolsas, de tecidos para.secortar árvores, para espalhar pára caSBCCPA
chicotes de couro, carneiras, tapas para nhoras. bordados. borlas, bandeiras, corpinar, máquinas combinadas para seálbuns e para livros, embalagens de dões, cadarços, coadores de café, cobermeai e cultivar, de desbanar oara ancouro, estojos guarnições de couro para tas para raquetes, coberturas para cadar, máquinas e moinhos para forra' Nome comercial
automóveis, guarnições para porta-blo- valos, debruns. enfeites, etiquetas, engens, máquinas toscadoras, ordeaadoTermos as. 650.494 a 650.501, de
cos, malas, maletas, porta-notas, porta- tremeio, entretelas, flâmulas, fitas, franres mecânicos, raladores mecanicos, ro13-7-64
chaves, porta-niquela, pastas, 'pulseiras jas, filtros de café, galões, laços de
los compressores para a agricultura,
Plásticos Plavinil S. A.
secadeiras,
de couro, rédeas, selins, sacos para via- chapéus,- mochilas, montas, nesgas. onssachadeiras. . sesseadeiras.
.
São Paulo
. secadores de terra. tosadores de gra.
gem. sacolas, saltos, solas e solados, breiras. passamanaries, palmilhas, pavios, passamanes, ponpons, pingentes,
tirantes para arreios e valises
ma. tratores agricolas. válvu las para
rendas, rédeas. redes, sacos, sacas, namáquinas agrícolas
Classe 13
colas. tiras, telas pata bordar, zergas
Iglatri
L
Para
distinguir:
Arteçatos
de
cerimica,
Classe 8
Classe 49
Ia Kis t ri a Brasil eira
'oorcelana, faiança, louças., vidraça, ter- Jogos, brinquedos, artigos desportivus
Instrumentos de precisão, iustrumentos
ra-cotta
e
barro
para
uso
caseiro,
adorcieatificos. aparelos de uso comum; insnos, fina artisticos. ,fins industriais – e passatempos, a saber: álbuns para retrumentos e aparelos didáticos: moldes
Classe
27
instalações
sanitárias, banheiros, bacias, cortar e armar aviões, automóveis,
de Sada espécie, acessórios de aparelhos Para assinalar
e distinguir generica- bides, vasos, sanitários, eacarradeiraz, aros, argolas, bercinhos, bonecas, boas.
elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas.
cos. baralhos de cartas, bolas para
tomadas, fiosi soquetes, etc.): apare- mente os artigos da classe, a saber: lavatorios, tubos, vasos, vatetas,
todos os esportes, brinquedos em forma
. lhos fotográficos, cinematográficos, má- Artefatos de palha, ou fibra, não inclui-- ia, pilões, comedores para aves, pipos,
de'
animais, balões de brinquedo, bilha:
dos em outras classes
quinas falantes, discos gravados e filme
potes e cadinho, almofarizes, pratos, pa' Classe 2
ra • oraatnentos, globos, colunas, morin- rei, brinquedos mecânicos, brinquedos
revelado
Substancias e reparações cialmicas ias,
em forma de instrumentos musicata.
talhas, algUidares: bebedouros
usadas na agricultura, na horticultura chneinu, céntro de
brinquedos em forma de armar, brinTêrtno n.s 650.489, de 13-7-64
mesas,
molheiras,
an.,
quedos de borracha com ou seta
Indústria de Equipamentos e na veterinária e para fins sanitários ladelzas, balustres. Melas ',
dridéma
sopeiras
jara saber: adubos, ácidos sanitários,
carrinhos, carrocinhas, caminhões,
Máquinas S. A.
ras, cofres, caldeirões, panelas. assedei- vio,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
águas dea.infetantes e para. fias SaniRio Grande do Sul
tários, apanha-moscas e insetos (de eu. dosaras, bandeijas, bules, mantei- para esporte. cartões para ltito, casigoma a pfapel ou papelão), álcalis, gueiras, saladeiras, bomboniere. frigi. nhas de brinquedo, casinhas de armar,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas, &iras, porta-joNs, chicaras, ires; copos, cadeiras de brinquedo, carteiras e encreia creosotalina, creosoto, desodcs taças, pratos, leiteiras, botija& garra. velopes com folhas para recortar e
terminadores de pragas e banais dani- fas, lava dedos, funis, pedestais, terri- armar, calçados para bonecas, cordss
nas, porta pão, taboletas, porta-frios,
nhas; esterilizantes embrocações para serviços
para chá e café, para almoço e para pular, clavinas para tiro ao alvo.
anuais,, enxertos, farinhas de usos,
copos de dados, caixinhas de =laica.
lanche .
fertilizantes, fosfatos, karrnicidas, furai:
dados, dardos, discos, dáminós, espinClasse
20
gantea. fungicidas, glicose para fins
Petrechos navais e aeronáuticos: Anco- gardas de brpinquedo, espingardas de
veterinários, guano, berbicidaa,
ras, bóias, cinta de natação, fateixas. vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
insetifugos, larvicidas, Microbici- . flutuadores para hidrometria,. para.
engenhos de guerra de brinquedo, ferClasse 50
zaedlcamentos para animais, aves
rinhos.. de engomar,. ferramentas para
Cartazes. impressos. literais ále propa- das,
quedas
e
salva-vidas
e paina, óleos desinfetantes . e vetericrianças, figuras de aves e animais,
ganda, cheques, clichês, cartões termosClasse 29'
nários, petróleos sanitários e desinfefogões e
pl ásticos de, identidade, etiquetas Irã- Mates, papel fumegatório,- pós Intik', Para distinguir: Espanadores, escóvas Figuras para ¡No de xadrez, jogos de
comuns, lanhares, rodos, vassouras, fogãozinros de brinquedos,
. ortssas. faturas. folhinhas impressas,
futebol de mesa5 joelheiras para esporte,
• vasculhog
notas promissórias, ' recibos e rótulos" das.. paraticidas, fungicida. e -diltirafe.

,SABRY'

•IMO

figioiettliro di:064-44711
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Termo n.• 650.485, de 13-7-64
ganchos para pesca, guisoa para criam.
ças, halteres. anzóis, iscas artificiais Ria. Rlograndense de Negócios S. A.
para pesca, jogos de damas, jogos de
Rio Grande do Sul
doinin6, jogos de raquete, linhas Para
pesca, luvas para boi, para esgrima,
para jogador de soco, mascaras carnaSUPER CARNE")
valescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de litenallios domésticos, patins, patinetes 'pia**, petecas.
ptarquetas para ginástica, peças de
Jogos de damas, dominó e :Ladra, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
Classe 33
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
Titulo
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes par.
Termo n.9 650.511, de 13-7-64
Jogos, roda de roletas, revólver de Cebrad .- Cedro Empresarial Brasileiro
de Desenvolvimento
brinquedo, soldadinho* de chumbo, tableiros para. jogos, tamari de bilhar,
São Paulo
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, ténis de mesa, trena e viasférreas para brinquedo*, varas para
pesca, vagonetes e repelias

Termos na. 650.516 e 6543.517, da
13-741
•
lietalargiaa Transaço Ltda.
São Paulo
•

1

Termo a.• 650.572. ç 13-744
tia* S. A. — /aeorporadara e
Administradora
São Paulo

".>

.4

,781/1810,0

ijArar0

indtistria
-• vir
•

Iiira"g
t
'
Classe 30
Para distinguir: Impressos
X:.
Termo a° 650.523, de 13.7-6.1
Flesmasa — Comércio e Indústria (I,
Fios Esmaltados S. A.
São Paulo
(.4

Casse Os
Para distinguir: Balaustres, cabaIdos,
esquadrias, estruturas metálicas, frisos,
grades, grades de janelas e de portões,
lamelas de metal, porta, portões, portas
•
de chapas onduladas, persianas. viga.
mentos, venezianas, vigas e varam
•P I 1; 8
Classe 5
indUatria BraelIAira,
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos, aço fundido.' aço
•
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Classe 8
pardalmente preparado, doente metálico. cobalto, bruto co pardahnente Para distinguir: Cabos e Condutores
elétricos
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
parda/mente trabalhado, ferro em bruto
Teimo n.' 650.524. de 13-744
CEBRAD4INTRO.
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro Fia~sa — Comércio e Indústria d..
•.'-mo n.' 650.508, de 13-7-64
BID USARIA!, BRASt
refinado. bronze, bronze em bruto ou
Fios Esmaltados. S. A..
Metahlrgic Bovia Ltda..
parcialmente trabalhado, broma de
LEIRO =NEVOU
São Paulo
manganês, bronze em pó, bronze emSão Paute
barra, em fio, chumbo em bruto ou
em barra, ferro manganês, ferro velho,
,
PRSMASA – COMfidI0 1
guria em bruto ou parcialmente imbuNome comercial
INIÚSTRIA
Lado. gula temperado. gusa Enleava
BOVI
• tros zsmArramos VA.
em
Unia.
latia
lãminaa
de
metal.
lata
Termo
a.°
650.512,
de
13-7-54
Indástrla Braailoird' Cebrad — Centro Empresarial Brasiem tralha, latão em chapas, latão em
leiro de Desenvolvimento
vergalhem*. liga metálica, timbaa
Nome • comercial
magnésio, manganês, metais não tuba.
São Paulo
Classe 6
lhados ou pardahnente trabalbadch
Termo a° 650.525, .de 13-7-64
Para distinguir: Máquina para balda.
tais em massa, metais estarapados,
.Yoshimi Mampo
Ciai Meteis Em gerai:• máquinas e suas
CLAD-CENTRO
lAwnual,
metais para solda, &qual, oaro, zinco
São Paulr
partes integrantes para lias industriais:
corrugado ,e zinco liso em 461has
AMEEMANO DE
maquinas de prensam motores e
Pastem acessórios para automóveis: ala18SENVOLVIMMITO
Térreo n.° 650.518, de 13-7-64
ROB
vanca', 'herr:adores, alimmitador para
Importadora e Exportadora "Marcara"
rolos-rolamentos. aparelhos editores de
Ltda.
consumo de gasolina. retentore, de gra.
5rt Pr41,1n.
Clgri50.
33
Classe 33
ia. de óleo e de cilindro. vedutorea si.
Titulo .
lenctosos. máquinas de roaquear. mát112PORTAIORA E
Termo a.° 650.526, de 11-7-64
quinas rotativas para usinar ferro. aço •
Termo a.* 650.513, de 13-7-64
FIPORTAIORA
Companhia de Telecomunicações do
bronze máquinas para rotular regula. Cabead — Centro Empresarial BrasiEstado de São Paulo — "Goteou". •
leiro de Desenvoivinrato
dores, serras meanicas. salgadeira*
:ICARCEZA"
São Paulo
para manteiga. segmentos de pistões,
São Paulo
engrenagens e parafusos seca-fim. tilem
Nome comercial
CCTESP
ciosos, satélites silenciosos. !aparadora
Ina. nrasiletri
650.519, de 13-7.64
Tèrmo
n.•
de graxa óleos e cilindros máquinas
OZZEKIAi0AUSBu au
Norte S. A. — Incorporadora e
Mares.
secadoras. máquinas para
Administradora
turbinas. torcedeiras. tesouras, rotativa"
VMEWIS
Classe 8
São Paulo
tesouras mecánteas„ termos revolver. tor.
Para distinguir genéricamente aparenos. dig as, manchas. tirantes. transpor.
lhos de telecomunicações
redores automáticos para 'alta e baixa
NOtiTS
SA.-INCORPORAWRA
Classe
33
Termo a.* 650.527, de 13-7-64
pressão, tuchos de válvulas. máquinas
Titulo
Perima Rolamentos Ltda.
para tecidos de tapeçarias. máquinas
E ADORMSTRIMORA
São Paulo
trituradoras. máquinas térmicks. mamai.
650.514,
de
13-7-64
Térmo
n.°
nas de trançar. máquinas urdideira&
Empresarial
BrasiCentro
—
Nome comercial
válvulas para motores. válvulas para Cebradleiro
PARIU
de Desenvolvimento
descargas. válvula* de aspiraçact, velas,
Termo
n.°
650.520,
de
13-7-64
velai de igniçio para motores, virabre.
São Paulo
A. M. Publicidade Ltda.
quine ventoinhas. máquinas verCasse 6
tiladoras
Rolamentos

DIPLOMATA

seffa.

ItA sj

Inuma"

Sán 13•n trie,

Teriam; na. 650.509 e 650.510, de
13-2-64
Thompson . Corporation do Brasil ludasdüstria e Comércio Avícola Ltda.
São Paulo

•

ZUPIO. ?TO

In dize t riftt Breai 1 ra

I1D-INSTITUTO
EMPIONARIAL BRAS:V.
LURO DE DESENVOL..
MONTO

a. M. PUBLICIIADS
LTIM.
Nome comercial

• CIasse 33
Título

Térmo a. • 650.521, de 13-7-64
Norte S. A. — bicorporadora e
Administradora
Tèrmo n.° 650.515, de 13-7 :64— j
Sfi elo Nulo
Metalúrgica Transaço Ltda.
São Paulo

NORTE
Sio Paulo – Capital

,r,e 41

•Para distinguir: Carnes abatidas, (arnes era geral, salsichas, linguiças, pre-1
ountos. xarques e carnes em conserva
Classe 19
Pa p a distinguir: Aveat-lovert e amima I
.•
vivos
.

T"ermo n.° 650.528, de 13-7-64
Indústria e Comércio de Calçados
Anchieta Ltda.
São Paulo

laiSriairtailua

KJUICIACO

1n9"a

•
• i PI:n-1

Nome comercial

:::!nv. e i , * •
d'stinguir: Planejamento, ur4aal-

• taça°, incorporação de negócios imo. biliários, compra e venda de In:uiveis

Classe 36
Calçados rara homens, araberrus e
crianças
Trino n.° 650.529, de 13-7-64
Calçados Parati Ltda.
São Paulo

InNUAsil eira'
• Ciasse .so
Calçados em gera/

4

nano

650.530, de 13-7-1964
Viação Ladário Ltda.
São Paulo

Tórmo ta.* 650.538, de 13-7-1964.
aregenspar ComerCial, Importadora • e
.
Exportadora Ltda.
São Paulo

Irial:ARIC35. 81 sa.'

,

Classe 50
Impressos

Termo n.° 650.531, de 13-7-1964

Têrmo a.° 650.539, de 13-7-1964
Orleans Contábil e Assuntos Fiscais Formal
Fornecedora de Materiais
S/C. Ltda.
. para Indústrias Ltda.
São Paulo

.

São Paulo

,Ind(211keleira
Classe 50
Impressos
Termo n." 650.532, de 13-7-1964
Orlem, Contábil e Assuntos Fiscais
S/C. I,tda.
Sãb Paulo

S QOUTABI1
rilf5Nrouh
FISCAIS
Classe 33
Contabilidade e assuntos fiscais
Termo n.° 650.533, de 13-7-1964
Melgoines Automóveis Ltda.
São Paulo

ínelezfrieir a
•

Ine9lakileirá
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
pardalmente 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 em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velhó,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
iátninar de metal, lata em fólha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
ve:galhões, ligas eiretálicas,
magnésio, manganês, metais • não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais g era solda, niquel, zinco

Classe 21
Automóveis
Termo n.o 650.534, de 13-7-1964
rolo de Mello Viana e Manoel Messias
de Mello Viana
São Paulo

VARGÁ3

LácIos.1
Ciasse '3
T nd. brasiLeiran
Aço em urino, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Classe 33
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou Administração de bens, loteanueato&
parcialmente trabalhado, bronze 'de compra e venda de imóveis, contabill n
manganês, bronze em pó, bronze em
dade e assuntos fumai'
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Termo
a.° 650.551, de 13 -7 - 1964
parcialmente preparado, cimento meNelson Piga
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
São Paulo
parcialmente trabalhado. 'ferro em bruto.
em barra, ferro manganês. ferro velho,
au-r^ Ot'
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
NRO
lâminas de metal, lata em falha, latão
l
.nd..
Brasileira:\
em' Rilha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha& 1
Classe 32
magnésio, manganês, metais não traba- Programas radiofônicos, de televisão •
lhados ou parciaknente trabalhados, mecirco
tais em massa, metais estampado&
Termo n.o .650.552, de 13-7-1961
metais para solda, niquel. zinco
.
João Batista Vicente
Termo a.0 65'0.545, de 13-7-1964
São Paulo
Drogaria Santa Verônica- Ltda.
.
São Paulo
.

Ind!°g.gflei:ra

Classe 32
Programas radiofônicos, de telev,são
circo

JOIO BÁTISYA
E IULTINt
Ind. brasileira
Classe 32
Programas radiofônicos, de televisão e

circo

,Termo n. • 650.537, de 13-7-1961
Olavo Feltrin
São Paulo

tna. brastietra

•

Classe 32
Programas radiofônicos. de televisão e
circo

Termo a.' 650.554, de 13-7-1961
Artipesca Ltda.
São Paulo

Classe 41
Abacates, abacaxis. ameixas, -bananas,
caqui, caju, cereja carambola' figo,

ine TIPan ira

=mão, maçã, laranjas, melancias, tangerinas melão, pêssego, pera tangerinas

Classe 50

e uvas

impressos

Termo U.9 650.548, de 13-7-1961
Auto Pósto "2 Galos" Ltda.
São Paulo

\

Classe 47

Termo a.' 650.542. de 13-74964
Adib José Cury,
São Pauie

Óleos de qualquer espécie para tiuml-

Lnengnfleira

para a iluminação, aquecimento lubri.

nação, aquecimento e lubrificação. Pe-

Termo n.9 650.555, de 13-7-1964
Samabai a 5. A. Edições e Publicidad
São Paulo

ras

ffEsd.

Classe 32
Almanaques

tróleo refinado, semi-refinado e não-

Termo n.° 650.556, de 13-7-1964
refinado, com "ou sem a mistura de Nacialutti Comércio e Importação Leda
•
óleos minerais:, animais ou vegetai&
São Pauto
Reação ou combustão, e .graxas. Produtos e óleos combustíveis proveni-

entes de petróleo

n.9 450.543, de 13 -7 - 1964 .
Tèrino n.* 650.549, xle 13-7-1964
José Rodrigues Ferreira
Organização Contábil e Fiscal "Hilda"
São Paulo
Ltda. S/C.
• São Paulo

Inrira

N NIULDO

Classe 32,
Programas radiofónicos, de televisão
circo

2 CALOS Ind. Brasileira'

Classe 4 .
Mármores

.

nCTRAGTIUra.,

•

FRDTAL
ind. brasileira

Classe 16
Tijolos

Termo n.° 650.536, de 13 -7-1961
João Batista de Camargo
São Paulo

Termo n.° 650.553, de 13 -7 - 1961
EIvino Teixeira e Dimas Teixeira
São Paulo

4W2NDIA -'

TIJOT21.
Ina. brasileira'

'

dmo

Ter
' mo n.o 650.546, de 13-7-1%4
Camisaria Aloãndia Ltda.
São Paulo

Termo n..° 650.547, de 13-7-1964
Fruta! Comércio de Frutas Ltda.
São Paulo

Classe 47
Para distinguir: Álcool para motores de
explosão, cari+ão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graClasse 32
xa, graxas ara lubrificação, lubrificanProgramas radiofônicos, de televisão e tes, óleos combustíveis, óleos ara freios,
circo
óleos lubrificantes, óleos ara iluminação e para geração de terça, etróleo.
650.535,
de
13-7-1964
Termo n.o
querosene
Pedro Sechi
I Tenho n.° 650.541, de 13-7-1964
São Paulo
Roldão Martins da Costa
São Paulo
Aalf2210 E

Ind.. Bjaøi1eira'

Classe 32
1 Programas radiofônicos,
de televisão

Classe 3
Produtos farmacé'uticos

classe 36
Camisas

Righl
• rasileira

PEDRICO
O

VEROSICA
• ãffiTA Braelleirs

Termo n.°0 650.540, 'de 13-7-1964
Svlubra Lubrificantes e Graxas Ltda.
São Paulo

refMCra,,

Tórax, a.° 650.550, de 13-7- 1964
• Instituto Lácios Contabilidade e
Administração Ltda.
São Paulo

Termo a.° 650.544, de 13-7-1961
, Metalúrgica Vargas Ltda.,
São Paido
-

Ind. IsraeileIrm

IneAggffeira

Classe 33Transporto ed passageiros

tne
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cepANume

•

Class,e 32
Programas radiofônicos, de televisão
circt}-

9-N itew
L
.

•

C:

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classes: 25, 35. N e,50
Título
Termo n.0 650.557; de 13-7-1964
"Comércio e Renresentações Rey
Limitada
.
São Paulo

REY

•

Ind. Brasileira'
Classe 50
Artigos não induidos nas daasell

