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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPta...--;:m-z:

CAPITAL FEDERAL

,SEXIA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 1984
•Laseeneic~~~~"ei

REVISTA DA PROPRIEDADE

DIAS — na forma do parágrafci &deo
do artigo n.° 134 do Código da Propriedade Industrial.

. • INDUSTRIAL
)1,1 da 367• Rada° da C.C.A.P..
Privilégio de invenção deferidos
indltidda pela portaria número 52
ais 24.6.1934.
dos Santos — Buoice Caadida Mu.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Tãrmos:
noz Pinto — Nely Venoso doa SanGERAL
Ato. 8 de desembro de 1964
N.°
120.763 -•-• Sistemas reguladotos — Olivia Marques dos Santos
res de velocidade controlados por trim.
Rio,
14
de
dezembro
de
1964
—
41011
Goteou.
Torre,
—
Isaac
Ao. trai dias do mês de dezembro
sIstores para motores a coletor em séát mil novecentos e sessenta e quatro, Tapajós.
•Sociedade Paulista de Artefatos Me- rie — Requerente: The Singer Menu.
.s dez horas da manhã, no Gabinete
talúrgicos S A. — Na réplica ao re facturing Company.
VISOS
da Divisão de Marcas, no quinto alv.
N.* 123.042 — Aperfeiçoamento em
curso interposto por Amo S.A. In
dar cia Palácio do Trabalho, sede
ch1stria e Comércio ao despacho que construção de comutador e método de
do D.N.P.I., reuniu-se a Comissão a) ftorário da Diretoria Geral
manteve a decisão que denegou a ca- fabricá-lo — Requerente: General Elec.de Classificação de Artigos e Producidade da patente de a.° 57.776 — tric Company.
b) Audiência com o Diretor.
dutos (C.C.A.P.). sob a presidéa.
privilégio de invenção para: Aparelho
da da Diretora da DiviSão de Mar- a) Esta Diretoria Geral avisa aos para tratamento por ar quente. —
Moddo de utilidade deferidos
•p,s Maria do Carmo Mourão dos Interessados que o horário fixado pe- Prelminarmente, retire a replicante o
lo
Diretor
Geral,
de
acordo
com
o
Santos, estando presentes dunice
Têrmos:
entulho composto de totalidade das reCondida Mufloz Pinto, Nely Vedes° que Abe faculta a lei, é o de 8,30 ho- vistas à- saber: Manchete e o CruzeiN.°
120.930 — Novo tipo de inter.
(loa Santos e Olivia Marques dos ras às 17X horas, sem interrupção ro, em número de sete, conservando
ruptor de corrente elétrica adaptável
Alentos membros da referida comissão, para a Diretoria Geral e sua respec- apenas as folhas que interessam ã elu- em
campainhas elétricas, transforman.
além de Zilah Gotezns Torres, Chete tiva Secretaria;
cidação do caso.
c:4-as em instrumento de alan.e ou
da Seção de Pesquisas e Isaac Tapa- b) As audiências com o Diretor
adaptável em qualquer sistema admiro
fÕL Substituto da Seção de Geral pode tnser marcadas entre 9,00
Exigéndas:
dor ou Interruptor de corrente etétrica
Interferência. Aberta a sessão foi horas e 16,30 horas, em livro espeTérreo n.° 211.045 — Cia. Texto para ligação ou desligação indireta e
lida e aprovada a ata de sessão an- cial, a' cargo de sua Assistente ou de José
Pinto do Carmo Apresente a automática — Requerente: Romano
inforterior. A seguir a presidente
sua Secretária ou de auxiliares do recorrente, novos exemplares em seu Materiais para Construções - Ltda.
mou que o Senhor Isaac Tapajós gabinete que os substituam, e prefe- nome tendo em vista a alteração de- N.° 122.979 — Novo modêto de
. recebeu • do Diretor Geral do DNPI rivelmente com uma antecedência mi- terminada a fls.
fogão doméstica — Requerente; Gernó
Is incumbência de elaborar um trabaAmo Enck.
lho que valha como regulamentação alma de vinte e quatro horas \entre a
Reconsideração de despacho:
marcação e a audiência.
•
Classificaçqão
em
vigor,
a
da Lei de
Térvnos em exigências a cumprir
fim de ficarem decididas quaisquer É obrigatório declarar o assunto Fábrica - de Canetas Deita Ltda.
dúvidas relativas à classificação de que motiva a audiência, de modo su- No pedido de reconsideração do deiTarmos:
pacho de deferimento do têrmo 118.316
produtos, inch:sive pela organização cinto porém. elucidativo. •
de um dicionário. Dada a palavra ao 2*) Pessoas que podem agir no — Mode.) industrial — novo modélo
N.°. 119.530 — Stablissements A.
de clips prendedor para canetas ou la- Calazeuve.
senhor Tapajós, éste expôs o seu •D.N. P. 1.
piseiras
—
de
acórdo
com
o
artigo
63
plano de trabalho, a que aliás já ,. deu
N.° 124.039 — Arburg Feigerate.
aceordo do Decreto 535, de 23 de janeiro de fabrik
Inicio, e que consiste em: ,P) Fixa- Avisa outrossim, que deno
— Ohg.Hehl Sane,
Depar1962,
nego
deferimento
ao
pedido
de
N.° 125.071 — Itek Corporation,
ção de critérios para Interpretação com a lei, só poderão agir
reconsideração de fls, mantendo o pri4os casos duvidosos 'e omissos; 2°) tamento: •
N.* 126.483 — J. Stoae 8 Commitivo despacho denegatório da con- pany (Deptdord) Limited.
Interpretação dos textos legais que 1*) — os próprios interessados.
cessão
do
registro,
tendo
em..
mista
a
N.° 127.394 — Amp Incorporated.
dão margem a dúvidas; 3') Confec- i*) — os Agentes da Propriedade argumentação da opoente
e o parecer
ção de dicionário de artigos por Industrial.'
N°.. 127.606 — lhe University of
do DEP. (Republicado).
PIttsburgh.
classe de produtos, com aortas expliAdvogados
inscritos
na
cativas e justificações que forem *MI- 31) — OS
N° 139.386 — Temgraf Indústria
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
de Aparelhos Elétricos Ltda.
gados oportunas; 49 ) Confecção de Ordem dos Advogados do Brasil.
DE -PATENTES
N.° 143.082 — Antonio Nd Gai
um dicionário por ordem alfabética Será atribuida falta grave a todo
-vão.
dos artigos. A seguir, o senhor Ta- servidor do Departamento que atenRio, 14 de dezembro de 1964
pajós demonstrou, com. vários cum- der a pessoas não qualificadas noa
EXPEDIENTE' DO DIRETOR
pios, a conveniência do critério ado- três itens referidos retro.
Notificação:
•
DA DIVISÃO JURIDICA
tado nos trabalhos de classificação.
Unia vez decorrido o prazo de
recebendo de todos os presentes inte- 3') NoõficaçÕes postais.
Dia 14 de dezembro de 1964
gral aprovação. Após alguns debates Usando , do facultativo que lhe curso previsto pelo artigo a.° 14 da
e sugestões e depois de respondidos atribui o art. 194 do Código da Pro- Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
Diversos:
diversos pedidas de esclarecimentos. a priedade Industrial, ficam suspensos. 1961 e mais DEZ DIAS — para evenSra. Presidente encerrou a sessão de até ulterioe deliberação por falta pú- tuais juntadas de recursos, e do mesComercio
e Industrie Neva
que Ur redigir a presente ata, mar- blica e notória de deficiência quartil-, mo não se tendo valido nenhum inte- (junto a patente modêlo industrie S.A.
! mi.
ressado,
ficam
notificados
os
requecando outra, para o próximo dia 15 tativa de pessoal as notificações posmero 3.400) — Concedo a prorrogarentes abaixo mencionados a compa 0.o
do corrente mês. Lavrando, eu. Annora o 2.° triénio_ com o art. 42.
tais aos interessados, desassistidoa de tecerem a ate Departamento a fim, de
gelo ijorge da Silva Homem, Secre- procuradores.
Dunlop Ruber Co Limited fl auto a
efetuarem
o
pagamento
da
taxa
final
tario Substituto da Comissão, esta
patente de desenho indust ..
•
1 407)
ata que vai por todos os presentes
DNPI, 4 de dezembro de 1964. — concernente à expedição dos respecti- — Concedo a prorrogação;a1
para o 20
vos
dentro
do
prazo
de
SESSENTA
Diretor
Geral.
Ninhada
ass.) Maria do Carmo asa.) Geraldo Saboye.
triénio com o art. 42.
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- As Repartiçdes Pública,
cingir-se-do ás assinatura*
anuais renovadas até 29 da'
DEF ARTilivfENTO DE IMPRE v SA RACIONAL
fevereiro de cada -ano e 4-4
jcnict;s; diicriainen te, até . às
USEtOoe - GE SAL
iniciadas, em .quaigner época,
horas,
exceto
aos
sainal,o;
15
ALBERTO DE B1I-4.0 ERE1RA
pelos
órgãos competentes. ‘•
quando deverão forê-lo -até exi
•
A
fim
de possibilitar a rã.
.
CIMCFS. nA 5EC41n 0 OS eais.o.~
("burra nó SERVI( co PUBLICAÇÕES
11,30 horas.
messa
de
acompanha.
.
valores
F-LORINNO GUIMARAES
WILJR. 11.-0 FERREFRA "ALVES
- As reclarneões
dos
:de oselarecimealos quanta
les à niatéria ;retnaukia, nos
ã sua aplicação, solicitamoll
DIÁRIO OFICIAL
e • s de errostu omissões, deusem os interessados profa...
SEÇÃO
r rijo ser formuladas por es rencialmente cheque ou vale
Coapartanopdo
ILI•car do pubdokiado do dutpoodonao
4 do, á Seção de Redação, das
postal, emitidos a favor dal
N•edonol aio 1Proor4odarde k,du.do o MinistOrlo
J (is 17,30 horas, PO Uldaill10
Tesoureiro do Departamento
do Indústria o Com4••40
é 72 horas após a sarda dos
1
de imprensa Nacional.
In avreebt FIES lebre .00 -Departamento ele itrvrtcsa Nacional
lurgrios -oficiais.
- Os suplementos els
-originais deverão ter
ções dos órgãos oficiais só id
ASSINATURAS
dactilografados e antenfradas,fornecerão -aos assinarde4 lu,
FUNCIONÁRIOS
re:.salvadas, *por quem de LH- tlE,PABTIÇXUS PART1CuLARES
as saliritarem no ata da aula
retlo.rasuras e .emendas.
:ratara..
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- • Excetuadas as para e
- O funeiondrio público feCr$ 4300,00 Semestre • Cr$ 450,00 deral.,
exterior1 que serão sempre Semestre . . .
para fazer jus ao dia.
Cr$ 900.00, conto indicado,
. . Cr$ 1.200,00 Ano
Ano . .
4;;;:lais, -as assinaturas ,poder&vent prova"
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da as*
ca, por seis meses ou um ano.- Ano
Cr$ 1.300,00 Ano .. • . . . Cr$ 11)00,00 nattrra.
casto de cada ai ein
- As assinaturas vendidas
pafierào • ser .sus pensas ~RI parte superiec do enderéço vão continuidade no recebknanta atrasada das drgdas of
illiptreSSO3 89 número do talão dos jornais, devem os assinan- será, ina venda avulsa, acres
aviso - .previo
Para facilitar aos assinantes de registr o , c 7nés e o ano em tes providenciar a respectiva -do de Cr$ se -do mamei
renovação com antecedência ano, e -de -.4 100, por ano,
a verificação do praia de vali-, que findará.
,fim ele evitar John& de mínima, -de trinta (30) dias. decorrido.
darle de MIAS assinalaras. na
-7- As Repartições PáNicas
deverão remeter i ex. pediente,
s blicaçãe no:
destinada áim

• EXPEDIENTE

•

EXPEDIENTE DO DIRETOR
Brunon Rey (junto a patente -mod.
Industrial n.° 3.504) - Concedo a SUBSTTILITO DA DIVISAO
DE MARCAS
prorrogação para o 2. 0 tr.éno com -e
art. 42.
.Rso, 14 de descobre de 1964
Dunlap ‘Ruber Co Limited .(Innto
Notificação:
patente desenho industrial n.°
- Concedo a prorrogação para
Uma vez decorrido o " gaio de st,
triênio com -o art. 42. .
curso previsto pelo artigo n. 14 da
Trivellato S.& 'Engenharia Ind. ir Lai si'.° 41iO48, de 29 de dezembro -de
.4961 -e mais ,DEZ DIAS - para evenComércio -(jniste a "atente eiredeo
dustrial -n:° 3.557) - Conceda a -pror-', tuais 4untadas Incursos, e do mea,rogação para o 2.0 CIAM° tern -o alm., oe pão se tendo 'caldo nerihno interessado, ficam notificados os reque-go 42.
rentes abaixo -mencionados a compaTriveliato S.A. Engenharia Ind. e recerem
a -eine Departamento a Iim de
Comércio (Junto a patente modelo in-' efetuarem
o pagamento da taxa final
dustrial -n. o 3.558) -Concedo tt proc." -concernente f toitpeclu;ão dos trespreatirogação para o 2° triênio 40113
vos dentro do pago de SESSENTA
art. 42.
DIAS - ara forma do Vallgraf0 Inico
Mamem Assue ("Junto a patente mod. do artigo e.° 134 ,do Código da Proind. n° 3.563) - Concedo a ,pro gro- priedade Industrial.
ilação para o -2:° triênio •com oarit.
Marcas defecidast
go 42.
Neny Clinda e Uva junto a paBrdinelli
Ortl.° 268.749 - •14aaa
tente modelo iticlustrial ia. .1.561)
Casse
36
- Com'
.8 Irmão Ltda.
Concedo a prorrogação tparn • o 2,, atalaio -de calçadas.
triênio com -o art. 42.
N.° 379.793 - Retifica Exata ' José Maria Ferreira (junto a 'paten- -.Soc. Técnica de Engenbaria e Meaite mod. ind. n.° 3.586) -- •:Concedo nica Stern Ltda. - Cores 6 - Sem
a prorrogaçAo Dera o 2.° triênio com exclusividade -de nito para as expressões constantes da marca isoladamente.
o art. -42.
Metalúrgica Rio S.A. Ind. e 'Co: N.° 05.550 - -Orientador rtiscal
mércio (Junto a patente mod. -ind. Impasto de -Consumo Renda - Mario
n.° 3.611) - Concedo a prorxigaçáo
Albuquerque Mararditio Itkinarntel para o . 2" triênio com oo art. 42.
Classe 32.
Anatole Kagan (Junto a patente
Tad° .de eatalc41...dieneate dolerido:
mod. inclustri...1 n.° 3:669) - •iraaa.
cedo a prorrogação para o 2.° triênio
NI" 15.307 - - Transpostas ,álão
com o art. 42.
Renato Fonseca Ribeiro -e Eugenio. Paulo lada. - Transportes São Pando
Limitada - riante 33, art. 117. IL. 1.
Aquarone (Junto ,patente
de invenção n.° 58.702) - 'Concedo!
•
'Marcas indeferidas:
a -restauração de Ateado eco irt. 206do Código.
11Aupp • - Irkopp
Pierre Balogh ()alto -patente 410-, IN'.° 308.236
tente ri.° 59:973) - Concedo ia -rea-, Indústrias de !Maquinas de Cordura
Oases d.
brown% com .o *ri. 206 .de Ctiekgei.' g

N.° 364.323 - Sergipe - Sergipe N.° 364.324 - Comeecial Impedes.
S.A. Comércio Indústria - Classe -7. dora ,e Exportadora Sergipe -S.A.
N:° 375.500 - Lisboeta - Silves- Comerc ial Importadora 4 Exportadora
tre Ribeiro Cia. - Classe 41.
Sergipe S.A.
br.° 393.308 - Stereovox
Emile
Titulo de estabelecimeno indeferido:
H. Staub S.A. Representações e Comércio
-Classe
N.° 127.525 - Casa Prota N.° 393:536 - 1-aterra:teta - Cie. ta Aguiar - ClaSttelit 12 - 22 Internacional ele Mosto Internaste-is - 73 - 30 - 36 e 37.
Classe 33.
Exigem/ias:
N'" 404.079 - Fiori D2talla
- Ind. -e 'Comércio -de Produtos N.° 407.596 - °metano Importa'de Toucador Opelin Ltda. - Cl. 48. ção -e Expostasso Lttla
'Saia/ao
N:° 109.321 - Lima Reclame - exigência:
Lixa Reclame Ltda. - Cl. 48.
NP 419:966 - Wagner Ernst Xitai•
N.° 414:007 - Sedanensgse - Ma- dinand
Luck - 'Satisfaça anigenclia.
rio Banas do Amaral - CL 21.
N.° 446:096 - .Antattio Dominou&
N.° 417.604 - Afiam - Mon Calvo - 'Satisfaça 'exigência.
Representaçaes Ltda. - Casse 36.
X° 448.303 -Soc. Anónima WhiN.° 420.228 - Casa -das Barbantes- te Martins - Satisfaça 'exigi/Deja.
- Cia. de Comércio -e ind. Preitas
Diversos:
Soares - Casse 22.
N." 425.633 - Lyon
Calçados; Ron Bacardi No ped-do ide
Lyon Ltda. - Classe 36.
agronstituiçao do -prosemo vog. ,nemeN.° .428.521 - ]ava - Costa Pen- •ro 247.1508 - Ileacmatituaire
prelindna 45 Cia. - C1asse 44.
alarmante reg. .247.808 issorntqaçãO 4Ie
N.° 430.376 - Ce/ariese Casa reg. 126.430.
Eaegniel S.A. Comercial .e Importa- Ron Bacardi S.A. - No .pedida de
reconstituição dos pate gos- 247.809. dora - Clamo 23.
n.° .247:810 - .247-811 - RceonstiN.° 433-896 tua-se preliminarmente.
Quay Ind. e Comércio ;de cç ua para Dinaco Representações 4. Coinélicio
Automóveis Ltda. - n eta= 1.
. Limitada (Junto marca 297,814) N.° 457.126 - Instituto Biodhi-, Concedo a devi:Jaça° dee dacurnenmico - Paulo Proença - Casse 1. tos.
N.° 437.127 - Instituto Biochiml- N:° 384 ..626 - Instituto falhe rol
ao - Paulo Proença - Classe 10. Produtos Terapêuticas .S. A. - Nego
14.° 475:411 - Crembanazin - 344- a prorropaclio tendo em -vista que
arq. primitivo foi declarado e.,-,111,o.
berto 'Pieralisi - 'Classe 42.
'N.° 420.393 - José Bezeria da Silva - Aguarde-se.
Nome aemeacial indeferidos:
N.° 446.686 - Bra gfcrina Engenha11.° 312-042 - Impaseadow de Equi- ria Comércio t 'Indústria -Ltda. pamentoe Agricolag e e de Veranspor- Prossigane -como. indicado ,pala 'Seção.
us Bds Lt4e. - knpansdorft, de .EquI- N.° 452.517 - Rodonor
caze ~saiu • mie •
Transportes 'Rodo Maritimors
Pita
,fft como indicado .pela &elo.

;
•
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Diveosos
N.° 478.462 - Marques 8 Cia. S.A. Indústria e Comendo - Artigo
Limitada - Prossiga-se como indicado ri.° 109, n.° 2 do Código.
N.9 423.627 - Construtora Akanpeja Seção.
N.° 477.172 - Emprega Internacional de Transportes Ltda. - Re- tara Vasconcelos S. A. - ProssigaEXPEDIENTE DA SEÇÃO
quarenta: Emprésa Internacional de se como indicado pela seção.
N.* 426.312 - Lias . Saraiva BarDE PESQUIZAS
Transportes Ltda. - Artigo 109, núbosa - Prossiga-se como indicado pela
mero 3-do Código.
seção. Rio, 14 de dezembro de 1964
Tffido cl. Elefebateaknoodo Deferido
N.9 446.154 - Soc. de Pema Taipa
• Notificação:
Ltda. - Prossiga-se como indicado
N.9 432.441 - Lojas tinidas d. Pela seção.
Uma vez decorrido o prazo de reN.9 478.588 - Leyman Corp mimo previsto pelo artigo n.° 14 da 36 - de Lojas Unidas Ltda. - arProasiga-oe como indicado pela sedo.
Lei n•° 4.048, de 29 de dezembro de tigo 117 número 1 na classe 36.
N, 432.799 - Bazar. e Relojoaria
1961.e mais DEZ DIAS - para even- M.arilia
al. 33, 8, 12. 22 e 24 de:
Refilicaçõei da elidi
e
do
mestuais juntadas de recursos,
NakaUsrashi Nobaro - artigo 117.
mo não se tendo valido nenhum inte- número
1 - nas clame 8. 12. 22, 24
O dreno n. • 478.388 - nome coressado, ficam notificados os reque- e 33.
meldal Usina Nacional Indústrias Quírentes abaixo mencionados a compaS. A., de Usinas Nacional Inrecerem a este Departamento a fim de N.9 432.819 - Gai Imóvel:: Gerais micas
Químicas 3. A. clichê publiefetuarem o pagamento da taxa finai - alassem 25 e 33 requerente: dústrias
concernente it expediçáo dos respecti- Luigi Gai - artigo 117 n.• 2 do Có- cado em 5.4.61.
inclusão da classe 25.
O armo n. 9 478.633 - marca Agirvos dentro do prazo de SESSENTA digo
DIAS - na forma do parágrafo único
N.* 462.035 - Taurus Publicidade lhas Negras - de Irmãos Novaes 8.
e Indústria - cl. 23 do artigo n.° 134 do Código da Procl, 33 de - Leda Lillian Leone A. Comércio
publicado em 6.4.64.
priedade Industrial.
- artigo 117 número 1 do Código. clichê
N.• 462.036 - Tatinss Publicidade O termo 478.634 - marca AguMarcas deferida*:
-Cl 33 de-Leda Lillian Leone lhas Negras - de bugios Novaes S.
A. Comercio e Indústria - cl. 36 - artigo 117 número 1 do Código.
clichê publicado em 6.4.64.
Terenoi:
O tèrmo Ti.' 478.635 - marca AguExigincrias
lhas Negras - de Irmãos Novaes S.
N.° 357.255 - BVG - Classe 11
A. Coáércio'e Ind. - cl. 37 - cli- De Gusstahlwerk Bochumer VeM e 406.890 - Champion Papar:
chê publicado em 6.1.64.
ceia A.G.
Inc.
Cumpra a exigência.
N.° 311.450 - Tan-Tan - Classe • N. 9 474.917 -- João Pedro Carda
49 -. De Cia. .Litrographica Ypiranga - Cumpra a exigência.
- Com exclusão de peças de jogos.
NOTICIÁRIO
N.° 433.519 - Victor - Classe 31
Diversos
OPOSIÇOES
- De Victor IVIanufacturing 8 GasTèrnso is.• 422.663 - Marga Indúskat Company.
trias Químicas S. A. - prossiga-se, Caraúna Inc. (oposição ao" tértnii
N.° 445.593 - Six-Cel - Classe substituindo a classe UM - peça clas- 649.479 marca Caricia).
26 - De Indústrias Madeirit S.A.
se 46.
Laboratoirea Jammes (oposição ao
N.° 452.430 - Nyl-D'Or - Classe Têmio o.' 453.545 - Indústria, Co- têrmo 647.781 marca Jecorbitol.
36 - De Indústrias Textis Tamer So- mércio e Representações Cedro Ltda.
Laboratório Lutec1a S.A. (oposição
dedada Anónima,
- Aguarde-se solução do termo 'apon- ao têrmo 647.846 marca Calmolax).
N. 474.017 - O Furo - Classe tado.
Laboratório Lutada S.A. (oposição
- De Dicesar Plaisant Filho -ao têrtno 647.910 marca Vutox).
Como marca na classe 32.
Retitteeçáo
Láboratório Lutada S.A. (oposição
ao Urra° 648.284 marca Luteca).
N.° 474.930 - Alumedge - Claise
Tarmo n.* 474.835 ..- marca Hys- Laboratório Lutecia S.A. (oposição
1 - De Castro!
requerente - Castro' Limited ao térmo 648.285 marca tataca).
N.° 476.469 - Plapinal --- Classe pin
clidtê
publicado em 24 de fevereiro
16 - De Plapinal S.A. Administrade 1961 na classe 47 para distinguir Laboratório Lutecia S.A. (oposição
ção, Indústria e Comércio.
ao tèrmo 649.804 marca Lisodrazitt).
N.° 476.541
AQSA - Classe 2 Lubrificantes.
Laboratório Lutada S.A. (oposição
- De Fábrica Inbra S.A. Indústrias
ao têrmo 651.458 marca Calmodor).
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
Da
Quimicas,
Laboratório Lutada S.A. (oposição
EXAME FORMAL Dg
ao tèrmo 652.094 marca Mugotoss).
N.° 477.525 - Ribsal - Classe 4
MARCAS
- Ribsal Refinação Inter-Brasil de
Fab. de Roupas Epsom S.A. Sebos e Adubos Ltda.
(oposição ao termo 651.933 marca
.
Exigências
N.° 477.792 - Villavicencio - Cl.
Epsolon).
3 - De Ricardo Villavicencio.
11
de
dezembro
de
1964
Dia
Ind. Eletrica Brown Bovet:i S.A.
N.° 477.798 - Arquivo Secreto (oposição ao termo 648.959).
Classe 32 - De Editorial Bruguera
N., 418.963 - Indústria e ComérTecnicalculo Ltda. (oposição ao MeLimitada.
cio de Artefatos de Borracha Macytex mo 642.084 marca Tecnkalculo) S.A.
N° 477.799 - Coleção Maio
Satisfaça
exigência.
Institutos Terapeuticos Reunidos LoboClasse 32 - De Editorial Brugera Li- Ltda.
N.• 426.814 - County Lab Licaited faria (oposição ao termo 652.317
mitada.
marca Bursalgin).
N° 477.805 - Tigacol - Classe 3 -- Satisfaça exigência.
- De Produtos Rocha QuinOcos e N.9 08:389 - Livraria Editara Boa Artur Eberhardt S.A. Ind. ReuniVista Ltda. -- Satisfaça exigência. das (oposição ao termo 648.378).
Farmacêuticos S.A.
Nb' 478.495 - Cia. Geral de AliVolkswagenwerk Aktiengesellschaft
mentos - Satisfaça exigência.
Insignia •comercial defe*ida:
Auto Mecanica Volta Souto).
N.• 478.437 - Cooperativa Vi Ti Aclara Opel Aktiengeaellschaft (opo' N.° 462.896 - SAG - Classe 33 Vinícola Serrana Ltda. - Satisfaça sição ao termo 646.102 frase de pro- De SAG - Serviço e Assistência exigência.
paganda Super Show de Premio' Diem Geral.S.A. - Na C'asse 33 de
N.• . 479.497 - Laboratório Pelosi plomata).
acórdo com o artigo 114 do Código. S. A. - Satisfaça exigência.
São Paulo Alpargatas S.A. (oponN.* 478,504 - Avison Corp - Sa- do ao termo 648.865 título laqueline
Sinal de propaganda deferida:
tisfaça exigência.
Calçados).
N. 478.522 - Vicente Augusto da
N.° 477.757 - Oropó Classes: Silva - Satisfaça exigência.
S.A. Frigorifico Anglo (oposição ao
32 - 33 e 50 - Do Requerente:- N.• 478.524 - Franzoi 8 Cia. -? termo 645,650 marca Eureka).
Luiz Guilherme Onocchi i Cia. Ltda. Satisfaça exigência.
Laboratoire Des Produits Scientia
- Artigo 121 do C:3(N°.
(oposição ao termo 645.005 marca
N. 9 478.529 - Itatiaia Filmes:
Pentelmin.
- Satisfaça exigência.
'Nome comercial deferido;
Prosdocimo S.A. Importação e CoTesomaq
Comerciai
t78.,500.
,
1
Importadora de Máqginas e Plásticos mércio (apedido ao termo 646.735
N. 463.698 -. J. A. CarlosSomarca Bagdocimo).
c
Satisfaça exigknds.
Ltda.
. : ciddaded Anônima' Indústria e omér- N. 9 478.614 - Cresa Co. de SeProsdocimo S.A. Import. e Comércio - Requerente: J. A. Cardoso guros Gerais.
cio (oposição ao termo 644.987).
Satisfaça
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Proulocizno S.A. Importação e Co.
mércio (oposição ao taro M.4988
marca Bagdocimo).
Prosdocimo S.A. Importação e Comércio (oposição ao têrmo 644.936
marca Bagdocimo).
Lab. Farmacêuticos Espasil S.A.
(oposição ao têrmo 649.396 marca. Espassei!).
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltronas

(oposição ao termo 649.045 frase de
propaganda Super Carnet Bancário
Diplomata o Cansei da Familia Brasi-

leira).
•
Glroflex S.A. Cadeiras e Poltronas'

(oposição ao termo 649.046 frase de
propaganda).
Giroflor S.A. Cadeiras e Poltronas
(oposição ao termo 649.047 frase de
propaganda).
Giroficx S.A. Cadeiras e Poltronas
(oposição ao termo 649.048 frase de
propaganda).
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltronas
(oposição ao termo 649.050 frase de

propaganda).
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltronas'

(oposição ao termo 649.051 frase de
propaganda).
Produtos de Beleza Real Chie Ltda.,
(oposição ao termo 644.724).
Banco do Estado de Goiás S.A.:
(oposição .ao termo 654.028).
Cia. Usinas Nacionais (oposição ao
Urino 64.4710).
A Esplanada Roupas S.A. (oposis
do ao termo 646.166 marca Espiaria.
da).
Naufal S.A. Importação e Comer.
cio (oposição ao termo 644.401 marca
Thiacril).
W Fleck 8 Cia. (oposição ao termo
646.370 marta Dominiqui Modas).
Brasileira de Vinhos S.A. Indústria
e Comércio (oposição ao termo 642.406
marca Brasília).
Naufal S.A. Importação e Comera

cio (oposição ao termo 645.077 mar.
ca Indacril).
Meça do Sertão Ltda. (oposição
ao termo 639.833 marca Diplomata)
Cio. Eletromecanica Calma (oposis
do ao termo 646.973).
Comércio Distribuidora de Equipa.
mentos Nacionais e Estrangeiros Coda.
nebras Ltda. (oposição ao termo ratd
mero 646.061 marca Codene).
Mcnrll Laboratoriea Inc. (oposição
ao termo 647.323 marca Cotia).
Johnson 8 Johnson do Brasil .Pro..
dutos Cirurgicos Ltda. (oposição ao
termo 650.047 marca Salicetine).
Cia. de Desenvolvimento de Inch-se*
Irias Mineraria Codim (oposição ao'
termo 650.897 marca Codem):
Cia. de Desenvolvimento de Indús.
irias Minerais Codirn (oposição ao ter*
mo 650.898).
Fecularia Rio Molha SÃ. (oposi..
ção ao termo 425.816 marca Neva),,
Nadada Rio Molha S.A. (oposição ao termo 425.818 marca Neva)..
The New American Library 01
World Literatura Inc (oposição ao ter. mo 645.314 marca James Bond).
Vemag S.A. Veículos e Máquinas
Agricolas (oposição ao termo 644.645
marca Borjuntec) •
Vemag S.A. Veículos e Máquinas
Agrícolas (oposição ao termo 644.647.
marca Borjuntec).
Verlag S.A. Veiculos e Máquinas
Agricolas (oposição ao termo 644.646
marca Borjuntec).
•Kibon S.A. Indústrias Alimenticias
(oposição ao termo 647.215 marca
Bem 13om).
Wapsa Auto Peças S.A. (oposição
ao termo 646.711 marca Wap),

•
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Adrainiatração e -Art. 21 do DecrcickLid número
'Vinhos Luiz Antunes 'S.A. loposi- Os. Nactonrd
ção ao termo .616.110 marca -Villaço). Valores (oposição ao térreo 648.216 7.903, de 27 -dg apfato de 1915, as
Em 16 de janeiro -de anã
-prioridadaes dos correspondentes pemarca flacierad).
Walita S.A. Eletro
Casa Pimenta importadora S.A. didos ,depasitadoe lan ,Repastictio de
zição ao téreio 616.237 marta
Deutsche Oold Godofredo Pessoa '8 Cia. Ltda.; .(oposição ao ermo 648.722 Marca Patentes da Inglaterra, nu .4 de Requerente:
Jobeidearastalt Varanda
dezembro de 1959. 11 da Turco de esaler, sociedade
(oposição ao termo 647.175 titadol Piam:nen .
alemã, incho
TV 'Globo Ltda. (oposição ao ter- 1960 e 18 cie novembro lie 1966, sob estabelecido em Pranedort
Casa dos Cabeleireiros) aseobre
n°
41.377,
8.778
e
39.831,
respectiBril S.A. Ind. e Comércio teposi- aio 644.736)
Meno, Repáblica Federal Alemã.
vamente.
,Pachão indústria Matalurgica e -Coa
ção ao termo 645.864 marca
Pontoa caracteriaticos: "Procesao
mescio S..A. (oposição ao termo
•
tia) .
! para A alvejam:ato por meio de se.
648.526).
Tramo
N° '91.1tE
Soc. Técnica de Contaalidade e Umes «5 Caceado Ltda. (oposição ao
lugões aquosas de aloritos alcalino!)
ou alcalino-terrosos". - Provilég10
Administração :Soteca (oposição ao
.653.675
marca
:Sirene).
15
.de
janeiro
zna
teimo
de MI
de
Invenção,
°mo '646.29 insignia Sotac).
Loureiro 'Costa 'S.A. Comércio c
Indústrias de Chocolate Lacta .S.A. Indústria , 4oposição -ao termo 651-.565' Zioneral Popas Corporation 1° - Processo para e alve;W.mento
todas Unido& da Amértea.
(oposição ao termo 645.-404).
• Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re_ de tecidos, "especialmente nciaquêlel
Pierrot).
Ekon S.A. Ind. Alimeeticias (opo- marca
Ind. e Comércio Ltda. latiVos a composições Para "Inglins 'e que contêm celulose, Por M io de 140Irmãos
sição ao tareio .647.216 marca Bera 'Intimação ao 'termo -650.267 marca processo de preparar as mesmas. - /lições aquosas de clor1tos akalM08
alcalino4errosos. caracterizado ve-sição ao termo 647.953 marca D
_Privilegio de Invenção. , • ou Tato
s de se empregarean soluções as
Escritório Técnico 'Prumo Ltda..
..Antbal Crociathie (oposição .ao ,ter- le - Aperfeiçoameento sai processai lo
quais contêm, como atirador, }era-.
(oposição ao ramo 645.310).
! para /obrigação de uma ~cão metileno-tetramfna.
infaute).
mo
647.721
marca
PolIfilm Embalagens de Polietileao
ccegulante e endurecedora adaptada ~pente, a depo-s.tanie Jen:IndiLtda. (oposição ao termo 494.021 marpara re,agir com uma protetebia
de adir& com a Convenção interca Polifil).
para preparar um pudim, me- ca,
nacional e de conformidade . eurn O
PREVILÉSIO DE INVENÇÃO /eito
diante
o
contato
de
iam
amido
preQuímica Industrial ladeia Lida.'
artigo 21 do Código da Propri.dado
geltinizcio seco, um piro-toa/to tetra- Industrial,
a prioridade do correspon(oposição .ao termo 646.975).
-TERMO .1s19 124.707
alcalino
e
um
orto-foarato
alcalino,
pedido depositado na RepartiEmilio Pieri S.A. Ind. c Comercie i
caracterizado pelo fato de, no lugar dente
de Patentes da Alemanha em 17
-(oposição ao termo 647.02).
1.7k • 5 de dezembro de 1960
de algtms ou de todos os piro-tosfa- ção
de janeiro de 1959, sob o o-Moerei
Lojas Rivo S.A. (oposição ao tertos letra-alcalinos, se empregar uni D
29.791 1Vc-81.
The Weilcorac Foundation Limite& piro-fosfato mono-, di- ou tri-alcallmo 646.122).
Indústria .de Pescado Atantica Ltda.': TIiZo Tio , semi carbazonas e sua no. - Prioridade: BE, UU. da AM& Um total de 3 pontoe.
(oposição ao termo '647.286 marca preparação. - Privilégio de Inven- rica, em 24-7-1956, n° 599.700.
. •
Segue-se o ponto n° 2. .
Atlântica).
ção.
Teleall0 W 11 f .55£
Móveis Cimo S.A. (oposição ao
1 9) a plucesso para preparar beta
~MO 14T9 113.789
Em 28 de janeiro de
térmo 647.074 reveza Cimop).
- tio - semi - carbazonas de MoInd. Paulista de Equipamentos .-e finas 1 - .substituidas da formola
Em 2 2de outubro de 1959
.lannmus Cotton Gin*%Cc.rapany
termo 648.873 mae:a Ipan).
(Y).
Reei:10W S.A. ind. Brasileira ,de
Requerente: Ciba Société Anony- Faltados Unidos da América.
me, Basiléia - Suíça.
Produtos Alimentícios (oposição ao
Título: Descaroçador de aigae-Ja,
Ponto característico: "Processo ;ta,- po serra z e processo de datoaroçai altermo 647.276 marca Everest).
r.a tingem-erigi de substâncias de alto godão. - PrivIlêgio de Invenção.
Wapsa Auto Peças S.A. ('oposição
ponto de fusão capazes de serem fia- 19 - A combinaçã,c, com um des.ao térmo 646.710 nome comercial).
dos'. - Privilgio de Invenção.
.(oposiInd. Química
19 - Processo para fingimento de, cexoçador de algodão Incorporando
çào ao termo 649.106 'marca Eigin).
substancias de alto ponto de fusão, uni cilindro de serra rotativo divoscapazes de serem fiadas, caracteriza- to para operar sõbre um rego de seTorres S.A. Ind. e Comércio ,(opodo pelo fato de se empregar, como, mentes em urna caixa de rolos de
sição ao eêrrao 652.494 marca Toreixo na caixa de rolas, caracterium corante pigmentar, unia diraida um
res).
por estender-se o eixo no sende ácido perilemo tetracarboxilico 11.. zada
Torres S.A. Ind. e 'Comércio (opo-,
vre de grupos, que comunicam Wel:in- tido do comprimento da mamo e
sição ao termo 635.474 ele gia Torres).
mclos no eixo efetivas pare eneralar
solubilidade. São Paulo Alpargatas S.A. (oposi-:
o rolo de semente, na dita caixa de
Finalmente,
a
depositante
relvinção ao térmo 643.866 marca jaquelirolos, meios 'para positivamente. gitece,
de
adocei
'com
a
Convenção
Ta-.
rarem o eixo e em coneciliPne i o
are) .
ternacional
e
de
conformidade
com
o
rolo de ,. ementes em urna . direçáo com
Empresa de Transportes e Guerda,
artigo 21 do Código da Propriedade a superfície do rol o lullarente
r. o clMóveis Tijuco Ltdo. (oposição aos' em que R1 -é um grupo ceceia ou um Industrial,
a prioridade do correspon- Iindro de serra girndo na kne.srar, ditérmo 651.908 titulo Canguru).
dente pedido, depo s itado na R epor- recão que a suiserfcle ai:1)1"YMa do
grupo
algalie,
alquenila
ou
alquinila,
Dannemann Corn&cio e Ind. de Fu- tendo não anais que 5 átomos de car- tção ele Patentes da .Sulca, em 6 de
cilindro d° serra e Mela::
efetivos
mos Ltda. Dancoin (oposição ao tur. bono,
de 1958. .eb o na 64.705.
'que podem levar um ou mais outubro
concomitanternente cem a roturflo
Um
total
de
6
pontas.
mo 646.102).
rolo Ne sementes oara
substituintes, -ceda dos quais é um
desince-10
ax1elmente oa ra s trent( e eare tres
Produtos Químicos Cibo S.A. •cipo- átomo de ealogenio ou um 'grupo
•
ere ea 4 101., de roo. - PT ID .: n• nde =MO N o 114.183
sição ao termo 64.761 marca Myll- hiclroxi que pode ser esterificado com
rz. Mi . da Prot'
em 24_:` -099.
um radical ácido carboxilico enfático
aan).
n o 794.980.
•
Artes 'Gráficas Exaçta S.A: ,(opo- Inferior, R2 é nua Ateimo de lildro- Dep. em 18 ele meio de 1959.
Scparan-se
poaias de D l-s. 5 r. 15.
sição ao termo 645.121 marca Exacte.).. gênio ou halogênio, ou um grupo me- Patente Modelo de Utilidade.
Mesbla S.A. (oposição ao termo tilatile cala ou R1 e R2 formam Titulo: Nova .disposição em batedeiume cadeia de trimetileno, c R3 e. ra, para tacos de atares. •
651.917 marta Caiçara).
TPIR540 /s1° 120. (,C.
Mesbla S.A. toposIçáo -ao térreo R4 -abo átomos de hidrogênio ou Requerente: Caso Suissa de Acessórios
R2.
ao
menos
de
Merla)..
dois
Textis
Ltda.
São
Paulo
CaMaar,
sendo
marca
651.67.5
Em 8 de junho ele
R3 e R4 átomos de hidrogênio, ca- pital.
Lander ;Co. Inc. (oposição -ao
uma
latina
1
19 -.Nova dosposieão em batedeira, Requerente: Flum erto Mor,L. r:uraiterizado .porone
mo 648.391 marca Lander).
para tacos de teares", caracterizada cescchi, brasileiro, to:Ograio, res (i
•
substituída a Sêmola (11)
Massey Ferguson Limited (oposição
essencialmente
pelo tato, da extre- te na Rio de Jane;:o.
ao târmo .646.639 marca Tractor
midade . da batedeira, que trabalha Pontos caracteristi(J: de:
Paris) .
dentro da abertura do taco, ser pro- de fixação de fotografias no
vida ou ter incorporada, um reves- de laminados plWt.cos".
Laborais:rire Corbiese Et Panzeraents
F..n.'5e.Corbiere
(oposição
ao
termo.
timento,' capa ou recurso semelhan- gio de Invralçáo
Brevetes
te, feito de plástico. nylore ou outro
644.761 marca Mylican).
material apropriado; peio fato cinda Proceso de fixac:to de -10tet:•.-ai.ias
General Electric . Co (oposição ao
desta capa cingir, envolver ou cir- no Interior de laminados plu;; . c
temo 647.581 marca Blectron).
cundar -Uris a região. transversal da caracterizado pelo fato de: leduz,r a
Pinsficos da Balda S.A. Plabasa
batedeira e com uma aliara superior acidez do fixador endurecedor
base (oposição ao teme 645.345).
a espessura do próprio taco, a fira de normelmente em fotografv:
,01Plásticos da Bailia S.A. Piabas&
trabalhar tatu tolerância; pelo fato minação . do ácido acético e tE; :11e645.346).
*oposição 30 termo
loteainda das /ocas laterais de 'cap
a ou men1 £12 e et ássie ; submeter
Plásticos da Bailia S.A. Piabas*
revestimento, poderem 'atuar dentro grata.
derio's de lavada, a rm qt,*oposição ao termo 645.343).
da abertura do taco, com ume folga lucão de nr! ,onato de sedo ra-i: ts4.1•••
Plásticos da Balata S.A. Plabess em !que -R1, R2, R3 e R4 tém as dg- mixema, enquanto , que 'as extrsraida te/dize r ainda meie à . acidez do are
'(oposição ao termo 615-34)des, frontal e traseira. poriam !guar- pel; de/u i r e anuecer a mela-mim,
nifiCektea acima: E convertida par dar
mela /OS maior, e. /Malmente da norma'a - ent- no procesao ea. laPasto Avenida Lida, (oposição
processos
conhecidos
•
era
sua
tio
pelo lato • do revestimento 'ou Cana, minados re e - H cos para que e'a.
tarmo 627.566 marca. Avenida)..
senil
carbezona.
3siguere-se
ser fixa sito enrpc da batedeira, ,por' corno Roa/c. a - e n e.procasec de r.r11Produtos Vit6ria S.A. ,(opasição - Mi pontos de 2 á 13:
melo de . parafure e , 113MOS: ou 'Mero hter4m44" ,wo e
ViOrlia)*
...-^34r a r.clatrr,-.
ansrca
444.326
reqttercrite
reivindica
de
•
adindo
alo termo
emulsão mio -formol.
Vab. de Aço Panfleto 3.A. r(opoil-* com a Convence° Internoclosail e o qualquer recurso.
Total
de
2
pontos.
Uni ponto.
tilo ao tarmo 648.692 marca Velarrs).
CKS.

a
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MARCAS DEPOSITADAS:
Publicação feita de e.o5rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
MINN • prazo de 60 dias para o deferimento' do pedido. Durante ame *prazo poderão apresentar Ima aposições ao Departamento

Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro rtamerido
•
Tann° n.° 655.777, de 12-8-64
Comercial Avícola Granja Kakarejo
Ltda.
São Paulo
r ~RUO
.1Inds Brasileira'
Classe 19
Aves e ovos, animais vivos, caprinos e
signos
nano ft • 655.778, de 12-8-64
M. Moghrabi
Cia. Ltda.
São Paulo

Tann° ta° 655.783, de 12-8-64
Confecções laaas Regina Ltda.
Saa Paulo

• REGINA
and. Brasileire
Classe 50
Impressos •
Tercno na' 655.784,d e 12-8-64
Bar e Lanches "Edupen' Ltda.
São Paulo.

EMPEI
Ind.. Brasileira.
aasse 41
Lanches de queijo presunto, salame,
salsicha, ante. chUrrascos e mortadela
Termos na. 655.785, 655.789, 655.795
a 655.797, de 12-8-64
M. Moghrabi es Cia. Lida
São Paulo

MOL—PRIU
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Classe 23
Para distinguir- Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
mpeçarias e para artigos de ,.au.a e
mesa: Algodão. alpaca, canhamo. cetim
:arma casemiras. fazendas e tec.dos de
+5 em pecas, juta ir tsey, linho nylon
paco-paco, perçaline, raiai, rayo,n. seda
natural
• . Classe 22
Para distinguir: fios de algodão. canhanao. juta, la, nylon, fios plásticos..
fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para bordar, para costura, tilcotagem e para crochf, fios e' talhas de
toda espade, fios e linhas para pesca.
• linhadas de aço para pesca
•

Classes: • 22. 23, 24. 37 e 50
Insígnia
Taras° rr. 655.77 ,7 de 12-8-64
Rolara, Aroudo Bucherone
São Paulo
BAZAR PICAM

-

Ciasses: 12. 22. 23 e 36
Titulo

Termo n.° 655.780. de 12 -8 -64
"Classe 37
Indústria de Binares Morusnla Ltda.
Roupas brancas, para canta e mesa:
São Paulo
Acolchoados para camas. colchas, cobertores. esfregões, fronhas. guardariaNORUMEI
aos. logas bordados, jogos de toalhas,
Ind.' Brasileira
lençóis, mantas para camas. panos para
cosinha e panos de pratas, toalhas de
Classe 49
rosto e banho, toalhas de mesa. toaBilhares
lhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas. guariiiTêrmo n y 655.781, de 12 - 8 -64
Oes para cama e mesa, toalbinhas
IVIernr: Treze ida:as Ltda.
(cobre pão)
Paulo
Ciaste 24
TREZE LISTAS
Mamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodao para
Ind. B"Aileíra
diversos fins. exceto para Fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras
Class( 50
borlas, cadeados, capas para móveis e
Impressos
pianos, carapuças para cavalos. corrama na 655.782. de 12-8-64
dões, debruns, IL fitas, forros, franjas
aclora A velar Ltda.
festão. feltro para órgão. bina galar.
Sã Paulo
leses. lamparinas, mochilas, mosquetes
ma nesgas. ombreiras e enchimentos
AVELAR
para roupas de bornais: • e senhoras
Inda Braeileira
Panas Para ,aleites de móveis, aao
fazendo parte dos mesmos, palmilhais
passatnares, pavios, rédeas, rendai, reClasse 41
dra, sacais, sinhaninhati para vestidos.
Pão

telas, tampas para almofadas, não fa-

zendo parte de móveis. arragoa 'asas
feitos de algodão, cânhamo, linhes juta.
seda, raion, lã, pêlo e fibras alo
incluidos em outras classes
Têmio na 655.786, de 12-8-64
1511ol-Prinz Indústria cte Molas Ltda.
São Paulo

para arquivos. *inatas, tintas para e*
cravei. tirahnha. tintas para carimbo*
tintas para duplicadores, tintas para lu
pressão, antas para desenhos aparelhai
para tirar cópias, pastéis dg tintas pare
escrever e deeenhos, máquinas de eir.
defeçar. máquinas regarradoras
Têrmo n.° 655.791, de 124-64
Pantficadera "Braga" Ltda.
Sio Pulo •

TIPAL
Ind. Brasileira

• BOA VENPURA
Brasileirb,

Classe 11
Molas
Tarmo n.° 655.787, de 12-8-64
Papelaria Tipal -Ltda.
São Paulo

p SIO PAULO
Ind. Brasileira'
Classe 50
Impressos
Tarmo n.. 655.788. de 12-8-64
Engenharia e Comércio São Paulo
S. A.
São Paulo

sprr

Ind. Braeiletra
Classe 50
Impressos
Tèrrno na 655.790. de 12-8-64
Representações e Comercio Etty Ltda,
São Paulo

BRAGA
Ind. Brasileira

Classe 41
Pão
•

Termo n 9 '655.792. de 12-8-64
Auto POsto "Baia Ventura" Ltda.
São' Paulo

FEIRENSE
Ind. Breai/eira'
Classe 4/
Óleos de qualquer espécie para nua*
nação, aquecimento e lubrificação. P.trata refinado, semi-refinado e ala
refinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas. • Pro.
dutot e óleos combusuveis provenla
entes de petróleo
Termo na' 655.793. de 12-8-64
Panificadora Feirense Ltda.
sno Paulo

I nd.. % °
rasileira'

-

Classe 41
Pão
Termo n.° 655.794, cie 12464
Bar e Lanches "650" Ltda.
São Paulo

eldaSe 17
Para dist.:nua maquinai e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
DOU".
Arquivos para correspondência, almo'Ind.
Brasileiraj
fadas para carimbos e para tintas, abridores de cartas, arquivos. apontadores.
Classe 41
berços para mata-borrão, borrachas
brocaras. canetas para desenhos, corta- Lanches de queijo. salame, caurrasaciss
dores de papel. colchete& carimbadarat presunto, mortadela, allte e sa!sicha
cestos para, papéis e correspondenda
Tétano trn 655.798, de 12-8-64
.
classificadores. dias. coladores canetaa "Cintraso"
— Sociedade Inte-antericana
compassos, cofres. canetas tinteiros. cade Transações Ltda. S/C
netas esferográficas desenhadores. dataS': () Paulo
.
dores cora minas, descansos para lápis
tIfiTRASO
e canetas, esquadros. espanava furado*
res. lustra. fichários. fitas para mamaiSCCIEDADE
aas de escrever, fichas -para arquivos.
IRTERANSRIQARe.
máquinas para escrever. caladaz e soDE TRANSAÇOES
mar. fitas gomadas. máquinas para
grampeadores. grampos e ganchos para
Classe 33
grampear. goma rábica. goleadores.
Titulo
escritilnoi giz, godets, instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras,
Tanino na 655.799. de 12-8-64
molhadores. mata-borrão. máquinas e
Branco Junior & Filhos Ltda.
apetrechos pala apontar lápis mapaSão Paulo
tac.as. metros para escritórios e para
desenhos. , papel carbono. perfuradores.
Ind. Brasileira
pastas para escritórios, com fecho de
metal- pastas para escritórios, com teClasse 21
chos de metal., porta-tinteiros. • perta Para distinguir: Veículos e suas partes
lápis. porta-canetas, ,porta-carimbos. integrantes: Aros para bibicletas, autoporta-cartas, porta-blocos. penas. presa móveis, auto-caminhões, aviões. amor-.
sas, pincéis. prendedores de papéis, per. tecedores, alavancas de câmbio braço*.
ceveloa réguas. atenda separadores ,breques, braços para veiculoa, beide-

liexta-fdra 11)
tas, carimbos de mo e carmim and' nhonetesa carros ambulantes, ventinlatka
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carrosairrigadores, carros, cara
roças, carocerias,. chassis, -chapas
caiares para veiculos, cabos de veiculos
carrinhos para máquinas de -merecer.
corrediços, para veículos, -direção,
gadeiras. estribo% escadas :rolantes,
vadores para passageiros e para carga,
engates para canos,. eixos de direção,
feios. fronteiras para veicalos, guidão
locomotivas. lanai-ia. motociclos, molas,
motocicletas, inotoaargas, moto lurgaea
manivelas, navios, ônibus, para-choques
.para-lamas. ,para-baaas, pedais, pantões,
rodas -para bicicl:tas, raios para biziale.
tas. reboques, rad,adares para -veículos;
rodas para veículos, selins, incides, tirantes para veículos vagões, velocrpedes. caretas de controle do .afogador
acelerador, tróleis. tróleibus. varaei de
carros, toletes para carros
TéSrno na) .655.800, 'de 12Ja-64
'Indústria -e Con:rcio de Vasaouras
Tabas Ltda.
São Paula

T 0"g t,,s
Inda zrasilcire
imp7eSSOS
Tinsio a • 655.-8 1 , dc 2.R.a4
RapNael Palmieri
SS..: Paulo

RI lik
.
Brami/CITOn1,I,
Ceasse 16
Para distingair Matariam pára constar-1
oe e decorações . Argamassas. arialla •
ara. a aula los, patentes. balaustres, 'blocos de cimento Noras para pavimentação calhas, cimento, cal. era, -banas
I Ral a a tas, caibros. caixilhos; colunas;
c aapas para cobertura, -caixas agua,
ca xas para coberturas, caixas dánua
caixas de desearça para etIxos, edificações premoldadas. estuque, emulsoo de
laare zisfaltico. estacas, esquadrias, curta
turas metálicas para construçaes, lamelas- de metal, -ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, !negaras, .material isolante contra frio e calor,, manilhas, caia
sas para -revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos da base as 4áltico, produtos para
toanar impermeabiliaantes• as argamas:
Ias de cimento -e cal, hidráulica, padre-galho, ptudutoe -betuminosos, tapumesbiliaantee líquidos -ou sob outras formas
para mvestimentoa e outros como peia
construçaes, persianas. placa. peca paadmentação, eças ornamentais de cimento ou gemo ara -tetos e paredes,
papel Pata torrar caem, mesma metidos para mo nas coestntatam,par-

a:

portei, peitam picos, 'Oleira&
portas, *Mas tubos de concreta

mona, tubos de wantlitteão, tent/men de cimento, vigas, rtgementOt
ser&

lépto 2.• 1315eje
Z
Coo
m
lecoo "
tà0

Pauto
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Jezembro e -r;:r34 ,

manganês, bronze em pla bronze em am „capas pari dialing 4 para barca
barra, em fio, chumbo em bruto ou I calKCs, acato& ca. t. Laçai a, para VC
parcialmente preparado, cimento cãs- amam para uarda de Objetas., crtutáliCO, CO lio. bruto ou parcialmente - chos. coadores para chã. dcscanso para
trabalhado, couraças, estanho buuto ou Pratos, -topos e copinhos tie aidatoco
-OLADt.
parcialmente trabalhado, ferro em bruto, para sorvetes, • caixinhas de oaisaca
133-aaii. eira'
em barra, ferro manganés, ferro +/alho, para sorvetes, colherinhas, minhas.
gusa 'em 'bruto nu parcialmente traba- , garfinhos de plástico . para sorve,es,
Claase 50
lhado, -pura temaerado, posa mrdeavel, minhas de plástico para sorvi. s
21-tigas não incluídos na , da , ve
l* aminas Ce metal. lata em Falha, 'latão embr:agens de ir:teria) p i zet:ec caba.
em tó,ha. iav em chapas, latão em lagens dc mater:al p!ktico pr-a sorve'Tórmo it 655.804; a -6.5.4.;;P3S:. ile•
aergaihries. liga Inetaacas. amalhas. tes estojos para objetos, csaaraaa de
• 12-5.64
.aagnesio. nuiaganes. no traba— C-C:Tan. raJa.a.ar lhadas °a Dar ,t: ;Umente tr.DaUmtioS. me- nylon, esteiras, enfeites' para automóSI A.
veis, massas jrit.-rilidos, euoodorcs de
meato c Inat . sar.:atoc
tais em amara ractais estampados, pratos, funis, formas pata 130A, inaa
São Paulo
Metais vara SO:ed inclue!. zinco
isolantes, filmes. fios de cerulose. icchoe
- para bolsas, facas, guarniçõca. gaarna
. r- a:" -t
ck 12-8-64
aõea para chupetas e mamadeiras, guarProaatos
:3,1); ir Ltda. nições para
porta-blocos, guarnições
Sã Panas
para liquidificadores e para Ii.itcdeirai
de frutas e legumes, fniaraiçõe de zaa.
teria) plástico para ctensiliot e .abictoe
guarnições . para holiais, garfos, aplanas
!para cortinas, jarros, 'laminadas, phas..
'ticos, lancheiras, mantegueisas, '.malas,
orinóis, pendedoses cie roupas puxado,
Cia;:sc 11
rés para móveis, pires, pratos, palitei.
alho, aaparg
icacholros.alLti,a
ros, pós de cosinha. pedras pomes, arta
açúcar. ahmentos paar amolais, unida §os, protetoes para documentos, puJura:loas. amexas, amendoim. araruta. xadores de água para uso damas.tica
erroz, atum, aveia avelãs, azeite azaf- portaacope.sa porta-níqueis, porta-notaa
amara, banha -bacalhau, batatas, balas: porta-documentos, placas, aclaras, toda
aacoitos, bombons. bolachas *baunilha.' nhas, recipientes, suportes suaortes para
Classe 50
.ale -em pó -e em gsao, -camarão, canela guardanapos, saleiros tubura tigelas,
Asaas, duplicatas, altbéntares- letras
mí pau -e ern pó. cacau, -carnes, chá,. tubos para ampolas tubas rara serintont•ic, }ruas preinitf.r4..."jas
caramelos. choemates, eonf eitos, :cravo gas, travessas, aipos de
Classe 32
matinal pláscereais. cominho. creme de leite, crema.s. tico, sacolas,
sacos, 3a:intuito% vasilha.
alimentícios croquetes, compotas. ama- me
Têm) n.° '655.8Q7, de 12-8-64
s para acondiaionaniento, vasos, xí— Crédito, -Financia- gica, coalhada, caatanha. -cebola, condi- caras, colas a frio e colas irão incleidai
S. A:
mentos
paraalimentos,
colorantea,
mauro e Invest:alentos'
chouriços, dendé, doces, doces de fra em outras classes, para borracha, para
'São Paulo
tas, espinafre, es.sèncias alimentares, em. costumes, para marcinciros, para sapapadas, ervilhas, aaxovas, extrato de to- teiros, para vidros, pasta acirava pari
mate, farinhas .alimonticias, favas, fé. carreias, pasta e pedras para aliai
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão. rebolos, adasivos para tacos, adcsivol
Nos, frios, frutas sécas naturais e ais. Para ladraras e adesivos para aza7ejoa
tal.zadas; gricose. gana -de -mascar, gora. anéis, carretéis par tecelagem e miar.,
-duras, granulas, -grão ale bico; gelatina nições de material plástico para balaratria gerai de piai:ticos
goiabada, geléias, alcrva doce. betai
te, 'hortaliças, lagostas, línguas. leio
Têrmo n.° 655.812, de 12-a-tal
condensado, leite em pó, legumes em Pró-g-arle Comércio e balastra- Lula.
conserva, lentilhas, liaguiça, louao, ama
São Paulo
zai alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas•
de tomate, mel e melado, mate, mas
fás para mingaus,- Molhos, moluscos,
mansarda, mortadela, nós moscada, nome; óleos comestíveis, ostras, ,OVall,
s. pinos, prlInés, pimenta, pós para'
gsasses: 32, 33 e 50
Classe 10
pudins, pickles, peixes, presuntos, paSinal de propaganda
, tês. petitapois, pstilbas, piaus, pudins; Para distinguir: Abaixa lifiguas. abre
*Ttceno ra° 655.808, de 12-8-64
queijos, regia balanceadas .para ani- Nicas, adenótomos, agastadores .agra'Importadora Bovisuino Ltda,
mais, requeijões, sal, angu, sardinhas, foa, agrafos para ossos, agulhas -pata
São Paulo
senduiebes, salsichas, salames, sopas ma- injeção, algodão ' hidrófilo, •alicates4
tadas, sorvetes, sucos de tomates e-de amalgamas, aparadores, aparadores peta
frutas; torradas, tapioca, ffimaras, talh;a_ te rins médicos e cirurgicos, aparelho'
uma tremoços, tortas, 'tortas para ali- para inassagena aparelhos de pressão
mento de animais -e aves, torrões,
arterial. aparéiasa na diatermia, apare.
toucinho e vinagre
lhos de raios ultra-violeta, aparelhos chi
'Clame 41
raios X. aparelhos de infra- vermelho,
Para prolepse . e -dianuguir tripas mem 4
Mar aio 1 655.811, de '12-8-64
aalaadat, linguiças, paios, aclames, sal- Rasa/fibra indústria e Comércio Ltda. aparelhos de surdos, assentos para eatermos, ataduras, balanças para cana
sichas, dhouriacia, carnes de porco e
ca infantil, bisturis, cadeiras para laia
vaca, ma conserva. salgadas, entaipadas,
laca atadiea, raaxidores, cambraia hiamas ou verdes
drófila. canu:as. carola, cera laminada,
cêra para Incrustação e artictihtef,o, cinnowes:1;80655.939, ele 12-840
IND. BRASILEIRA
Bromai L.W.
tas para fins clínicos. cêra co/aare, cinSão Paulo
.
tam umbelicais, colheres cortantes coa,
Classe .26
.
Para Artefatos de mamaria' pressas de tecidos, contagotas. costóto.
~leo a -de nylon: Recipientes :fabri- mos, curativos cirúrgicos, caretas, deo.
cados -de material plástico, revestimen tea artificiais, dentaduras. depressores,
dilatadores, dinametros, drenos. duchas
tos confeccionados de substáncias
vaginais, elevadores, esta l os higienitos
regetefs:
g
Argolas,
açucareiros.
Meie
e
BRASILEIRA
.aemeeçaes para &tilos, bules, 'bandeias. e +espartilhos, especulas vaginais caros:r'bases para 'telefones, -baldes, bacias, boi.' asa clinicas, estojos de bolso, para iases., ,entres, certeiras chapas -cabos: &mentos cirúrgicos. estufas, car
para lenamentas e oteasinc" •cometasi 'escalpelos es7-uNp:±.4s cirúrgicos. 'realestimas para aContliCifflamerttO 0.i pelos. escopros. esteroscópios. estratomontas, ~nas da -material plástiao para res, escavadores, feltros para estar:lasbritado*, doadOrel, 11004, +cal:laca% 'et> sas fios de linho. .pare feridas asem,
UM% Conahes. mamo muss mão. demi ,panchos para músculos. a-Chamei."

TimoaP 655,804, de 12-841
•"Olada Imóveis Ltda..
São Paulo

`SELMARP

BRASILErR)

.1
• EAPTINELL;

PRO-SALADE"
MI BRASILEIRA

1301,1311ln
Itidustria brasileira

sPLAST

13RON2 AL
*a

Sexta..4ft.ii .:2 13
gases. godovias, mofam •gésso, grua-'
°pot para suturas, guta-parcha, histerometro. ideal base, Irrigadores, Instem
mentos cirurgieos para operações, ligaduras de canaamo, liquidas e pós para
limpeza . e poilmento, lixa, luvas e de.

aleiras de borucha .para 'hospitais. liana
para osso, lancetas, massas plásticas
para fins odontológicos. máscaras para
• anestesia, maus de operações. meias:
contra varizes, mesas para curativos,
'ossos, pontais de guta percha 'para obtua
rações de cariais, porcelana. ;protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatômicas ullaão de aço, protetores,
porta amalgamas, rotos ;cirúrgicos de
ia de ama, ruge para desgaste dentário
retroscapio bugia, rugirias; sarjadeiras
sandaraca, sédu e mana para soturas,
sacos pura gélo e bolsas para água
•quente, sondas. sermeas para ivageas
•e injeções, serras, beras para raquipto.
MUI; tampões alql.:Jacos .preservativos
rermame:ro.i. tesouras, trepa
nos. toalhas 'hialiaacas venosas, terna
isolante páa fins odontológicos
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mes pau atemindicionamento, vasos, af- Agua , de rosas, Agua de alfazema, -águial. ca.zgs de descarga para etaios, e dl! irá+
earas, •colas a 'frio e colas não incicidas para barba, .loçÕes -e tônicos para os- ções .remoldadas, estuqru, emulsão da

em outras classes, para bor:acha, para
ccirsumem para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correia; pasta e pedras para afiar
rebolos, -adesivos para tacos. adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
antii, carretéis par tecelagem, e gama
unções de material plástico 'para indústria (*arai de plásticos
t5.íS14,..de
Tesono
P. fia. ini LaCia. Lula •
Si-: Paulo

cabelos e para a pele, brilhantina, .bana
dolina, "batons", cosméticos,.,•fixadores,!
de penteados. petróleos, 'óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gafa
durosos e pomadas para limpeza da
pele e - maquillage" depilatórios, desmi
dosantes, vinagre aromático, p...5 de arroz'
s talco -perfumado ou uão. lápis parai
pestana e sobrancelhas, ;preparados sparal
embelezar -cilhas .e
carmim Rara.
o • rosto . e para -os Mimas, sabão -e arame
para barbear, sabão liquido ,perfarnadm
ou não, sabonetes, -dentdricios . cal aiirtat
pasta ou liquido; -sais pertumadris parabanhos, .pentes. vapositad'ores de 'parttime, escovas •para dentes, cabeais, unhai:

e cilhas; tdurn .de louro, maqustaho perto-nado, ,preparados em :pó, .pasta.
-dissolventes a vernizes, removedores da;

IND. BRASILEIRA

sai e tijolos para -o unta/sento tias ,unha;
cutícula; -alaram:ia • perturnatla -para osl
zalselos e preparados para 'descoloria
anáas, •cilios e 'pintas ou sinais amuaciais. 'óleos ' para a ;pele
i

tose Infultico. -estacas, esquadrias amua

ttrras Metálicas para •constautaies, :ame.
ias de metal, ladrilhos. larrbris. movas
de junção. !ages, lageotas, material isor
tante contra trio e calor. 'manilhas -mamo
OS -par revestimentos ds 'paredes ,rnam
Jeiras para construções. -mosaicos. .prats
dutos de base asfaa co psediaos parai
muar impermeab;lizantes as a:gamas.
saa de cimento e cal, ladrauhea, pedrea
milho, produtos betuminosos. OU perinead
bilizaníes, liquidas ou sob outras 'o-mal
,ara revestimentos e outros como mas
construções pers amis. placas .para •pa.
vimentação, peças ornamentais ae eia
atento ou gesso -para tetos, e parede;
papel para forrar musas, mamas anda
nados para uso nas .construções -Para
quietas portas, portões, pisos, 5:s.:a-a*
para portas, tijolos, tubos de reli Yr td
telha, tacos, tubos de ventilação. ma.
que e varei

Téruna n.° 655 . 520. de 1.2.S -na
t-:,.t, me 35
Reformadora "Ne-sional” de Ta.a ases
Tearo na' 655.817, de 12-3.Ci4
e peles .preparadas ou nãos caj
Virmo .31 655.813, de 12-8-64
*Ltda.
Bcfore 'adastrai Palistma e Expostaaão murças, couros, vaquetas, ,pelicas e ar- Ice-ema Ir etro'l,lc,iegcs Ltda
fefatos das mesmos: Almafadas de cou
P41.110
São
Ltda.
.Sao PUIJIO
São Paulo ros, arreios, bolsas, carteiras, -abras.
chicotes de couro, carneiras, capas para:
NILCIONLL
álbuns e para livros, embalagens da
r In d. .drani. 1 eira
couro, estojos guarnições de couro para.
; automóveis, guarnições para porta-blo
Classe 11
-cos, malas. malesas, porta-notas, iporta.
ifirt.ISRAIRMISA
Para distinguir ferrageas c ssrsarrantass
: afiava, •portraniqueis, pomas, -pulseiras
-Alicates, alavancaa, arruelas, ri: r. bacia
de couro, rédeas. selins, ,sacos para via.
°N0. BRASILEIRA
; argolas, aldraves, armasues de metal
gana saçolas, !altos, solas e solados,
; -abridores de latas, arame, apasciros
tirantes para arreios e valises .
Clask 8
-chá e café. assadeiras, açuzareisos, rasas
Para distimmu: Aligos * mai:alhos elé- relhos para lavatórios, arande.as ares2b
'Teimo si. 655:815. de 12-8-64
tricos, eletrônicos em geral, aparelhos tas, aros, almofadrises, amoaa:ores,
Para distingua; Artefatos de material.
Qtica .Foto Iria -Ltda
e artigos para instalações elétricas, ele- ; -amoladores de ferramentas, alças para
iplástim e de nslon: Recipientes fabri.,
Sâo *Paulo
Caracas .e hidráulicas,-conjunto de peças ancinhos, brocas, bigornas, ba selas,
cridos -de anates-ti plástico, revestimenelétricas formando aparelhos óticos, ins- bandejas, bacias, tnombonieres italcies
tos confeccionadas de substâncias anitalações c artigos elétricos e eletronicos borboletas, baterias, bases ale metal bre.
mais 'e vegetai:.: Argolas, aaucareiro.s.
Para automóveis, aparelhos e acessórios . çacieiras, bules, bisagra, buchas, bainha
s
para
(maios.
-bules.
:bandejas
a rmaçõe
para rádios e fonógra ltaa, -aparelhos •e .para facass baterias de aosinha. colhe.
bases para tel. fones, -baldes, bacias, 'buil.
instrumentos didaticos, instrumentos ci- res de . pedreiros, cadeados correia:as casas, caixas. carteiras +chapas, cabo»
entificos, humanemos .de recisão, acen- bides, Chavcs de parafusos, coaeaõea
para (arramara:as e utensílios, cruzetas
dedores elétricos, acumuladores elétri-. para encanamentos caixas de mc tal para
caixas para acondicionamento de alicos, -aspiradores elétricos, aspiradores de portões, colunas, canos, chaves de fendo
mentos, caixas de material plástico pata
Pd, microscópios, agulhas ara antenas,. da, chaves inglesas. olbeções, calitaam.
baterias. com; aras, coas, canecas. coaparelros de controle e medida, apare- copos, cachepots centro de mesa ,cos
lheres, Conchas, aestas para pão, cesti.
lhos de expurgo, aparelhos de ligação queteleiras, caixas para condimento
nhas capas para álbuns e para livros
Clame s.
cálices, cesto:, castiçais para velas, Para distinguir: Artigos e aparelhos dê- pára banheiros, aparelhos de ar refrige- alimentos, cadeados, caldeirões, caçara.
'caixas para auarda de objetos, sartu- Micos, eletrônicos em geral, aparelhos rado, aparelhos de It tensão, aparelhos las, chaleiras, 'cafeteiras conchas como
Chos, coadores para chá, descanso para e artigos Para instalações elétricas, ele. automáticos para descarga de água dores, cuscuseiros, çabides de meta),
aparelhos de ar condicionado
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curva*
'pratos, copos -e copinhos -de .rilatatosio tronicas e hidras:Ia:as, -conjunto de peças
aantaseiras, chaveiros. canive.cs, Lhapara sorvete!, -caixinhas .de plástico elétricas formando aparelhos óticos, ins'venas, crenames, cadinros crivos. charla
'para sorvetea. colheriahas, patinhas, talações .e „artigos elétricos e eletronicos, • Térmo n.° 655.818, de 12-8-64
;garfinhos de aaastico para sorvetes, for. para automóveis, aparelhos e acessórios Rio 'Grande-Sara Paulo, RepreseataçOes fradores, casainetes, cabos, chaxes chaLtda.
ves para porcas circulares chaaes tora
minhas. de plá stico para sorvetes dissua para. rádios e Icnógra fos, aparelhos
Sada Paulo
'embreagens da 'material plástico emba- instrumentos didáticos, Instrumentos ciquimétrica, torrentes para chaves, col.
.cretea, chaves para porcas. distintivos,
lagens de mal mal plástico para siaram entificas, instronentos de aecisão, aceni 'dobradiças, •descanço para talheres, pra,.
tes estolas para objetos, espumas de dedores elétricos, acumuladores • elétriBI O—MANDE-.
maio% esteiras, enfeites para automó- cos, aspiradores elétricos, aspiradores de
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
SX0 PAULO
veis, massas :ma-nados, escoadores .de pó, microscópios, agulhas ara untenas,
enfeites de metal, estribos, espátulas
_ Irad, 3ra elleira
estojos de metal para carimbos eixos
pratos, funis, farmas para doces, fitas apareiros de controle .e 'medida, apare;isolantes, filai( s, fios de celulose, fedias lhos -de a-apurara, aparelhos de ligação
expandidor para tubos, estruturas met&
Classe 50
para bolsas, ricas, guarnições, guarni- para banheiros, aparelhos de ar refrigelicas, escarradeiras, espremedores, capaArtigos da clame
-madeiras, formões, foices, ferro parai
-ções pata dna cias e mamadeaas, mera rado, aparelhos de 'h tensão, aparelhos
artar capim, afrerolhos, fanal, facões
nições para parta-blocos, guarnições. automáticos para descarga de água
Têrmo n.° 655.819, de 124-64
fechaduras, fruteiras, funis, 'fôrmas para
para ilquidificadores e .para oatedeiras;
aparelhos de ar -condicionado
Sepaze — Administração, Empreendia doce;
bolos, empadas e pudins, ilanges
de frutas e leu umes, guarnições de insi
mentos
'Técnicos
e
'Materiais
"Para
l
teria) plástico para ctensillos e abjetos,
Termo .11.° 655,416, de 12-8-64
'fivela, furadores, ferramentas ço:tantea
Construção .T.,tda.
guarnições pa:a bolsas, garfos, (aderias;
ou operfurantes para marceneiros, fechos'
Perfumaria tGcmdbm Ltda.
•Síto Paulo
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
para cortinas, amos. laminados, piás-.,
São Paulo
ticos, lanchei, aa. raanteguelras,
de aço, ganchos, guarnições de metal,
orinóts, pende a ores de roupas, puxado,
-garfos, ganchos para quadros, grampo,
• InePtHeiletra
te» para mama ia, pires, pratos. paliteipara -emendas de correias, grades ,para
ros. pás de co anha. pedras 'pomes, artifogões e geladeiras, grelhas, galheteiro.
gos, protetoes para 'documentos, pu.Casas 16
.gearzos, grosas, garrafas, ilhoses, Arpe*
xadores de águia para uso doméstico
Pare distinguir: 'Materiais para cometnaj lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
IND. IIRASILEIRA
porta-copos reata-níqueis, porta-notes,
cties e decoraçõeat Argamassa., argila latas, luvas, linguetas, Useiras. asado"porta-documerr os, .placas, rebites, rodis
areie, azuleios batentes, ba/auctres, ble.; allkinee, molas .para porta*, Juro:dar
nhas, recipientes, suportes suportes para
coa de cimento. Mocas ara pavhaenta. ts.arretas, matrizes, marmita*, maçanetas
guardanapos. -saleiros tubos, tigelas.
. Classe 48 • ; Igio, talhas, ~mito, -nal -est..*IhaPas, morras, machetes, mantegueiras malhei
'tubos para ampolas, tubos para .serin. Para distinguir: Perfumes..eurêtscas. ex,, isohIntes, taibros, 4613i1lhou. cdhinae; navalhas, nipea, pus, pão, picaretas
gas, *travessas 'tipos de anateilál *'- tratos, água .de -eadettita, 'água de touca. chapas para edbettoras, caixas &go*: pregoo, ponteiros, parafusos porcas
tico, sacolas, sacos, amminhom vasilha- dor, água ;de beleza, ao* de eidoeb, abem pera *oba*" uauá "na, panouporta-gelo, poseirak porta-pão,

IMBREM

E FORE

Ii

GONDIM

4660 8exta.feira 18
vida-Jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras,' pinos, plainas pedi:ladeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafaa, passadores de roupa, presilhas. castelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, -reduções, recipientas de metal.
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacanalhas, torquezes, trilhos tubos subula:
ções, ampbes. travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, ta)heres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas. cichos, trans de casinha, turra
deiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estofos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedoras de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão

, Vamo n. 655.821. de 12-ti 64
Panificadora "Maroto!'" Ltda.
São Paulo
•

MEROTON
Ind. Brasileira -

UfARIO OFICIAL

(5eção Hl)

. Tênno rii." 655.829, de 12-8-64
Têm° a 655.823, de '1'2-8-64
• ssórios Ltda. Bamperfil — Serralheria Artistica e
"Kits-Cir" Peças 1 .ase
São Paulo
Moderna de Perfilados Ltda,
São Paulo.

ItITS-CAR

MUL.

Térmo n. 655.836, de 12-8-64
João Wander.ey Lalli
São Paulo

FIMAC *FEIRA DE IMÓVEIS

ind. Brasileira'

SAMPERFIL
Ind. Brasileira

E MATERIAIS DE -CONSTRUCX0

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, auto.
niaveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedoies, alavancas de cambio, braços,
breques, braços Nas, veículos, bicialatas, carrinhos de mão e carreta:, r.ami
ahohetes,, carros- amfaalsntes, caminhões'
carros., tratores. aarros.berços, carrostainues, carros-irrigadores, carros, carroças. carocerias, chassis, chapas circulares para veiculos„-:cbos de veiculas
'corrediços, para veiculas. direção. desligada:1'as, estribos, escadas rolante:, elevadores para passageiros e para arga,
engates para carros. -eixos de direção
freios, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas. moto furgões
manivelas, navios. ônibus, para-cLoques
pára-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicle
ias, reboques, radiadores para veiculas.
rodas para veiculas. selins, tricicles, ti'
'rantra para vagões, velocipe•
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, táleis, troleibus, yuan' de
carros, toletes para carros

Classe 16
Esquadrias, estruturas, portas a spar...ais
metálicos

;--..lasses: 1 60 33
nulo de estabelecimento

Tear...c a. 055.330, de 12-8-64
Eletro-Metalúrgica Ciafundi Ltda,
São Paulo

CIAPUNDI
Ind. BrAsileiral

Têrmo n. 655.837, de 12-8-64
Comcapre — Comércio de Carnes Preparadas Ltda.

ind.151gatirell.A.
Classe 41
Calmes

Classe a
Cabos, fios. tampas para geradores e
motores. de partida ou arranque, assim
como, terminais para cabos de bateria
para veículos automotores
Termo n. 655.831, de 12-8-64
Indústria Química Panusa Ltda,
São Paulo

PARIU -

.Inddstria
Classe 41
Teimo n. 655.824, de 12-8-64
Para aistinguir: Balas. bombons. bom
"
Balamar 6 Cia. Ltda.
bocados biscoitos, bolachas, botos, bo.
los gelados, .balas de mascar. carame•
São Paulo
Classe 1
loa crocotates, cacau, confeitos. ao
Substâncias químicas anti-corrosivas,
cantes. drops, doces de leite, simples e
anti-oxidantes, usadas nas indústrias
compostos. doces de frutas em cansar
vas, preparadas em massas. em calda
Têrmo n 655.832, de 12-8-64
Ind. Brarileiraj
elIT3 compotas e em geleias, doces gela
Marco Representação e Comércio Ltda.
•
dos, doces de amendoas, de amendoim
São Paulo
de nozes. de castanha e de frutas seClasse 41
•
cas cobertos com chocolateS, frutas se Para distinguir: Café em grão. torrado e
cie, passadas e cristalizadas geleias
moldo
MARCO
goma de mascar. pralines, pastilhas, pu
•
Tênno
n.
655.825,
de
12-8-64
'ta-puxa. pirulitos. pudins, panetonea
Frtigusnes — Comércio de Frutas e
Classe 50
pipocas, sorvetes tantas. torradas
Legumes Ltda.
Impressos
São Paulo
Têm) n. 655.822, zre 12-8-64
Têrmo
n.
655.833,
de 12-8-64
Prudarnaq — Prudente Máquinas Ltda.
João Wanderley Lalli
São Paulo São Paulo
FRUGUMES

InM trieire: *

Dezembro de 1964

nino n 655.838. de 12-8-64
Calçados Andrade S. A.
São Paulo

Classe 36
Calçados para fio:mens. senhoras e
crianças
Têm° n. 655.839, de 12-8-64
Geraldo Duarte Cardoso
São Paulo

0-D-CAR
ind. Brasileira
Classe 8
Aparelhos de refrigeração, aparelhos de
ar condicionado, circuladores de ar, frigoríficos, geladeiras, refrigeradores.
ventiladores
,
Termo n. 655.840, de 12-8-64
Indústria e Comércio de Roupas Feitas
Yshaytex Ltda.
São Paulo

TSHATTER
,Ind . Brasileira

•
Ciaste 36
-Para distinguir: Arou... de vestuários
e . roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas..
'Ind. Brasileira'
botas, botinas, blusões. boinas. baha.
douras. bonés. capacetes, cartolas. cara.
PIMAC
auças, casaçao, coletes, capas, chata%
Classe 41
cachecol@ calçados, chapéus, cintos,
Para distinguir: Frutas e legumes de
cantas, combinações, carpinhos.- calças,
Classes: 16 e 33
todas as espécies
de senhoras e de cria' "as calções. calExpressão de propaganda
cas, camisas, camisolas, camisetas.
Têrmo n. 655.827, de 12.8-64
Termo n. 655.834, de 12-8-64
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
Comercial Treviso da Produtos AliCompanhia Brasileira de Cobrança
saias, casacos. chinelos, dominós. acharmentidos Ltda.
São Paulo
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiroa,
Sgo Paulo
saias, casacos, chinelos. dominós. echarpes. fantasias, fardas para militares, coBRASILr'.1IRA.
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorInd. Brasileira:
ros logos de Rimaria, jaquetas. laquês,
tS.J.9111?leíral
luvas. ligas, lenços. mantes. meias.
Classe 32
mantas, mandrião. manilhas. seAlmanaques, anuários, álbuns impres- maiôs,
lerás. palas, penhoar. pulover pelerinas,
sos, cartazes, catálogos, jornais nado- peugits, ponches, polainas, pliamas. pu.
Classe 41
nal§ e estrangeiros. publicações Impres- nhos, perneira@ guio/anos, regalos,
'Produtos alimentícios em geral
sa- revista. Propaganda em ' rádio robe de chambre. roupão. sobretudos,
Têrmo e. 655.828, de 12-8-64
televisão jornais, programas radiof&d.
saldas de banho, sandálias,
Otic Organização Técnica Industrial e coa, peças teatrais e c:nematográficas suspensórios.
meteres, chora sungas. stolas ou !glaciai.
Comercial de Representações'
e revistas impressas
talar, toucas. turbantes, temos. uniSeio Paulo
formes e vestidos
Térmo n. 655.835,` de 12-8-64
Companhia Brasileira de Cobrança
Tênno n. 655.841, de 12-8.64
São Paulo
Fazenda Aurora S. A.
.
São Paulo
•

Classe 17
Artigos pare escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para, tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para tnataborrão. 'aorrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
Canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de panei carbonos
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores datadores, estojos para desenhos,
estofos para mistas. estojos Com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, "fites
para lapiseiras, goma arábied. grampeadores, lápis'. em geral. lapiseiras. maquinas para apontar lápis, minas para
grafites; minas para penas. máquinas de
escrever, máquinas de calcular, máquinas de somar. máquinas de multiplicar,
réguas, raspadeiras de borrões. atendia
ted.°Sigellelre
percevejos para Pa péis aerfutadores.
Pata-gatos. porta-tinteiros, porta-carimClasse 50
poli. porta-lápis, porsa.canetas, porta- Timbre da sociedade a aer, aplicada em
tortas, prensas, oreadadores de papéis. papéis de aorre,spondèacia e Doulablpeca oximeégrafos, atou e tinteiros
kletle

41.

COMPANHIA
BRASILEIRA DE

COBRANÇA -Nome *marcial

•

AURORAI.
Casse 41
Para distinguir genéric”-nause produtos
abenetatfcros da agricul. ira e pecuária
•

v,"."

Weltierri\VV

•s,

xfflitámteirl%
iffiffl toe:

~ND OPI014 ,(84,1Ip
'Cono-rb.°
tagora
Offstb
.itt
41.e4

cèsaisTsr-earigam Lida.

'São Paulo

Game .16
Astaiatos ide ,aanelet0 gr" *41011~~4
iluvialebtragee, 41 When latjes, dajao.
itais, ;blocas, - voam. ..cisch15es, leseseas,
plana al (chapas
Tmto
ar ec-js...:651;822, ,pe SUS,:

,i Tézmo 'CP 611552555, (4 i1841.964 nubla:
frctdoe :sanitários 4
: Weasanaso
o as ReposseeunaGea dietizifitantes e para 'fine -essitárt
*fada
'Guanabara

i

Atara'

tuia

4ftembro ,tie 1944 ,1466

Classe 50
Imprensa& '

j opadha-asesea e futica Ide 'goma
ou papffiaO).
'hactericid
ePralli
tieldas, •carrapaticidets, .raso, nere
. creosoto, desodorantes, ,desinfaii
tentes, defuniadores, -.etterminaderes de
pragas e tremas daninhas, esterIBZWIS
tee, embrocaffles para animal, coser.
toc, farinhas de. ossos, fertilizantes tos.
fatos, formicidas, fumigantes tungics.
das, glicose para fins veterinários gua.
no. herbieidas. 'inseticidas. insetifug"
larvicidas. .micmbitidas, med.crmentoa
para animais, aves e peixes, óleos de.
sinfetantes fe veterinários, petróleos se.
nitários e desinfetantes, papel fumega.
tório, pós ;inseticidas, parasiticicias.
%lentas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, Ierraicidas, desta.
remates e veterinários, raticidas, remia
dios para fins vaterinárlos, sabões vete.
rinárics e desinfetantes, -tais para fins
agricolas, horticulas, sanitários e veterinários. sulfatos, -superfosfators, vacinas
para -aves le animais, Verlen05 tont*
insetos, animais e herva daninhas
•I3
Tétano n. ° 655.859, de 12-8-1964
Union Carbide do Brasil S.A.
'Indústria e •'Comércio
São Paulo

%MANCO"

n. 655.851, de 1 -1
ia de Produtos Mago I.tdo. i Para that/noir:(Clame '16
rAditterMis vara . eonetruTPaulo •
1 Abati' decorações: /Ar pamos" 'argila.
areie, &vilelas. -oitenta. 'Ministres, PieXI,00
gas de . chnento, -Coros para 'carme: gaWeildletrE
gas). tcalhes, Meseta.
era, -droas
Classe 49
1 Isolastes, 'caibros, 'caixilhos; COluelleg
'Conaretaganz 'Ltaa,
Artigos para magia
chapas para . c6battaras, 'vetas agua,
'São .Patdo
vara -yobetturas, •eatein dágua.
%rato Int '5558Z de -1241964 caixas
caixas de descarga para lex" e difica:Subo lelaahado de Souza -e &baetão; ifies
prensoldadas. estuque. •eainisoo de
'Abreu Rihafro
.adithico, estacas, 'esquadras, urutaras 'metálicas para connatruções, ;toneSão Paulo
• de metal, ladrilhos, lardbris, ;luvas
'Clame 16
, de lionçao, lagas, legeates, material bo.Ilittdotos de 4tolusitto 'para -conatruções
tItul;--Zras 'e
„
iante 'contra 'frio • e-calor, .manilhas, mas• pavitnentaçõeo, a bibe: Lajes, laje*.
saa , para 'revestimentos de 'p
'Classe 32
aredes, abitem, -bloco., podes, -moiro" ,estacas.
éragrararia radiofónicos de televisao • i danas para 'construçaes, mosaicos, 'noplacas •-"e +chapes
, dates de 'base . aaftlitico, 'produtos para
ide -bico
-tomar imperraeabilizantes as argamas-.
Termo . ..6.55.s44, de 12444
Tênno is.• 655.853, de 12-8-1964
sag 'de cimento 'e 'cal, hidrá
airealista Martin Frandeao
P edra"Brazfoodco" — Cia. Industrial e :galho, 'produtos 'betuminosos,ulica,
impera:ma.'
São Paulo
Comercial -de Produtos Alimentres ddlisantes 'líquidos ou sob outras formas
Limitada
Para reeettimentos e outros - tomo .nas
construções, persianas. placas "ara pa'São Paulo
-vimentaçao, iornamentals de aiFRANCISCO
alento -ou gebo ara •'tetos e paredes,
'ind. Braelletra
LIn'tif;2211eirapapel para ,rtirrar casas, massas al
lequetas, portas, portões, pisos, soleiras,
Classe 41
Classe 50
1
Alcachofras, alenia, alho, eroan da, para portas, tijolos tubos •de adile:etc
TImpressos
telhas, tacos, tabas de •vcatlIaçõo, tangolear. alimentos •paar -animais, aniA ques
de -cimento, vigas,, vigamentos
Termo ia 1655:845, de 12-8-err. blibadoas. abaixas. .amendoim, 'araruta
llieaprel — Molas 'Espirais de Precisão arroz, atuo, avela. avais. :azeite, =e 1. 'saldos para uso nas 'construções, parvitrds
Ltda.
tonas, 'banha, 'bacalhau, 'batatas, :traias
Classe .2
.bizroitos, 'bonibons, 19diac3aa, 'baunilh a
Termo n.0 655.856, de 12-8-1964
SubstaIncias e reparações quirnica
fé em pó e •.ein grão, ,camarão. -amei
-Toronto
Publicidade
e Rereeentações usadas na agricultura, na horticultura
I
queijos, inties balanceadas 'para em
Limitada
na veterinária e para fins sanitários
em pau e em 'pó, cacau. carnes, ithá
a saber: adubos, dados sanitaricia
zarmatelos, eirozólates..sonfeitas. era v
Guanabara.
-Classe 21
"cereais, -cominho, creme de 'leite, 'eram es
Aguas desinfetantes e para fins sant
101Olas
.11menticlos zrOquetes, aorapotas,
tários, apanha -moscaa e insetos (.di
ngica, coalhada, castanha, cebola, condi •
goma e pfapel ou papelão),
11irmos lus. 655,4346 a 6554847, de mentos
para ~nos, 'tolerante
bactericidas. • baraticidas, carrapaticidas
124.1964
metal, creosotalina, creosoto, deserto
t gorffico Sbo Carlos do Pinhal 'S.A. chouriços, dendê, doces, doces -de Ira•
Classe 32
tas, espinafre. essências alimentares, em
rente, desinfetantes, defumadores en
1...;;In Paulo
nadas, ervilhas, enxovas, extrato de to Almanaques, anuários, álbuns imprea, terminadores de pragas e hervas lanl
mate, farinhas alimentícias, lavas, fé soa, cartazes, catálogos, jornais nacio- nhas, esterilizantes, embrocaçaes par:
SIO CARLOS.
calas; flocos, farelo, .fermentos, feijão nais e mira:melros, publicações impres- animais,
'DO.PINRA.L
enxertos, farinhas de ossos
figos, frios, frutas deus naturais e crie- sas, revista. Propaganda em rádio, fertilizantes.
ind. 13-rasi ie ira
fosfato& 'orralcida, iung•
talizadasp gricose, gania de mascar, gor televisão, jornais, programes radloiéni- gantes,
fungicidas, alicate para tini
duras, granulas, grão de 'bico. "gdatirra coa, :peças 'teatrais e tnematográficas
Classe 43
veterinários, guano, herbicidas, irmanei.
a revistas impressas
/Para distinguir: Refrescos e águas ma- goiabada, geléias, herva doce, herv a
das,
insetifugos, larvicidas, microbicimate,
hortaliças,
lagostas,
Untas.
kir
e
lurais e artificiais; refrescos de *das,
das, medicamentos ,para animais, aves
Termo n.° 655:857, de 12-8-1964
-aguas naturais, minerais e artifidais. condensado, leite 'pó, legumes em
e peixes óleos desinfetantes vereilentilliaa. linguiça, louro, .atissPuerto Rico Distillers, Inc.
'ágUel a gasosas, caldo de cana, laranja-. conserva.
nários, petróleos sanitários e desinfePorto Rico
.da, limonadas. sodas e sodas-water sai ai/mentida& - marlisoas. 'manteiga
tantes, papel turnegatório, pós inseria'.
margarina,
marmelada,
macarrao,
iam
Oacse 19
das, paraticidas, fungicidaa e desinfede tomate. anele -melado, mate, 211116Animais vivos ia :luslve aves, ovos em ia
am para enngaos,
tentes, preparações e ,produtos insetimoluscos.
geral e bichos da seda
cidas, germicidas, 'desinfetantes e vetemostarda, mortadela, nós -moscada.
rinários, raticidas, remédios para tina
'óleos -comestivels, ostras, nu"
Termo n-a 65.48. .de 12-84964
pine, piaus, -prligés pimenta, pós para/
veterinários, sabões veterinárica e deMoacir Gonçalves
pudins, piekles, 'peixes, .p resuntos
sinfetantes, sais para fins -agrícolas,
Classe 42
Sio Paulo
,
patês, petit-pois. :paelha& pizzas. pudim Bebidas alcoólicas e fermentdas,
horticulas, sanitários e vtterinários,
O
queijos,rações balanceadas :para enf.:,
sulfatos, superfoshens, vacinas para
incluídas
na
classe
3
13ÂN .:atk/ITES
mau. requeijões, ,sal, sagu, sardinha*,
aves e animais, venenos contra insetos,
Ind.. Brasileira
Termo n.9 655.858, de 12 -8- 1964
sauduiches, salsichas, salames,sopas ien-i
animais . e hervas dadinhas
latadas, sorvetes. Lusos . de 'tomates •e de'
Union Carbide do Brasil S..A.
fratas; -torradas, tapioca, tatuaras, talha.
Termo
n.0 655.860, de 12-8-1964
Jndústria e Comércio
SAo
Paulo
lin,
tremoços,
tortas.
tortas
,Para
Bem-Nutrir
Inddstria e Comércio de
Clame 32
mento de Animais -aves, torrões.
Produtos Alimenticlos Ltda.
Programas radlorônicos de televisão e
toucinho e vinagre
de circo
Silo Paulo
•
Ii
Termo nle 6553154; de 12-8.1964
Termo n.° 655.849, .de 12-8-1964
1. P. de Mello Publicações
Pinheiros Arquitetura Ltda.
1312,4-3172312 ,
1
São Paulo.
liurtas;t4.a. Br ast1sIrá" •
Ir

io

'WEL

PROTEGRAN

InaGstria
33~13aire,

IndiMieleia.

TORONTD

CAGUE

FOLUTOIC

'31tatstria
kireusileiza

Pk
Ind. Brasileira
Classe 33
Arquitetura

,

Jornais •revistas.

4 '

J

Ciaste 4' . I
Substancias e preparações :alialiteal usai
'das na agricultura, na tortiGultura, ne
veterinitria e vara fins saiMárioa, a

Classe -41! .
SubstAnCias Edbibiticias•e seus .preparsdos, .ingredientes de alimento, 'Meneias
allmentfcias, artigos de pangicação,
azeites gorduras e óleos comestçvels, cc.

4662 Deita-f el fra 18
mis, carnes e seus derivados, condi
geral, doces eia-mentos,crva
geral, frutas, legumes, massas alimenticias, laticínios em geral, rações e produtos alimentícios em geral, peixes, mariscos, crustáceos em conservas ou não
Terias a.° 655.861, de 12-8-1964
(prorrogação)
Lelio Ferrari
São Paulo

PRORR0GAC440'

INDUSTRIA BRASILEIRA

Class2 41
Açúcar
Tèrmos ns. 655.862 e 655.863, de
12-8-1964
(Prorrogação)
Cabrasma S.A.. — Indústria e
Comércio
São Paulo

. PRORROGAÇA0

eine
iNausta(4,

•

!MARIO 019C1AL jeeçfto

pear adobar, ceiladeiras, carpideiras,
acuados para arroz, charruas para agiicultura, cultivadores, debulhadora,
destocadores, -desentegradares, esmagadores para a agricultura. escarrifiaido
rei, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas, ferradeiras, gadatáhos.
i,artat para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
dgricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
maquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar. alombarmos, máquinas regadeiras. mátminas de
roçar, de semear, para suilatar, de
torquir, de triturar, de esfarelar, terra.
Para irrigação, para matar tonnigas e
outros insetos, para blindar e pulverizar desinfetantes, para adubar. para
agitar e espalhar palha, para comer
aigodáo, para colher. cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para Semear e cultivar, de desbanar, para ansiá:, máquinas e moinhos para forragecs, maquinas toscadoras, ordenadores raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
ma, tratores agrícolas, válvulas para
secadores de terra, tosadores de gra. máquinas agricolas
Térmis n.° 655.865, de 12-8-1964
(Prorrogação)
SIVEL — Sociedade Imobiliária de
Vendas e Empreendimentos Ltda.

RORROGAÇIÇ
TaCNICA n EXPERIRNCIA
IMOBILIÁRIA A smanco
D3 SEUS CLIMITEC

BRASILEIRA

Classe 18
Armas e munições de guerra e caça.
Alfanges, arpões, balas, baionetas. canhões, carabinas, chumbo para caca.
cartuchos. dinamite espoletas, emsloss.
vos, espingardas. fusta, logos de anda
Retos. metralhadoras, pistolas, pólvora.
•punhal e reírólver
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos (salva_
vidas, âncoras, cinto de natação, beca
e paraquedas)
Térmo n.o 655.864, de 12-8-1964
(Prorrogação)
Fumam S.A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

Classe: 16 e 33
Frase de propaganda
Térmo n. 9 655.868, de 12-8-1964
(Prorrogação)
Café 100% Ltda,
Sio Paulo

PRORROGAÇIO
0 0 I
-

Indtletria Braeileiro
Classe 41
Café

I t •
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café, borlas. Inicos, gamai telas Para
Clame 8
bordas, rédeas, cobertas- para raquetas, Para distinguir: Aparelhos, acelmorioa
coberturas para cavalos, bandeira, e petrechos elétricos ou usados na doa
triddade, Inclusive , medidores, seben
-esfregões
aspiradores de pó, antenas, acumulados
Virmo n.a 655.869, de 1244964
rei, aquecedores, alarmes, alto-falantes,
Kurt Tache 8 Filho
adaptadores, ampentimetros, batedeiras,
bombas para água, condensadores, cima
Santa Catarina
varo" chaves, campainhas, cometas
para veiculas, caixas-fusiveis, diais, ou
ceradeiras, esterilizadores, estufas, abico
Mores, Sogões, fusiveis, ferros de par,
FROMROGAÇão
ser e engomar, fornos, fogareiros, fios,
BIL
ferros de aold;r, fonografos, geladeiras,
Indil etria Brasileira interruptores, intercomunicadores, Iam*
padas, lanternas, lâmpadas Buoreacens
tes, liquidificadores, pilhas, rádio-enda•
sores, rádio-receptores, relógios, reato.
. Classe 41
Mdstarar., pimenta, anela, cravo, herva "rei - para luz fluorescentes, sinalizadoras
doces, ;Acides, pimenta, pó para pudins, lampejantes, loquetes, secadores para
pepinos, peixes em conserva, chucrnt, os cabelos, transformadores, torneiras,
tomadas, tomadas de correntes múltia
camondla bicarbonato para uso
pias, tubos conduits, termostatos, telecaseiro e cemolina
visores, tocadores de discos, válvulas,
Têm° n.° 655.870, de 12-8-1964
ventiladores, voltimetros, vibradores •
wattometros.
(Prorrogação)
Enrico Furto Domialei
Têrmoa sul. 855.873 a 655.875, de
São Paulo
12-8-1964
(Prorrogação)
•
Fornasa S.A. — Indústria e Comércio
São Paulo

PRORROGAÇÃO

PURIO TOMINICIÇ
In dás trie Brasil eira

PRORROGA(ÃO

Claase 8
Aparelhos e artigos de iluminação t
artigos elétricos em geral: Abat-jours,
quebra-luz, candelabros, lustres, aparelhos para luz fluorescente, lâmpadas,
lampões, lanternas, faróis, chaves elétricas, craves automáticas, fios elétricos,
soquetes, pilhas elétricas trans formadores, isoladoras, refletores, tomadas, inClasse 5
terruptorse, comutdores, fusíveis, resis- Aço 'em bruto, aço preparado, aço
tências e aparelhos de gaz neon doce, açb para tipos, aço fundido, aço
trabalhado, aço pálio, aço
Têrmos as. 655.871 e 655.872 de parciaknente
refinado, bronze, bronze em bruto o*
12-8-1964
parcialmente trabalhado, bronze de
(Prorrogação)
manganês, bronze em pó, bronze em
Companhia Comercial Brasileira'
barra, em fio. chumbo em .bruto ou
parcialmente preparado, cimento meSão Paula
tálico, cobalto, bruto ou parciaknente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
PROBROGA40
parcialmente trabalhada, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês. ferro velho.
r RÃ 1) Z CO
gusa em bruto ou parcialmente traba-

tndiíatrja Bras i 1 *ira

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, autoTérmo n.9 655.866, de 12-8-1964
móveis. auto-caminhões, aviões, amor(Prorrogação)
Catetee S.A. — Indústria e Comércio tecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques; .braços para veiculo,. bicicle
São Paulo
PRORROOACÃO
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrosPRORROGAÇXO
'tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, caroceriai, chassis, chapas deXI I 21 8 T A
calares para `velculos, ccbos de veiculoa
,I Indaatria Brairileirs
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção. deshClasse 34
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
Tapetes, cortinas e panos para assoa- vadores para passageiros e para carga,
aios e paredes. Linóleoa, oleados; en- engates para carros, eixos de direção.
cerados, inclusive para instalações hos- freios, fronteiras para veiculos. guidão
e artigos de peles locomotivas, lanchas, motociclos, molas
$NDOSTQIL SRAS1EIR4 pitalares, capachos
para assoalhos
motocicletas, motocargaa moto furgões
Classe 24
manivelas, navios, ónibus. para-choques
.
Artefatos de etcidos em geral: Cordões, para-lamas, para -brisas, pedais, pontões
Classe?
tuas e utensílios para serem una- fitas, a/amares, debruas, cadarços ga- eodas para bicicletas, raios para bicicle
exalta/vai/1watt na agricultura e itas, tiras, enfeites, laços, etiquetas, en- tas, reboques, radiadores 'para veículos
altura a saber: arados. abridores tremetera rendas, bicos, bordados, passa- rodas para veiculos, selins, tricicles, tisulcos, adubadeiraa, ancinhos me manarias, alamares, franjas, senas, rantes para veículos vagões, veloctpe
empilhadores combinados palmilhss, nesgas, atacadores. ombrei- dei, varetas de controle do afogador e
Remadoras maca/Ocos , para , seriem/. ras, avios, atoadas, máscaras, montas, acelerador. tróleis. troleibus, varaes de
hatadoiras para cereais, bambas Risme de &dg awiaataites ro>dores de
, carros, toletes para carro.

lhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em Rilha, latão

em bania, latão em chapas, latão em
Vergalhais, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês. 'metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados.
metais para solda, niauel, zinco
Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentas:

Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
argolas. aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros; una-

relhos para lavatórios, arandelas, ares.
tas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas. aias pare
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandeias, bacias, mornbonieres baldes
borboletas, baterias, bases de tnet,il braçadeiras, bules, bisagra. buchas, bainha
para fatass baterias de cosmha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, ,conexões
para eriçam-mentos zaixas de inz . tal para
portões, colunas. canos. chav,/, de fenda, chaves inçilesas, cabeçoá,
copos, ca,..:hepdts centro 'de
;.ii
•'in`±.oquereleiras, cársas •ara coi)dihienta de
alimentos, cadeatt)s":
ias, .chaleirls, • cnieteiras conchas coadores, cuscuseiro.N, cabid:s dc metal.
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l'er.mo- taz° :655;876, de. 124-19“
eantoneiraa, Chaveiros, saraivaras, ela(Prorrogação)
Cobrariam 'S.A. — ndústria e
ventas, crem.onea, aedinrcts .crivos, chim(Comércio
iradores, cassinetes, cabos, ahaves dia;
vás ,para porcas eirmilares chaves Ma.
São Paula
qtainétrica. -corrente* ,para davas, esfle
cates, Shiwes ,para porcas, diselativos,
dolsradiças, descanço para talheres, praPRORROGAÇÃO
tos e capes, enxadas, esferas, ~tez,
enfeites de meta 'carpem, ssaltillas,
estojos de metal para carimbos. eixos
eapanilidor para tubos, e:atrativa:a meta.:
lisas, escaeradeiras, espremedores, apue
madeiras, formões, foices, 'ererro para,
tortas 'capim, freralhos, `facas, lactes,
fechaduras, /rateiras, Ituals,efarmas para
doces bolos, empadas e pudins, lliosges;
fivela, furadores, 'ferramentas cortantes
•
Classe
lu ,perfurantes ,paria marceneiros, 'fer:hos• Para distinguir móveis em geral de me.
de metal, ferraduras, forraharas, litaa, tais, -vidro ou madeira, estafados-.ou mio:
'de aço, ganchos, guarnições ale
•ermários, almofadas, .acokhoados, Para
aradas, ganchos para quadros, .grampos' auSveis, bancos :balcões, banquetas, berpara emendas ale correias, grades para. ços, 'biombos, cadeiras, conjuntas para
fogões e geladeiras. ..grelhai, gálhateiros nua sde ¡tratar -e -de visitas, arateuntos
gonzos, grosas, garrafas, •illuates,
para Mrraços, euelim e praia, -.camas
JIM jarros, limas laminas hcoreiros eabidere caixas ele rádios, colchões, disMas, luvas, linguetas, 'leiteiras, machie; pensas, morreintos
.armários e gabi-diabas, molas .para portas, marralas netes para copa a zoa/dera, divisões, de
•marretas, matrizes, marmitas, -maçanetas vans. discotecas de madeira, espregul.
mossas, machetes, mantegueiras malhos çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarnavalhas, rapes, prose Os. picaretas da-roupas, mesas, lacrainhas para má-.
pregos, ponteiros, -parafusos 'porcas quinas de -asseavas, anesaihart, móveis
pealos, porta-gelo, poseiras, por:a:Pão- para fonógrafos.' molduras para qua.
poeta-Oras, 'paliteiros, panelas ,puxado. dros, porta retratos, poltronas, prateleiles, placas, pregadores, portasespoajas. ras, porta chapéus: vitrines e traves-.
peneiras, pinos, 'plainas peefuradeiras
seiras
pires, pinças, pandoes porta-copbs e
garre/as, :passadores de roupa, areai.
Temo n:° .655,877, 'de 12-8-1964
Umas, 'rasteias, roldanas, ralos, regadores'
(Paroeragaçae)
rebites, 'reduções, recipientes de metal
Companhia 'Calçado Clark
redraras, roscas ide aço inoxidável, re- Clarasea: 23 — 24 — 95 — 36 — 37.
gistros de aço inoxidável realstroS,
Seci Paulo
-serres, 'serrotes, sifões, saleiros, .sacarrólhas, larguezas, ;trilhos ilibas inibida.'
setes, ;tampões, *Cavadeiras Idas 'de
PRORROGA
suame, aramos, taças, travessas. 'tesouras
6AME NO poio ^Dita
trancas; tranidats, Steherea lalbaddras
NO 13ONG0STO CUMPRAM° CLARK
tampas para pandas e raddeirees, 'ter
iinaa, :tachou, 'trans de imane" torra'deitas, uriniis. -vasos, vasilhames ver— 46 --- -49
tas, mandril .de :empanei°, 'freza de
errasse
'ftmar, tuia ele Irma • de chanfrar.
'ventosas, 'maletas, haus para sacos •de
Termo na.° td55 :880, Ide 124-1964
Gabos, •ca hm • de Iam mamadas canta

'Viagem, 'para palitas, 'balmasers, -tantos
parti ettojos, coldurtes para anilas, cra- "Lainsa"
vos, 4enfeites, fecho -para pastas e para',
mulas, passadores de correias, pontel-

-prendedores de . papel, suportes
'torniquetes e tubos de expansão

Tas,

(;asse 2i

Para distinguir: Vai:ui:as e suas parte,
Integrantes: Aros :para bicicletas, auto

plas, tubos conduits, •termo,statos. 'Sele-'
'visores, tocadores 'de discos, anSivtilas,
ventiladores, voltimetrea, -vibradores -v
wattometros
TA.nno .no 655 A78, 'de ã241496,4

'('Prorrogação)
Run — Indústria ,e 'Comércio B.rA • .

corrediços, para veiculo, direção, desli
gadetras. estribos, escadas rolantes. ele
'vedores para a:assaca:1-os e pare caras

pagares para tarsos. eixos de direção
fronteiras para • velculos amielão
locomotivas lanchas motociclos, moias
motocicletas. morocargat, moto hepats.
manivelas, navros, ónibus; .para-choques
para-lamas, para -brisas. . pada Is. panaras.
rodaa pare bickletas raios para 'Omitistes reboques, radiadores :para vekulos
rodes para veiculas. selins. Indicies tirantes para veiculas. vagões, velocipe-'
deo, varetas de ..controle do afogador
'rei0s.

acelerador. tróleis, -troleibus, varaes cl
carros, toletes para carros -

Tênnoa ma. "655.882 a ;655 ;883, .de•
42-8-1964
.eProrrogaçao)
'Companhia ‘Corneseial
São "Paulo

VRC1111400•413,

São Paulo

PRORROGAÇÃO

trainros
Wirfit*

Ais loQuE sias
4'n SIM itisCiNtme

'Classe .I3

Pare -distinguir: albajours, -acumulada1
rei, actinomstros, amperometros, sinosta:adores de rádio a frequência, .anernaa
• •asetroseaparelhas . de itelaviseo, aparelhas
condicionado, aparelhos -ara - iluminação.
Classes: .8 — 11 — 1.2 — 13 — 14
15 — 17 — .21 .26 — 27 — 28 . inclusive de -considerados acessórios .de
veiculas, assentos .ara .ananclos macerai40 — 49
coa, aparelhos aquecedores a medidores,.
Sinal de propaganda
aparelhos- cronagráficoa aparelhos ele
barbear .elétricos, aparelhos registradoTermo ne '635:879, de 11244964
res -e medidores de •distincias, apa"ciltos
eProrragaeacte
para purificar aguas, aparelhos .de
•Calebão de Meolas -"Brasil" :Ltda.
nata lampejantes, .aparelhos .reguladores
'Sito 'Paulo
de gás, apardros sie tgalvanoPlastia,
aparelhos •didáticos, seareiros cinema>.
magicas, aparelhos automáticos para
acender a .ragelar :gás, aparelhos para
asparas café, *parelhos Pa ra aqueces
edificara, aparelhos para -experimentar
drenas, aparelhos para ,destruir insetos,
aparelhos ale -ótica. aparelhos -pulverisas
dores, 'aparelhos para saquecimento -de
Agite, aparelhos 'geradores adetro-guimi•coe &aparelhes para receprm, •muadoema de sons le acantelos, aparelhos automations :elétrica° . de :panar, nrareikat
para -espremer frutas te legunata, aparede :alta :tendo, .aparelhes rproteção
•contra acidentes ale operário., apareihoi
Classe -10
afiadores de ;ferramentas, .aparelhos
'Colchões 'de molas 'e 'travesseiros
tribiiidorès de sabre) e scte ¡desinfetantes
(Pnzeragiu;ão)
Ténno .12° 1655:861, de 42264964
para insta/Nies :sanitárias, aparelhou.
Lanainasào ce Artefatos de
;(Prorrogação)
esterilizadores, .apradhas tazeificadona,
Metais S.A.
'Chocolates Dizia
aparelhas para análises, ,parelhos monta
saciares, aparelhos rpasteurizadores, ripaSao 'Paulo
esorsosogo
relhos :reguladores .e 'estabilizadores *da
preasik.,* do fluxo -de gases* Ilíquidos,
aparelros para -salvamento *e -para atm•lizaçao, aparelhos ipara *atalandristas,
aparelhos para limpar vidras, ttparéLhos

móveis, auto-caminhões. aviões
tecedores, alavancas 'de reratdo, barcos
breqles. _braços are veiadas, Mistele.
tas, carrinhos de mio e carretas, cami.

ahonete 5. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros:bereos, carrostanques. carros-irra:iodares same cae
roças. sarracerias, chassis, chaas circulares para valsados cubos de veicuros
carrinhos para máquinas de 'escrever

•

Classe
Para distinguir: Aparelhos, acessorios e
petrechos elétricos -ou usados na eletricidade, inclusive medidores, 'a -saber:
aspiradores de pó, antenas, scumtilatiores, 'aquecedores, alarmes, 'alto-falantes,
adaptadores, amperõreetros, hateddiras,
bombas 'para agua, condensadores, ghtis
veiara, chaves, campaidhas, cornetas
para velados, caixas=fustveisedidis, anceradeiras, esternizadares, 'estam, :ebtilidares, fogões, fusiveis, 'ferros de Tas-,
sar ‘e engomas, -fornos, 'fogareiros, tos,
ferros ak saldar, fanogrefos, ge/adeiras,
interruptores, ineersomunicadores,
padas, *lanternas, tampadas írluare.seene
te., liquialficadorea, pilhas, -rádloseanis-i
sores. eadicareceptares, rekgios,
les para luz .fhasrescentes, sinaliza/tareei
lampejantes, ',loquetes, !secadores :para
'os cihelos, arantiforrtradorea, torneints,1
torsatiate tomadas . •de torreares TriditiJ

44)1

-para 'combater formigas e 'outras rpmt9a11, 'aparelhos automáticos sacionados
introdução ale moedas, aparelhos tapar,-gidoree, -aparelhos e instrumentos-de -.412%
-culo, aparelhos -para -observações siam'.
*as, aparelhos .termostatos, uritonorae.

troa, aspiradores ale •pó, .aeranzetroa.
.acendedores telétricos, .alto-lafantes, am-

plificadores, *Manas, :batedeiras, -balance comum e -elétrica, barometros, baterias -.de -oratartiladores, binóculos, bitola*,
bobinas elétricas de indução (exceto
Ia fina curativos), botões -de campaiClasse 41
Para distinguir: talas, •bombons, bom- nhas elétricas, 'bombas medidoras, bu-

bocados, biscditos, bolachas, -bolos, bo- sinas, busscilas, 'baterias &tricas, buiu

los gelados, bolas . de . masster, caramelos. ' elétricos, caixas ale descarga, Cansaras
chocolates, cacau, confeitos, ma:mantes, frigoríficas e 'eotográficas, campainhas

drope 'ores ale 'leite simples e compostos,
doces de frutas em conservas, preparadas em massa, em calda, em compotas e
em geléias, doces, • doces •gelados, doces
de sameridoas, de 'amendoim, de nozes
nozes, castadha, ,e tfilitatu ãcrd
edbettas com eloceilatcs, Instas /tices,!
passadas -e 'cristalizadas, -gtilélas,
. mascar, prailinee, -a ssedaras finfx4Pu"
pirolitos, pudins, panetones, pipeecas'
sorvetes, torreies -c torradas . .

elétricas chassis -ar raios, chaves Malcai, cinematógráfos, cozabustores de gás,
cidornetros, cristais 'de 'rádio, condensas
dores, comatadores, cortadeiras .para'
fator:afias, abavas de .alavancas,

vez atem:táticas, capaeitores '13/0gado, capacitares etetroliticas, calibradores; discos :para te/efonel, Mitos ,gria.
vados. dirils, 'despertadores; enceradeira%
mudas, engelho -e asso rcahme, lema.
/dores lIa ,tribaó
~Meã 40-
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Tênue a.° 655.885, de 124-1964
coa, esticadores de luvas, espelhos 'de centrifugas, máquinas para clarear, cla" (Prorrogação)
plástico pára eletricidade, esterilizado- rificar. refinar, misturar e purificar
José Fernandes
fluidos e põe máquinas compressoras,
P ie, extintores de incêndio; ferros eléSão Paulo
•ticos de assar e engomar, ferro da sol- máquinas clasadicadoras, máquinas cadar elétrico, filtros e aparelhos filtran- tadoras, máquinas de centrar, máquinas
PRORROGAÇÃO
tes, filtros para óleo, filmes revelados, para cortar, carburadores, cariar de em10.RRE10 DE-GARÇA
faróis como acessórios de veículos, pa- breagem. easter de motor, cubos de
ra sinalização e Para iluminação em ge. placas de embrea gem, caixas de lubri•ml, :armas elétricas, fervedores, Frigo- ficaçaci, diferencial, distribuidores de
Classe 32
rifico& fotômetros, fios elétricos, fil- •molina. dispositivos de arruam, máUm jornal
tros de interferência, fonógratos; garra- quinas desempalhadoras, máquinas cioias térmicas, gazometros geladeiras, glo- bulhadoras, descascadoras.. espismadei.
Têrmo n." 655.886, de 12-8-1964
bos para lanternas, globos terrestres pa- ras. embreagens. engraxadores, centrk
( Prorrog ação)
ra ensino, gravadores, holofotes, hidra- tugos, máquinas assacadora& elevado. Distribuidora Comercial Paulista S . A .
metros; incubaoras, indicadores de vá- ma, esmeris exaustores para forjas, raSão Paulo
cuo, instrumentos de alarme interrupto; para mancais. engrenagem para acmePRORROGAÇÃO
rei, isoladores; 'empadas de cristal. lâm- leira. engrenagens de comando daa
padas incandescentes, lâmpadas comuns, válvulas, eixos de transmissãoo., direção.
CONFORTOFONR
Mmpadas alfaia, lamparinas, lactometros, elevadores hidráulicos, engrenagem
lentes, liquidificadores, lanternas coage' multiplicadoras, guindastes, guindaste
cia limpadores de párabrisas, luzes ira- para caminhai& frezas. máquinas -Pará Classes 8— 9 -- 15 — 18 — 20 21
— 31 — 34 — 35 — 36 — 40
:eiras para veículos, lunetas; maçaricos furar, geradores. guinchos de rosca
—49-50
de soldar, caldear e cortar; marcadores sem fim, guinchos de segurança. guinExpressão de propaganda
de passagens, medidores, microscópicos, chos de transporte aéreo gazelicadores
misturadeiras máquinas falantes, mostra de liquido: combustíveis, gerudores de
Têrmo n.• 655.887, de 12-84964
dores para rádio, microfones, Máscaras eletricidade. Matas universais para coa(Prorrogação)
contra gazes, micrómetros; uiveis; ócuMotores Elétricos Brasil S.A.
(lutos dágua de motores e maquiam.
los, .objetivas fotogiá4icas; paras elétriSão Paulo.
a fria i a quente para aço e outra
cas, pedometros, lavicimetros, pirometros, pistolas de pintar, plaga, pinos de metais, lançadeiras. máquinas de lavar
'tomada, apnelas de pressão, pickups, roupa e pratos, máquinas batedeiras,PRORROGAÇÃO
pkItups, para-raios, propulsores, paineis mancais para brocas, motores elétrico&
mistamáquinas
operatrizes.
máquinas
FRENTE
de carros; quadros distribuidores dr eletricidade, queimadores de óleo qua- mdoraz de barro • e de concreto, mádrantes e guiastes para .observação as- quinas borracle_iras e etextela.
Classe .6
rtolOgica; refrigeradores, rádios, refle- nas frigorificas, moinhega para cereais,
Expressão de propaganda
tores, reostatos, relógios ed ponto, de máquinas para +talharia, meadeiras. mápulso, de bolso, de arede, despertadores quinas para roavimento de terra máTérmo n.° 655.888, de 12-8-1964
de graxa e óleo, receptores, regadores quinas de rotular, martelos a vapor,
(Prorrogação)
automáticos, registros para vapor, gás. motores de combustão. interna, elétrico. Indústrias de Crocolate Leda S.A.
água e outros líquidos, quando não coa- e a gás. motores para bicicletas e moSão Paulo
siderados partes de. máquina& reatores tocicletas. , multiplicadores, molas para
para luz lfuorescente, registradores, re- maquinas, molas para válvulas, macaslitencias elétricas, ralava, sorveteiras. cos hidráulicos, magnatas .de igniçáo,
PRORROGAÇÃO
sorveteiras elétricas, caseiras,' soquetes. mandris, pedais de alavancai de emDOCES
LEMBRANÇA3,
sinaleiros, sereias de alarme, soldadores breagens, planetárias de parafusas sem
elétricos; toca-discos, tomadas e inter- finte de rodas, pentes ganida parte
LACTA ._
ruptores elétricos, torneiras, tubos acús- de máquinas, rolos para estradas e im•
ticos, termômetros para observação me- pressão, pistões de motores. pinhões.
41,
42
e
43
Classes:
tereológica, telescópios, tacômetros, taExressão de propaganda
atoleiros, torradores de cereais, trenas, pnassa& máquinas pulverizadoras, plaitransformadores, telefones, -tostadeiras, nas de mesa, placa pára tom& polias.
Têrmo
n.° 655.889, de 12-8-1964
telégrafos, transistores, tripés para fo- redatores, rolamentos,. silenciosos. seg.
Pornasa
S.A. — lauda/iria e
pistão,
serras
asecánicas.
sermearam
de
tografias; válvulas para rádios, válvia
Comércio
ias de descarga, ,válvulas de redução, ras hidráulicas, serras de fita, máquiSão Paulo'
vacuêmetros, válvulas elétricas de va. na secadoras maquinas para ierra, ma• cuo, ventiladores, velas elétricas
quinas salgadeiras para manteiga. tea.
. Classe 6
rei, turbinas, tercedeiras, máquinas para
Máquinas e suas partes integraraes para tecidos- e mpeçarias, rcáquirias para
PROR ROGAÇÃO •
fias industriais:. maquinas de precisão. indústria da • tecidos, ceavam.' atentivas.
Máquinas operatrizea. motores e suas maquinas para soldar, taram mecánicos,
partes, peças para automóveis não ia- taram de revólver, máquinas urdideifluidas em outras classes: 'Alavancas, ra& tacho" de válvulas, válvulas de
alternadores. máquinas amassaderas, motores. .vibraquins, velas de ignição
máquinas aniassadeiras de ouro e COO. para motores, ventoinhas, máquinas
ereto, máquinas de abrir chavetas ma- ventiladoras e ventiladores coma parte
guinas atiadoras para ferramentas. made maquias'
quinas para arqueaçáo de embalagens.
Tênia" n.° 655.884, de 12-8-1964
TO 'LIMO AMARELO
~ a de esferas para enlamearas aneis
(Prorrogação)
de óleos, anéis para facilitar o arranco
Bressiani S.A. — Indústria e
JON motores. autolubrificadores. anta
Classe
Comércio
Obturadores, aparelhos para mistura de
Para distinguir ferragens e Serramentaa:
São
Paulo
sai is de segmentos, bielas, bombas ce
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
a rcomprimido, oonibas lubriticanres,
argolas.aldravea. armações de inetal
aolista para automóveis, blocas de moabridores- de latas, arame, aoarelros de
bombas de Circulação bombas de comchá e café. assadeiras. açucareiros, aPaPRORROGAÇÃO
bustíveis para motores, bombas para
relhos para lavatórios, arandelas. ares‘leo. burrinhos, bombas de água e gadRES SIANI xl tas, aros, almofadrises, amoladores.
Combustíveis- de motores e expiado.
amoladores de ferramentas, alças para
Ind4tria Brasileira ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
manteiga.'" engrenagmis. engrenagens
•cabos de cana, dipremedetras ceara
bandejas, bacias. mombonieres baldes
lares, bombas hidráulicas, bombas cenborboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules,, bisagra. buchas, bainhe
trifugas. rotativas. de aesmearuentos e
Classe 46
para facass baterias de cozinha. colheIs pistão, blocos. centrituctudores. induzMais para liquidas e pós. clesnatanet- Sabão comum, detergentes, amido, anil, res de pedreiros, cadeadm correntes caIML ketnogenizadores, máquinas bruns . ..aponticcos, lixivia, água lavandeira bides, chaves de parafusos, conexões
caldeiras, compressores. cilindros. cera para assoalhos, pomadas para cal- para encanamentos caixas de metal para
*mbioa, cabeçotes maquinam adapta çados e preparados para polir e coa- Portões, colunas, canos, chaves de fensevar madeiras, vidros, metais e
da. chaves inalesas, cabeções, canecas,
aa na construção e conservanão de
objetos
anos, aechepots entro de afim or
máquinas de costura, máquina*

queteleiras, caixas para condimento da
caçaroalimentos, cadeados, caldeirões,las, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuca:beiro& cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetaa curvai
cantoneiras, chaveiros, canivete% cisa.
venas, cremarias, cadinros crivos, chaafradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, coerentes para chaves, colcreta& chaves para porcas, distintivos,
dobradiças; descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas. escariadeiras, espremedores, espir.
madeiras, formões, foices, 'erro para
cortar capim, frerolhos, facas, fachas
fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins. flangea
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurardes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhases,
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha.
diabas, molas para portas, martelos
marretas matrizes, marmitas, maçanetas
marcas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiraa, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, prot.
Usas, rasteio& roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, Mega, saleiros, sacara:ilhas, torguezes, trilhos tubos subulações, ampees, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, t-amelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
frezar, gula de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias. ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Térmo n.° 655.890, de 12-8-1964
(Prorrogação)
Companhia Comercial Brasileira
São Paulo

PROEROGAçÃo
PLANO UTILITARIO
Calsses: 8 — 9 — 11 — 13 — 11 —

15 — 18 — 21 — 25 — 26 — 34 -37 — 40 — 49
Insígnia •
Térmo re° 655 .891, de 12-8-1964
(ProrrogNção)
Indústria de Chocolate Lacta S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

-

LACTA O CROCOLATS
'clun MAIS SR VENDE
DD BRASII
Classe 41
Frase de Propaganda
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• de 124-64
Têrmo is 655.921. de 124-64
renno n. 60,916.
Ihks comerciais e de visitas, duplicatas.
slebenturea, envelopes. faturas, tolhi Indústrias Alimentícias Taquary Ltda. Prime-Mi — Metais e Produtos Elétricos Ltda.
Pernambuco
abas, lacas de cambio, notas !ticais.
Guanabara
lotas promLuóries, papeis de correspon¡Macia, paaaagens, publicidade e propaganda em geral, recibos
st
". Olmo n. 655.912, de 12-8-64
Indústrta Brasileira
Savauto Ltda.
Pernambuco
Classe 41
Classe a
Para distinguir: Balas, bombons, bomArtigos da 'dam.
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados; balas de mascar, carame. Tênno a. 655.923, de 12-844
los. crocolates, cacau, confeitos, cro- Petróleos Indígena, Indústria e Comércio
cantes, drops, doces de leite, simples e
S.A.
compostos, doces de frutas' em conserGuanabara
vas, preparada* em massas, em calda.
em compotas e em geleias. doces gelaPetróleos Indigena
dos, doces de inundo:is, de amendoim,
de nozes, de castanha e de frutas secas cobertos com chocolates, frutas seClasse 21
Indústria e Comércio S. A.
Para assinalar e distinguir artigos (ge- cas, passadas e cristalizadas. geleias.
inéricamente) da classe, a saber: Vet. goma de mascar, pralines, pastilhas.
Nane comercial
*alo e suas partes integrantes, exceto ica-puxa, pirulitos, pudins, panetones
Termo n.1 655.924, de 12-8-64
máquinas e motores
pipocas, sorvetes, torrões, torradas
Confecções "Wac" Ltda.
Tármo n. 655.913. de 12-8-64
Guanabara
Termo n. 655.917, de 12464
Dano Venturi
I. Arruda & Cia. Ltda.
Pernambuco
Paraná

PRIMAVERA,•

.

,D. VENTURI
tOdllúttla Brasileiri

J Arruda

84 Cia.

Ltda.'

Classe -41
Para distinguir: Balas, bombons. bom•
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, boNome comercial
los gelacks, balas de mascar. caramolos,
Tèrmos as. 654.916 a 654.920, de
chocolates, cacau; confeitos, crocantes.
12-8-64
drops. doces de leite simples e compostos, doces de frutas em conservas, pra- Ponto Dois Estúdio de Arte Comercia
Ltda.
paradas em massas, em calda. em comParaná
potas e em geleias, doces doces de
araenotm, de amendoaa, de nozes. de
castanha e de frutas, secas cobertos com
chocolates, doces gelados, trutas secas
passadas C cristalizadas. geleias. (lama
de mascar, amimes. pastilhas. Pu:tapuia, pirulitos. pudins. panetonea, dor. vetes, torrões. torradas
Tèrmo a. 655.914, de 12-844
Indústrias Alimentícias Taquary Ltda.
Pernambuco

FRAN( - SIL

Industrias
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de, visitas. dcplicatas, debêntures, envelopes, faturas, folrinhas.
Nome comerciai
letras, de câmbio, notas fiscais, notas
Têrmo a. 655.915, de 12-8-64
romissórias, sieis de corresondêncla,
indústrias Alimentícias Taquary Ltda. sageas, publicidade e propaganda em
Pernambuco'
geral, recibos

1 aquary Ltda.

TA

QUARY . •

a dsl'S t ri firas
rasiiesra.

Tênno n. 655.922, de 12-8-64
International Marina Radio Co. Limited
Inglaterra

•

Classe 41
Para distinguir: Balas, bomtons, bom'
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar. carame•
los, crocoIates, cacau, confeitos. crocantes, drops, doces de leite. simples e
compostos, doces de frutas em conservas, preparadas em massas, em calda
em compotas e em geleias, doces gelados, doces de amendoas de amendoim.
de nozes. de castanha e de frutas secas cobertos com chocolates, frutas se.
cas, passadas e cristalizadas geleias
cana de mascar, pralines: pastilhas. paxasuxa, pirulitos. pudins. panetones
pipocas. sorvetes, torrões, torrada.

moRROGACÂO

• Classe 8
Aparelhos receptores de rádio, aparelhos de rádio para- adiar ou verificar
direções, aparelhos de rádio de alarme
automtico, Sendo, todos esses artigos para
•
uso em navios

1964 4665

Cl5sse 32
Para . d.stinguir: Almanaques, agendas.
anuá.ae, albuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, tornais, livros, ublicações, revistas, osga°.
de publicidade em geral, programas radagonicos e rádio-televisionada, eças
teatral, e cinematográficas. programas
circenses
Térmos as. 655.932 a 655.934. de
12-8-64
Malharia Giggon's S. A.
• São Paulo

Classe 2a
Para distinguir: Fios na geral para
tecelagem e para uso comum Linhas
para costura, bordados • tricotagem.
Pios de algodão. fios de linho, cintila
mo e luta. fios de seda itabiraL ralou
e lios de 111 para tecelagem para bordar, para costura. tricotagem e para
crochet, fios plásticos • fios de ceitil.>
se. Linhas para pesca
Classe 23
ra distinguir: Tecidos em geral, teridos para confecções em geral, para
-apeçarias e para artigos de cama e
nesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
aroá. casemiras, fazendas e tee.doa de
5 em peças, juta, jersey, tolho avim.
aaco-paco, percaline, rani!, rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos anã neeneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 32
Classe 36
Blusões, camisas, calças, pijamas. cuecas Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
nata e estrangeiros, publicações impresTermo n. 655.925, de 12-8-64
Royce Papelaria e Artigos Para Escri- sas. revistas. Propaganda em radio,
te/evadia, jornais, programas radiofonitórios Ltda.
Guanabara
co., peças teatrais e cinematográfica&
e revistas impressas

RO YCE ITDA

Alimenticias

Gezembro de

Nome comercial

•

TN= a 655.935. de 12-8-64
Malharia Gibbon's S. A.
São Paulo

Malharia Gibbon's S/A.

Térmos as. 655.929 a 655.931, de

12-8-64
Malharia Gibbon's S. A.
São Paulo

Nome cornercirl
Têrino n. 655.936, de 12-8 64
(Prorrogação)
O. da Cunha Valia ti Cia. Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
Classe 23
-ri leme . ma eaipsam, is:afinem ared CASA ALPAD .
ciclos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, caem,
Casses: 8 e 17
caroá, caseiniras fazendas e tec'dos de
Titulo
paco-paco. percaline. rami, rayon. seda
Tèrmo n. 655.937. de 12-8-64
natural, tecidos plásticos. tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro Bordatet — Comércio e Indústria de
lã em peças, juta. iersey, linha nylott
Bordados Ltda.
Guarmhara
e vestidos
•
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, celulose.
luta, linho, lã. fios plásticos. fios de
sèda natural ou raion para tecelagem.
para bordar. paar costura. tricotagem
e para crochê. fios e linhas de tbdr
Classe 37
espécie
Roupas bordadas para canta e mesa, etc.

BORDATEX

•

DRlO OFiCIAL

"(66 'ex±afera 18
65 . 892, de 12-8-1 9
tProrrca.ão)
Bril SÃ. lndustTia c Concn,h'
cIO F'to

Trmo i

PRORBOAÇ ÃO
IEIXE S1.L& CAJ1 LtIi1PA
E iGULiAND
Clacre 4€
Fr de PropaauOa
Tèrmc, 5 os. 655.893 a '655.895, dc
CibanTar SÃ. Comércio e Jodástria
Sâo JaiIo

PF.ORROGAÇ O
C 1 D R A ) .Â B
Indtrj.
re1i1ra

(Seção HI)

'r.mo is,° á55r899, dc 22-8-1961
C!ase 6
Julio S,irrif
Pdra dtaguir; Móquiaas e partes de
Se") Pn:1
máquinas para tcdo os fins ndustriais:
Máquinas de rosquei. serras, mecânicas, motores elétricos, '.teraadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furas e centr. tornos m:câncos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturador
)e barro, máquina compressora. enaquinas adatadas na copcistruçào e conser'Classes 6, 21 e 31
vação de estradas, mineração. corte de
TituI
os'imento de terra. carretos
madeira.
e outros fin! industriais, eevadora, má55.900
'de 1.2-8-1964
Trmo iL C
qulnar desempalhadoras, descascadoras.
Bonturismo .- Passagens, xCursões 'e
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
Cámbio 'Ltda.
máquinas secadoras, trituraderas, pulverizadoras, tresas. politrizes. tranchas.
tesouras mecánicas, tupias, máquinas de
abir chavetar, marteletes, ventiladores,
esaustorcs para forjas, bombas centrifugan, rotativas, ele deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeirar e turbinas, injetores para calc)iiraz, sólvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão.
pre,rsas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operaTvrrno n.' 655901, de 12-8-1964
trlzes, rOtativas ou cortadoras para usi- Bonturismo - Passagens, Ey cursõe5 e
nar ferro, aço e bronze. máquinas para
Cámbio Ltda.
industrias de tecidos. teares. urdideiras,
'Paraná
encematórias. espaladeiras, torcedeiras,
inewj iras, rolos e roletes, Drunidores
para cereais, máquinas para fabricar
pap& e máquinas de impressão. dmamos
e receptáculos

CASA OAS
1JVNTAS

5otuusmOPaSSageP5,
EcursõeS e Cnbio
Ltda.

Dszembro de i:E4
Classe 50

Pais distinguir: Pacis 'de eparla, apef
de oficio, memorando, faturas, 'ec1bos,
contratos, cartões de vIsitas
comerciais, envelopes, 'vàlcs duplicatas, nota
promissórias, letra 'de cairiblo, éheece,
ações, apólices 'debntures, pnssngens
aéreas, rodoviárias, .Ierrovlâriaa e maritima5, bilhetes, folhinhas 'e bilhetes de
excursão
Classe 93
Sinal de 'Propsiganda
Têrmo . '655:906, 'de 12-8-61
Instaladora 'Petrolina Ltdc.
Pc'rnanshvco

1nstatadoa Petrohna
Ltda.
Nome comercial
Tiino u. .655.907 de 12-8-64
Rainha Construção, Indústrir' 'e Comércio :5, A.
Pernambiie o

Rainha Contruço.,

Classe 8
Para dtnçjuir: Ãcendcdorcs ctricO5,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminaçio. aparelhos de
Nome ec,nlercij4l
televisão. aparclhos oe vcntilaç'.. para
edifícios, ap.tri'Ihos chtriLos ' para ba
Têrmno a. 655:908, de 12-8-69
nho. aparelhos elotro-dinâmicos, -apa\ráivui)a Lus,
Casa
relhos para barbear. .apart'lhos para in
Térm@ o.' 655.896, de 12-8-1964
Pcrnambio
ralações telelõnicas, aparelhos para on
Bri) S . A. Indústria e Comércio
Classe 50
dula: ou secar cabcloe, aparelhos •par
ImrcSsos em geral, irnuncios uacs5OS,
São Paulo
pasteurizaçâo de leite, aparelhos para
ações, apólices, bilhetes 'bllhe'te de sortorrar pão, aquecedores elétricos,
teio, cheques, cartões comerciais e de
radares de pó, benjamins, bobinas eié'
visitas, duplicatas 'debêntures, envelo''
PRORROGAÇÃO
traS, caixm de derivação, campainhat
pes, faturas, folhinhas, letras de câmbio,
a
eRporija
condcnsaorcs
'mutadorcs,
elétricas, c
OMBRIL,
notas fiscais nõtas promissórias, papéis
Nome eomc:cial
clétri:os, coaectorcs. enceradeirtis, es t31e mil e uma uti)-idade
de correspondencia, passagena, publicitolas de aqwcimento. estufas para con
dade e propaganda em. geral, -e recibos
Têrmo a. 655;909, ele ,
servar alimeitos, estufas para secar rouCia. Distribuidora 'de Automóveis, ic'
pas. ferros elétricos de engomar e dc
Têrrno
a.
6559O5,
'de.
12-844
Classe 46
Nordeste (Codan)
soldar, filtros dc água, togareiros elEznprêsa de Âba.tecimento de Aviõcs
Frase de Propaganda
Pc rnaeabuco
tricos, 4ogôcs,- 'tôrnos, galvanômetros,
.Ltda.
Têrmo a,° . 655.897, de 12-8-1964
hidrômetros, indicadores automáticos de
'Piran.
nível de águn. instrumentos medidorer Des,eaa Química Farmacéutica Ltda.
Rio de Janeiro
de energia elétrica, instrumentos telefô
nicos, interruptores, irradiadores, 'lâmpadas. liquidificadores. manômetros, microfones, pkk-ups, pilhas elétrica8, re
ceptores de rádio, refrigeradores. relais.
relógios, reostatos, telefones, tern,ostatos tomadas, transformadores, vCvulas
Nome comerda]
para râdio, válvclas para apatelhos de
televião, ventiladores e voltiniet'oa
Trnao n. 655;9l0, de 12.864
Classe 21
Cia, Distribuidora de Auton,&vt' i dc
'Classes: 33 -e ?17
Para distinguir; Veiculos e suas partes
Classe lS
Nordeste Coda,,
Titulo
integrantes: Aros para bibicletas, auto- Loção contra caspa e queda nos cabePernambuco
móveis, auto-caminhões, aviões, amor-, los fortalecendo-os e restaurando-lhes
Têrmos na. '655.902 a '655.904, de
tecedores, alavancas 'de câmbio, braços,
a cor
'12-8-1964
breques, braços para veiculos, b1cicBonturismo - 'Passagens. Excursões e
Têrnsc a.° 655.898, de 12-8-1964
tas, carrinhos de mão e carretas, cami'Câmbio Lida.
nhonetes,, carros anbulantet, caminhões lnducitsus - lnd0stria de Sacos S.A.
c 50
Rio Grande do Sul
carros, tratores, carros-berços, carrosImpressos em geral, anunC;oS Opr(5u.Cs,
tanques, cartos-irrigadores, carros, cai'ações, apólices, bilhetes, 'bilhete5 de'
roças, carocerlas, chassis, chapas cirsorteio cheques, cartões coneriais de
culares para velculos. ccbos de veiculos
visitas, duplicatas debántures cnveo a,
carrinhos para máquinas de escrever
faturas 'folhinhas, letras de câmbio, nocorrediços. para veiculos. direção deslltas fiscais, notas 'proaiisórias, 'pnpas
gadeiras, estribos, escadas rolar,tes, elede correspondência, passaçjens, ptibh civadores para passageiros e para carga,
dade e 'propaganda em geral e recibos
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronletras para veiculos. guidão
Têrmo n .655.911, de 12.864
locomotivas, lanéhas, motociclos, molas,
Rodov!ário Torrc Lt'a.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
Class& 32
Perrrcrihicc
Para dlstisguir; Álbuns de revistas lia.
manivelas, pavios, ônlbus, para-choques
pressas, anuários impressos, almanaques
para-lamas. para-brisas, pedals, .pantões,
Impressos, catálogos Imprez,pos, boletins
rodas para bicicletas, ralos para bicicleImpressos, folhetos Impressos, figurinos
tas, 'reboques, radiadores pera 'iculo
impressos, 'jornais Impressos, listas tele-'
'Classe li
rodas para velculos, selins, tricLcies, tiClasse 50
rantes para veiculos vagões. velocipe. Suctss 'dc rut e legumes: em p6, 'ia fônleas Impressas, ]lvretes 'e publicades, varetas de controle do afogados e tabletes s 'de forma liquida. Docas e' es impresasa em srnl, 'lIvros 1npres- Para ditsinguir: Impressor i ç1c';aL
frutas' soa, perlódicos impressos, peças teatrais, anúncios impressos, aiões, ap ' lises 'biscelerador. tróleis, trolelbus, varner de compotas de frutas'. Legumei
carros, toictes para carrc
revlt
impressas, lhetes, bilhetes de sorteie, ci» J.,
cmii

tndútria e Comércio S!A:

BONTURSMO

Casa da Vavua
Ltda.

Cia. Distribuidora de

Emprèsa de

Lii

Abastecimento de
Aviões

Automóveis do Nordeste
(Coda n)

CODAN

feira 18

•
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ajustar: máquinas de furar. máquinas de
padas. ervilhas, enxovas, extrato de to- de . impressão, máquinas insufladoras, atarrachar.
máquinas batedeiras, motolixar.
máquinas
limadoras,
máquinas
de
mate, farinhas alimentícias, favas. ft
rahaulass. du costura. máquinas para
cuias, flocos, farelo, fenmentos, feijão, macacos, caanca,k, meadeiras, martelos res,
e conservação de estradas.
figos, frios, frutas secas naturais e crili- mecânicos, moinhos para cereais, má- construções
de corte de madeira, máquitalizadas; gricose, goma de mascar, gor- quinas de lavar vasilhames, máquinas máquinas
nas classificadoras, máquinas compresgranidos, grão de bico, gelatina, para fabricação de bebidas, maçarocas. soras,
~1-Comércio e Indústrii duras,
máquinas desernpalhadoras. mámandris,
mecanismos
impulsionador
do
goiabada, geléias, herva doce, herva
malhadeiras, máquinas ensacaquinas
diferencial,
máquinas
para
malharia,
mámate, hortaliças, lagostas, tinge" leite
sa Bordados Ltda
detrais,
rdraanas para extração de óleos.
•
condensado, leite em pó. legumes era quina para moldagem. máquinas para máquinas de fabricar papel, máquinas
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas- panificação, máquinas para olaria, má- para fabricar telas de arame, máquinas
sas mariscos, manteiga, quinas operatrizes, máquinas pulveriza- de impressa°, máquinas insuiladoras.
Nome comercial
margarina, marmelada, macarrão, mas. doras, máquinas de polir, máquinas de máquinas limadoras, máquinas de lixar.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- rosquear, máquinas rotativas paar usinar macacos, mancais, meadeiras, martelos
nano n. 655.939. de 12-8-64
sas para mingaus. molhos, moluscos, ferro, aço e bronze, máquinas para roFrancisco Baptista Esteve&
moinhos para cercas, mámostarda, mortadela, nós moscada, no- tular, máquinas de serrar, máquinas de mecânicas,
São Paulo
de !ratar vasilhames. máquinas
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas, arrolhar e tampar vasilhames, máquinas' quinas
para fabricação de bebleas. massroess,
pNes. piaos, prlinés, pimenta, pós para para terraplanagem, máquinas para tri- mandris,
mecanismos impulsic nado; do
de
alonga.
máquinas
máquinas
cotagem,
pudins, pickles, peixes, presuntos, padiferencial,
máquinas para malharia- máde
ordenhar,
máquinas
de
tosquiar,
mápetit-pois, aselhas, pizzas, pudins:
‘_ tês,
para moldagem. máquinas para
queijos, rações balanceadas para ani- quinas para beneficiar café e airoz, quina
Panificação, máquinas para olaria. máClasse 33
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, moinhos para café, máquinas para preoperatrizes. máquinas pulverizaOrientação, programação e estudo de sanduiches, salsichas, salames, sopas en- parar adubos, máquinas de fazer ma- quinas
doras, máquinas de polir. maquinas de
carrão,
ordenhadores,
pinhões.
pistões.
música
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
rosquem. , máquinas rotativas paar usinar
frutas: torradas, tapioca, tamaras, talha, Polarizes, prensas, punções, plainas, pla- ferro. aço e bronze, maquinas para roTênia) a. 655.940, de- 12-8,64
cas para tornos, prensas hidráulicas,
rim,
tremoços,
tortas,
tortas
para
alitular, máquinas de serra., maquinas de
Indústria e Comércio De; S. A.
mento de animais e aves, torrões, • platinados. pedais de alavancas, polias, arrolhar e tampar vasilhames, máquinas
São Paulo
placas
de
verificação
para
hélices
de
toucinho e vinagre
avião, roda; para veiculos, roletas, re- para terraplanagem, máquinas para tritentores, redutores, regulaiffires, rola- cotaged., máquinas de niongir, máquinas
Termo n.° 655.945, de 12 -8 - 1964
de ordenhar, máquinas de tosquiar. má-

&mo rt. 655.938, de 12-8-64
Comércio e Indústria de
¡Measte(
Bordados Ltda.
—
Guanabara

LOTO MUSICAL

GOLIET
Inadstria Brasileiro

Robert Browning Legge
São Paulo

Classe o

Fogões em geral
Térnio n. • 655.941, de 12-8-1964
R. Waks
Guanabani

BROWNING
INDUSTRIA IIRASILEIRP.
Classe 6
Para distinguir: alavancas anéis, autolubrificadores. alavancas paar suspender
veículos, batedeiras, bielas, burrinhos,

C,lassea: — 11, 13, 15, 25 e 33

Título de Estbelecimento

Têrmo n.° 655942. de 12-8-1964

Joaquim Wilson de Almeida
Minas Gerais

OS MELHORES DO RADIO E DA .
TE( v vIS IUTI DE MINAS GERAIS

Classe 32
Para diJnaguir: Jornais, revistas, livros

e publicações em geral, álbuns, programas musicais, radiofónicos e peças tea-

trais, programas para televisão e produções cinematográficas
655.944, de 12-8-1964
Tarear,
Bar e Lanches Anill Ltda.
São Paulo

AMIL
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41

A cachNs. aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos paar animais amido,
ani sc'ndoi.s. ameixas, amendoim araruta.
arroz, atiam • aveia, avelãs, azeite aze
tonas, banha Oacaalau, batatas. balas
ba,coito q . boinhons, bolachas. baunilha
e em grão. cernarilo. canela
café sai
etrr pais e em pá. cacau. carnes. chá
carPmelo:-. chocolates. confeitos, cravo.
cereais. carainFio, creme de leite. cremes
alimenticios croquetes, compotas, Carl•
lca coa t ha rla. -castanha. cebola. condi•
mentos para alimcnios. zolorantis'
dhouriços', deridé. dOcak, docas 'de Én •
Ma, espinafre, essências alimentares, eia,

blocos de motor, bronzinas blocos, barras, bombas ,runidores para cereais, betoneiras, bola de carburador, breques,
bombas hidráulicas, cruzetas, cilindros,
câmbios, cabeentes, , carter de embreagem, cariar de Motor, comutadores,

cubos de placas de embreagem, culatras de cilindro do motor, cabeai de

mentos, serres, serras mecânicas. suporte equilibrado para hélices, teares. turbinas, torcedeiras, tesouras, tesouras
mecânicas, tornos, tornos revólveres,
tupias, tirantes, transportadoras, nichos
de válvulas, terminal trazeiro do motor
de partida, terminal da âncora do eixo
do bendiz, virabrequins, ventoinhas,
válvulas, ventiladores para automóveis
(do motor)

quinas para beneficiar café e arroz.
moinhos para café, máquinas para preparar alubos, máquinas de faze macarrão, ordenhadores, pinhões. 'pistões.
politrizes, prensas. punções, plainas, placas para tornos, prensas hidráulicas,
platinados, pedais de alavancas, polias.
placas de verificação para hélices de
avião, rodas para veiculos. roletas. retentores, redutores. reguladores, rolaTêrmos ns. 655.946 a 655.948, de mentos, serras, serras mecânicas, suporte squin.Mo para hélices, teares. tur;a 06: Germano Hass binas, torcedeiras, tesouras, tesouras
Celso Blander e.
12 -18-1:
mecânicas, tornos, tornos revólveres,
São Paula
tupias, tirantes, transportadoras, tacho,
de válvulas, terminal trazeiro do snOtor
de partida, terminal da âncora do eixo
do bendiz, virabrequins, ventoinhas,
válvulaS, Centiladores para automóveis
(do motor)•
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 5

BLANDER

Aço

em bruto, aço preparado, aio

doce, aço para tipos. aço fundido. aço
Classe ts
lubrificação, coroas, caldeiras, chapa Para distinguir: alavancas anéis, autolu- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço.
protetora de embreagem, caldeiras a brificadoies, alavancas paar suspender refinada, bronze, bronze em bruto ou
vapor para fins agrícolas, coletores de veículos, batedeiras, bielas, burrinhos, parcialmente trabalhado, bronze da
arratco, carburadores, correntes de dia- blocos de motor. bronzinas .blocos, bar- manganês, bronze em pés. bronze em
tibuição. • caixas de câmbio, caixa de ras, bombas ,runidores para cereais. be: barra, em fio, chumbo em bruto ou
movimento central, colares de esferas toneiras, bola de carburador, breques, parcialmente preparado, cimento mepara direção e movimento central, cap- bombas hidráulicas, cruzetas, cilindros, tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
tadores de chamas, cubos motores sele- câmbios, cabeçotes, cariar de embrea- trabalhado, couraças, estanho buuto ou
tivos para veículos de tração tias qua- gem, cariar de, motor, comutadores,. Parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
tro rodas, dinantos, diferencial; disposi- cubos de placas de embreagem, cula- em barra, ferro manganês, ferro velho,
tivo de ignição elétrica, dragas, desnata- tras de cilindro do motor, caixas de gusa em bruto ou parcialmente trabadeitas, desintegradeiras, descascadeiras. lubrificação, coroas, caldeiras, chapa lhado, gusa temperado, gusa maleável,
descascador, distribuidores de gasolina, protetora de embreagem, caldeiras a lâminas de metal, lata em falha. latão
espuladeiras, abras, embreagem, engra- vapor para fins agricolas, coletores de em telha, latão em chaPas, latão em
xadores, engenhos de cana, espremedo- arranco,, carburadores, correntes de &e- vergalhéer, ligas metálicas, limalha.
res, engrenagens, exaustores p ara for- tibuição, caixas de cãmbick, caixa de magnésio, manganês, metais não trabajas. lavadores, esmeris, espums, foles de movimento central, colares de esferas lhados ou parcialmente trabalhados, meForja, frezas, fusos, furadeiras, forjas, para direção e movimento central, cap- tais em massa, metais estampados,
metais para solda. fiquei. zinco
freios, fornos, freios magnéticos gui- tadores de chamas, cubos motores seleClasse 11
lhotinas, guindastes, geradores, gazei- tivos para veiculo& de tração nas quaficadores. guinchos, graxeiras,. gatilho tro rodas, dínamos, diferencial, disposi- Para distinguir ferragens e Serramentae.
de partida do funcionamento de engre- tivo de ignição elétrica, dragas, desnata- Alicates, alavancas, arrue/as, arrebites,
nagens de velocidade do veiculo, inje- deiras, desintegradeiras, descascadeiras. argolas, aldraves, armações de. metal
tores de carburadores, injetores, juntas descascador. distribuidores de gasolina. abridores de latas, arame, aparelros de
universais, larninadores, lubrIfIcadores, espuladeiras, eixos, embreagem, engra- chá e café, assadeiras, açucareiros, apamáquinas ainassadeiras, máquinas de xadores, engenhos de cana, espremedo- relhos para lavatórios, arandelas, aresabrir chavetas, máquinas . afiadoras de res, engrenagens, exaustores para for- tas, aros, aanuiadrises, amoladores,
ferramentas, máquinas de arqueação e jas, lavadores. esmeris, espulas. folea de amoladores de ferramentas, alças para
embalagens de volumes, máquinas para forja, hezas, fusos, furadeiras, forjas, ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
ajustar, máquinas de furar, máquinas de freios, fornos, freios magnéticos gui- bandejas, bacias, . mombonieres baldes
atarracher, Máquinas batedeiras, moto- lhotinas. guindastes. ;geradores, gazei. borboletas, baterias, bases de metal Irares, máciainas de costura, máquinas para ficadores, guinchos, graxeiras, gatilho çadelras, bules, bisagra,. bucha&. bainha
construções e conservação de estradas, de partida do funcionamento de engre- para facass baterias de . cosinha, talhemáquinas de corte .de madeira, cáqui- nagens de velocidade do -veiculo, Inje- res de pedreiros, ,cadeados correntes ca.
nas classificadoras, máquinas compres- tores de carburadores, injetores, juntas bides, chaves de , parafusos, cntexõei
soras, máquinas desempalhadoras, má- universais, laminadores, lubrificadores, para encanamentos caixas de metrit para
guiais emilhadeirits, m4dnas ensaca- máquinas atnassadeiras, 4nia9ubsas de portões, colunas, canos, chavei Ide fen(feirai, máq}klaas para ,extocão de Óleos. abais chavetas, 'máquinas afiadoras de de,, chaves inglesas, cabeçées, canecas.
inkluin'de 'fabricar papel, -máquinas ferramentas, máquinas de arqueação e copos, cachepots centro de mesa LU.
para fabricar telas de arame, máquinas embalagens de valemes, máquinas para masielrives, almas cara condlmanto tht

seda

OTAIN9 '” (Miga

Sattaes

•

*atinhas allinleastielas. Nevai%
teramoricdlea, metquiatte ilesa voem Todas para laimia. grades wom
elimetttos, -cadeados, •ealifeliées,
iflocos,
dando, 'farensatem
~cies
4
TOtiatina,
Migo&
Mantes
tremeuargilielas, remedes
ias, chaleirai, •nifeteires -rondam
para -a -lavoura, oachadeleas, máquinas figos, frios, :frutas alua naturais e
a
-agricaltura.
máquinas
jpas-1,
Tara
,
arel§t0e
azIores, • cuscuzeiros, -cabides -de anate&
sachar, máquinas -de wirisilaar e nreco- talhadas; gramma assma de mascar,
cabos, caixas' de lasso, .cgruzeta,a curvas' ra a .agrictihura, ajustadores .de Uvas., -de
duras, gránulos, grão de bico, ge
'Nara
segadeiras, senteadoinns, -semeado- ali:solhado
máquinas
de
-milhar
algodao,
máquinas,
cantoneiras, Chaveiros. canivetes, .(112a.!
gaitam, drama doce, h
res.
semeadores
-aoisibinadoe,
marlishdia
venas, cremones, -cadimos crivos, -Claaa-' amassadoras :para lins asgricolas ,e
mate,
hortaliças,
/agastas, !lagoas.
combinados
ale
-semear
ae
-cultivar.
fradores, cassinetes, cabos, Chaves 'ata- tioaltsa, ancinhos inecanicoa, ancinhos 'e. -mo
condensado,
-leite
pó, legumes
de *terra agitou- conserva, lentilhas,-em
vas para porcas circulares -chaves aar- empilhadores combinados mecânicos. • sementeiros, -secadores
linguiça, louro,
'tratores,
=felgrama,
Ias,
toscadorea
-de
a/4sais ahmenticias, mariscos, manta
quimetrica, correntes para chaves, sói- arados, automóveis arados, arados a
margarina, -marmelada, anacarrao,
creias, aliavas para porcas, 'distintivas, par, ralhas de arados, arrancadores de,
.de
112-8-11964
1655:951,
Térmo
n.4
.de 'tomate.
-e melado, mana, ma
dobradiças, descanço para -talheres„pra- batatas mecânicos, arrancadores de be-' </urrai S.A . Indeatria -e 'Comércio
tas -para mingaus, -molhos, mo/us
loa e copos, enxadas, esferas, engates, -terrába mecânicos, arrancadores de !pés
São Paulo
mostarda, mortadela, taSs -moscada,
enfeites de metal, estribos, eapatulas de .algodão mecânico, máquinas -de ar
reá; óleos eameativels, ostras,
estojos de metal para carimbos, eixos' quente para fins agrícolas, -máquinas de
pata piam, prlints, pimenta, pós
expandir para tubos. estruturas metá- cortar arvores, máquinas combinadas de
pudins* pickles, -peixes, :presuntos,
licas, escarradeiras, esprsanedores, .espu- sachar ,e .secollser -batatas, batedeiras pataa, petit-pois, tractilhas, Vazas, Pu
madeiras, formões, foices, feno „para ra correias -agrícolas, bombas --de jardim,
ousei, requeijões, sal, saga, sai
cortar capim, I rerolhas, facas, facões bombas -para adubos, máquinas para es-' INDUZI RIA "BRASIL:LIRA
sanduiches, salsichas, saiamo, sopas
fechaduras, fruteiras, funis. fôrma s para 'palhas cai, gricolas, -máquinas para '
laradas, sorvetes, sucos de tomates
- doces, bolas, empadas * pudins, Hauges canaes 'de irrigação, capinadeiras,
Classe 41
fivela, furadores, ferramentas cortantes vedares de batatas ceifadeiras, máquinas, Alcachofrais, aletria, .alho, .aspargos,' frutas; torradas, 'tapioca, Coma.
rim. tremoços, `tortas, tortas pare
ou perfurantes para marceneiros, factos -combinadas -de ceifar -e engavelar, bra- açúcar, alimentos -paar animsia,
meato de animais ,e aves, tomam,
de metal, ferraduras, forminhas, -fitas ços -sonantes de ceifeiras, máquinas pa- amêndoas, ameixas, amendoim. -araruta,
toucinho e vinagre
de, aço, ganchos, -guarnições de metal, ra mondar cavada, chapas de apoio pa- moca. atuo, aveia, -avelas, azeite, -azeigarfos, ganchos para quadros, grampos ra arados, chapas dc reforço para -aral. tonas, banha, -bacalhau, !batatas. balas.
Têrnao ta° 655.953, de 12-8-1964
para emendas -de correias, .grades para docs. -charruas, charruas duplas, charruas biscoitos, bombons. aadladhas, baunilha
Metalúrgica Lex S.A.
-fogões ,a .geladeiras, .grelhas, 'galheteiros de jogo deanteiro, charruas de sub -solo,' café em pó e em -grão, camarão, canela.
São Paulo
gonzos, grosas, ..garrafas, abadies, joe- éharruas vinateira, garras de charruas, em pau e em pó, -cacau, carnes, chá,
lhos, jarros, limas lâminas licoreirosi ralhas -de -charruas, máquinas de colher caramelos, chocolates,' 'confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
latas, luvas, linguetas, leiteiras, .macha-,
-diabas, molas -para portas, martelos arroz, máquinas de colher lupulo, corta- alimenticios croquetes, compotas, can-I
marretas, matrizes, masmitas, maçanatas. deiras de herva mecânicas, cortadeiras oca, coalhada, castanha, cebola, condimossas, machetes, rnantegueiras malhos de trigo -mecânicas, cortadeiras -mecâni- mentos para alimentos. colorantes * INDUSTRIA IIRA:SILLITLA
navalhais nom. pois, pás, -picaretas cas, facas ,de cortadeiras, cortadores .de chouriços, dendê, -doces, -doces de frupregos, ponteiros, parafusos porcas -cana -mecânicos, cortadores de capim tas, :espinafre, essências -alimentarem empratos, porta-gelo, .pcsáras, porta-pão, mecânico, cortadores -de grama mecani- padas, -ervilhas, enxoval, extrato de ta.
Clama .6
porta-jóias, paliteiros, panelas 'puxado- cos, máquinas de cortar raizes, caltiva- mate, farinhas alinsenticias, favas, fea Aparelhos e máquinas pesa puntlyitell
calas,
flocos,
'farelo,
tememos,
feijãoJes, placas, pregadoreE„ porta-esponjas, dores, máquinas ecultivar, máquinas
ção do r condicionado 'para fins
peneiras, pinos, plainas perfuradeires cobbinadas -de -cultivar e semear, máqui- figos, frios, -frutas sêcaa naturais e criaIndustriais
mascar, gorpires pinças, panelões, porta-cópam e nas e maquinismo para debulhar, grades ralizadam gricose, goma debico,
gelatina.
grão
de
duras,
grânulos,
com
dentes
para
agricultura,
dentes
de
Têrmo
a.°
655.954,
de .13X4- I'64
sarrafas, passadores de rempa; are si
hem -doce, hera;
Metalúrgica Lex S.A.
-„lhas,?etiordnls,gae grades, máquinas de desbarbar milho, goiabada, -geléias,
deite
São Paulo
.
rebites, reduções, acc.ijuntss de metal. desgrarnadores, desterroadores para a' mate, hortaliças. bgointss, -fiapos.
pó, legumes em
redizias, roscas de aço inoxidável, -re- lavoura, destocadores, distribuidores de' condensado, leite -em
linguiça,
louro,
masglstros de aço inoxidável registros, estrume, elevadores de corrente para .a conserva, lentilhas, n
mariscos, 'manteiga
serras, serrotes. :sifões, 'saleiros, &acari-O- agricultura, aparelho para empilhar pa-' sas alimeaticiaa,
m argarina , marmelada, macarrão, mas
lhas, torquescs, trilhos tubos subida- lha, aparelho pata . en4ardar -pilha, apare. ia
de tomate, mel emalado, mate. -mas •
çrães, anippes, travadeiras telas de fio para enfaixar -o feno, entavela.dores, las vara mingaus, ,molhos, -moluscos
arame, trincos, taças, travessas, tesouras aparelho -para engavelar o milho, Má- mostarda, mortaddla, nós -moscada, no- 'INDUSTRIA IIRASILIURA
trancas, tramelas, -talheres talhadeiras quinas combinadas de engaverar e cei- zes, 6leoa cceettivels, -ostras, 'ovas.
•lampas para panelas -e caldeirões, -ter- far, prensa de ensilagem, escarificado- pána pinos, prlinés, pimenta, pós -para
Glasse 6
rinas, sachos, trans -de 'cosinha, torra- res mecânicos, esmagadores para a agri-, pudins, pickles, peixe; premmtos. pa- Aparelhos e maquinas para unsidafica
Jeiras, orinóis, -vasos, vasilh as wer- -cultura, estirpador mecânica' facas de tês, petit-pois, vttilhas, pizzas, pudins,
ção do e condicionado para fins
D as. 'mandril de -expansão.- htza 'de máquinas agrícolas, facas de segadei- queijos, rações 'balanceadas parii, asna
Industriais
frezar, guia .de . hera de cfianfrar, ras, fenadeiras, foices :paru cnsilagent,- mais, requeijões, 'sai. saga, sardinhas
ventosas, maanaa, baus para sacos de MáqUinas -de -atar forragem, ganhadeiras; sanduiches, salsicihas, saiamos, sopas enTermo zar 655.955, de 19-8-1964
viagem, para pastas. balniazes, cantos gancianhos mecSnicos, grades articula- latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
Uayb Parah
para estojos. cd/Cletes para malas, cra- das, grades Cingulares. -grades de mola fretas; torradas, -tapioca, aftmaras,
São Paulo •
vos, enfeites, -fecho para pastas -e pata
aan. tremoços, tortas, tortas -para alipata
a
agricultura,
grades
-para
nivelar,
malas, passsdores de correias, 'paineimento de animais -e aves, torrões.
ras, prendedores de papel, suportes: semedores , de grama, gramadeiras de litoucinho -e vinagre
nho,
-máquinas
pulverisadoras
para
a
torniquetes -e lobos de expansão
•
horticultura, -grandes implementos IsirtiTimm ta° 655.952, de 124-1964
IN DUSTRIA BRAsILEIRA
calas, grandes implementos de ordina- Cima Comércio e Importação Ltda.
Termo n.° 655.919, de 12-8-1964
Ural Blander e Carlos Germano Hass cultura, instalações de irrigação para a
São Paulo
Sâo Paulo
agricultura, máquinas regadeiras in.seca
Classe 41
'afagas, instrumentos oratorios, desama,
Para distinguir alcachofras, alotria, alho
roadores para a lavoura, rolos para lei-;
FUNDICÃO .BLANDER
aspargos, açucar, alimentos para ani
.vas, aparelhos .para ligar -o feno, vapomais, amido, amendoim, ameixas, arnês
rizadores .de liquidos para a agriculta-.
doas, araruta, arroz, atum aveia, ave
ra,
máquinas
-agrícolas
orgãos,
e
seus
:lasses: 5. 6, 11 e 33
lãs, azeite, azeitonas, bania, -bacalhau
isnusTatA
DR
AMORA'
gem,
grandes
implementos
para
a
agaí4'itulo de Estbelecimento
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolamáquinas horticulas e seus orgãos, máchas, baunilha, café em pó e em grão
Térmo n.• 655.950. -de 12-84934
quinas a %rapés para fins -agrícolas, ma.camarão, canela em pau e em pó, Catai*
Classe Cl
D. M. B. — Máquinas e Implemernos! quinas para sulfatar, tnáquinaria agrico-.
.Aarícolas Ltda.
la, -maquinismo agrícolas, mondadeiras, Alcaialotraa, aletria, alho, aspargus carnes, chá, caramelos, chocolates, coa'
'Saci Panla
1 mondador, motoarados, motochamuaa, açúca r, -alimentos paar animais. amido feitos, cravo, cereais, creme de 'leite
instrumentos de smotocultura, nivelado.; amêndoas, ameixas, amendoim, araruta cremes ilimenticios, compotas, cangiea,
ror -de -terra, grades 'para descamisar e erma atum, aveia, avelas, 'Melte, azei- coalhadas, castanhas, cebola, condimencortar pés -de -milho, perfuradores para tonas, banha, bacalhau, batatas, balas tos para alimentos, cOloranteS, contiços
a agricultura 'mecânico, plantadores, má- biscoitos, bombons, 'bolachas. .baunilha dendê, doces, doces de 'frutas, espinafre
café em -pó e em -grão. -camarão, canela emências alimentares, empadas, ervilha
144D-LISTRI A -131-ASIL2111^ , quinas de plantar, máquinas de abrir em pau e em pó, cacau, carnes chá . enxovas. extrato de tomate, farinhas ria
poços .no campo, máquinas' de podar -se. caramalos, chocolates, -confeitos, cravo menucias,
çavas, fécula, flocos, -faia
bes vivas, premas -de -ensilagem, pren' cereais, cominho, creme de leite, -cremas
ao, fermentos, feijão, figos, frios, truta'
sas
'
-para
pulha,
máquinas
pulverisadoreX
Classe 7 •
ailmenticios croquetes, compotas. -can.' .secas e naturais, cristalizadas, tilltioa't
arera~uir: AVIerquinas de ~tatu - . para a agricultura, máquinas pulveriza.' gira, coalhada. castanha, -cebola, ,condi goma de mascar, 'lagosta, gorduras: g;s.::
Ne e horticultura -e mas partes integram- dores para horiticaltura, rabiça de arado.' mentos para eilimeritos, -etalorantes nulos, erva doca, erva mate,.
tala -abridores de *talcos, máquinas para; máquinasaregadebas, maquilais= rega., chourioaa, dendê, -doces, -doces -de -frui' cai: dragues. MIM -C.ondensatki e em
adubar, -distribuidoras, de adubo, maquia dores autorasitlemi, :maquinas de regar.' tas, espinafre. essências -alimentares, em. legtlinall em conserva, lentilha; ?Mau
neit pattf ~ar e ~afilar velam, rala ankathles de -abrir -regos, máquinas -de padas, ervilhas, ~ovas, mitra% -de 'to.'
;

Z=
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o

ça, louro, massas alimeaticias. mariscos,
manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel, melado.
mate, massas para mingaus. molhos, mo.
bac" mostarda, mortadela, noz-mosca.
da nozes, paios, óleos comestiveis, os.
teu, oves, pães, pralines, pimenta. pos
para pudim, picles, peixes, presuntos
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas. pw
dias, queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões. sal, sagu. sardinhas,
•sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomate e de
frutas, torradas, tapioca. tamaras. talharim, tremoços, torras, tortas para alimento 8 animais e aves, torrões, teu.
cinhos e vinagre
Têrmo n.° 655.957, de 12-8-1964
jacob Levy
Guanabart

de penteados, *Petróleos, óleos para os)
cabelos, creme eyanescente, cremes gordurona e pomadas para limpeza da pe-1
te e "maguilage", depilarlos, desodo-i
tantas, vinagre aromático, pó de arroz
• talco pefurnado ou não, Ia& Parai
pestana e sobrantelhas, preparados para
embelezar ditos e olhos, carmim para
o rosto 'e para at lábios, sabão e creme
para 'barbear, sabão liquido perfumado
ou nào, sabonetes, dentitricioa em pe,
pasta ou líquido; sais pertumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e-c/j,ios, rum de louro, saquinho pertamado, preparados em pó. pasta, ligaido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, renovadores da
cutictelar; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, tinos e pintas ou anais artificiais, óleos para a pele
.
Termo n.0 655.960, de 12-8-1964
!diga, Instituto Dietético InfaltiI
Sociedade Anônima
São Paulo

Classe 41
Azeite

•

Têrmo n.o 655.958, de 12-8-1964
jacob Levy
Guanabara

Jelmaganta
Classe 41
.Azeite
Têrtno n.• 655.959, de 12-8-1964
"AECO" — Administração e Economia
Limitada
Guanabara

o z 1NA
Classe .41
:arinhas alimentícias

Termo n .° 655.962, de 12-8-1964
Delcy Peixoto
Ceará

Termo n.8 655.966, de 12-8-1964
Ponto Novidades Ltd,s.-,
Rio de Janeiro

PRORROGAM.
Classe 36
Artigos de vestuário paar homens,
senroras e crianças
Termo n.° 655.967, de 12-8-1964
Bazar Dois Irmãos Ltda.
Rio de janeiro

Bazar Dois Irmãos
"AMERICANA' — BEBIDAS
RE FRIGERANTES S

Classes: 11 e 49 .
Titulo

Classe 43
Têrmo n.° 655.968, de 12-8-1964
Produções Cinematográficas Meta Ltda. Aguas gasosas, naturais ou arididaist
caldo de cana, caldos 3e frutas: glaGuanabara
raná; refrescos, refrigerantes; sob:
ropes para refrescos

Indústria Brasileira

Têrmo n.° 655.974, de 12-8-1961'
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

Classe á
Filmes revelados

-.6 "kW,

Tênno n.0 655.989, de 12-8-1964
Produções Cinematográficas Meta Ltda.
Guanabara

CAFÉ PEIXOTO

Produções Ciumatograncasi)
META LTDA,*

INDOSTRIA BILASILEIRk_

Nome Comercial

Classe 41
Cate

Têrmo n.9 653.972, de 12-8..1964
"Americana" — Bebidas Refrigerantes
Sociedade Anónima
Minas Gerais

Termo n.0 655.983, de 12-8-1964
Cuido Cereais Comércio Indústria
Sociedade Anônima
Guanabara

Termo n.° 655.971, de 12-8-1964
"A"-ricana" — Bebidas Rr'rigerinica
Sociedade Anónima.
'finas Gera:a

PRORROGAdÃO

•

1'

! tilSt•Xi
IC9(3°ISE

COO,'
Classe 37
Lençóis
Tèrmo n.° 655.975, de 12-8-1964
S .A Moinho Santista Indústrias
Gerais
São ,Paulo

Guio m Ceres
Classe 50
serviços assessoria, assistência, orientação, supervisão à administração de
emprêsa, . estudos, projetos e planejamentos econômicos para melhoria e
aumento da produtividade de administrações comerciais, industriais e civis
Termo n.° 655.961. de 12-8-1964
Idaquira C. V. Carneiro
Guanaba-a .

Indústria Brasileira
Classe .11
Cereais
Tèrmo n.• 655.964. de 12.8-1964
Pedro Teixeira de Almeida
Ceará

eagé
Classe 41
Café torrado emoido
Térmo n4 655.965, de 12-8-1964
ElCt-o Guanabara Comércio e Indústria
Sociedade Anónima
Guanabara

' Classe 41
Conservas alimentícias; azeites; condimentos usados na avie culinária; miscelãneas sodas pára temperos culinários;
mel e melaço; essências naturais e artifidals, de frutas, flores, raizes, sementes e plantas para condimentos aromáticos e outros fins alimentícios; massas
aPinenticias em geral, sucos e caldo
de frutas e caramelos

•

•••n•••11

Urino n,0 655.976, de 12-8-1964
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

Termo nc• 655.973, de 12-8-1964
Bozzano S . A. Comercial, Industrial e
Importadora
São Paulo
PRORROGACÃO
st,

Classe 18
rara distinguir: • Perfumes. essencias. ex.
tratos água de colónia agua de touca
dor, água •de beleza, água de ,quina.
água de rosas água de alfazema. água
sara barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pe'e. brilhantina. bati.
lolin.a, batons, cosméticos, fixadores

Classe 8
Aparelhos elétricos e eletrônicos ia
geral

"sm
a:sell";44
8 19inciCI
Esonjas para pó de arras: arminho" e
pompons para pó de arras
. •

!NI ali"

Classe 37
Fronhas

' Classe 37

Lundu

4670 Stxta-feira

MÁRIO OMCIA.L (Seão

Termo st-.1 '663.971, de 1224964
S.A. Moiriho Sitotista ~ias
Gerais
'São Paulo

Temo
-655:980, de 12-8-1964 ".
Bozzano S.A. Comercial, Industriai e,
impottadora
São Paulo

•

•

•

Wt '01
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:ca,
Ent , s, L. ._z: e Ve..n,e:9
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.65.5.‘"75.11.? 12-8-964
Te • m_
S.A. Mc adio Santista Indústrias

N

- se

Indliishin Brasileira
Gira-te 3
e ‘.

:São Pc.ulo

ué.:s t

/3.-:N-1964

PRoftr.mac.Ão
Ci..sse 37
L.n.;/":9

P.-:d

t•L''

n.o 655

Termo ri. ,12-5-1%4
Lucisa S:garos Linatada
Gi.;,r,o'oara

MOTOMABE S. -A.

INDVESTFIA ERA.531DEA

•

Litree

Tareio n.° 655.989, de •24-64
litotomabe S. A. — 34otorcc, 1‘.4áquun4
e Adi:unis:razão de Bens
Guanabara

lrE/OW

Togue d Iruzettade áitaca
..to 1 n`Rrtitei

Ote.„SictOei

\

.Terwo n.° 655:987, 'de 1284964
Otto Fias de Lr: 'Ro‘a
São Paulo

:PRO1RCISAÇZ3

1. V.

Zezembr... de 1964

Motores, Máquinas
£ Administíz.,£ão de Bens
1\73111C erll . c . 411 •

11)-F 1,14111ilutts .e
I 0L.,r) 'Cá L:L'SIOS 'pata pa
canelas, com
:::1 ia.. intel PO, CLI11.21i1:

r:rnio n.° 655.aÇ' -de 12.P44
Secièté

c :lactas para .csenhos
' ert-N,ri,. lometos -cuic rográticas, de
121 hi L
,ir:.iiirres 0113 • 1:111:13, ciessomsos poro -r• p:s -E ..':tas. esquad-os
pd-u .AecrIt-,-,a 'estojos, borra"
;has '?c ao
.espátulas furadores
po-.: es.:eevcr /usais, fichários
't?tris pr: a --.±...timas rir escrever. fichas
PZ-17C1
oeroado-es ,grampeadores.
ipos ‘e p.aJo s para escritórios
godess instrumentos .de
escrever e de è.7-enhos jogos ou coo
te ,.. tos de a:t pá. de escrever e dese•
altar ar r , esas ou SC :'etárias, jogos ou
cora:la tos ,io r no -oe imersão :para mesas ou 9.-ecretár;as, lápis erferugráficos.
lápis. Jap.-seiras molhailores, minas, má
guinas e olyeti-cchos para apontar lápis.

d

D'Aprd;:iir.los Sci•?!Itirtt ,t
ICS (

Rr

r, hes et.
-t IVICC:btia.

E. R. A . $.

'E .

Ri2141C,IL . -

P;.ro. trata.
Analgésico anti-rearn.
mento de dores a r t:a s lorrs nuisc/:lrcs e
nervosas de mipern reamatirnal, ckscon.
traturante anti-alpi,:o paro •-ratamentO
de 'dores articulares rnuseffleres
nervosas de origem traumática, torcicolo,
lumbagos. torceduras, nevrites, nevral-i
gias e revtilsivos par.: Irai:mi: mo de
frieiras, revuls.o toróciea, celulite e
máquinas para -escrever, calcular e sopara riussagem -epoitiva
:nar tragu,nas :para •grampear, mopote-1
'Termo n.° 655.992, de 1.2 - 544
cas. minas .ou -grafites 'para lápis),
seiras, e c:ornadores. !Tacos ara escri- %mio' Tobacco Corporation lá/látea'
• Liechtenstein
tórios e para 'desenhos. papel carbono,
•
penas para canetas, penas esferográfi
cas, -erfiradores, astas para escritórios
Com fechos de . metal. porta-tinteiro, por
ta-lápis. -porta-canetas, porta-canetat
esrerográficas, porta-carinibos, portacartas. portaailocos. :penas, prensas
prendedores de papéis, percevejos, réguas, atenc1s, separadores para arquivos, scinetes, tintas para escrever, titas para escrever, tiralinhas, tintas para
carimbos, tintas :para duplicadores, tiatas para impressão -e tintas 'para 'desenhos, conjuntos de artigos -de escrever
e desenhar para mesas ou secretárias
—

Indústria

Cour 37

Froni,as
Tarmo n.o •655. c7n, de 12-8-1964
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

Brasileira.

CL ..: 50
Para distingti,r/ - A presente marca se
destina a ser. aplicada nos impressos
da requoiente, seus papeis de correspondência, envelopes, m Nnoranduns, re,
cibos, cheques, natas fiscais, faturas.
duplicatas cartões come:ciais e 'de
1,-;sitas

Termo sk9•n55.984, de 12-8-1964
Sarva l Serviços de Adm;nistração
Limaz.:da
G 0:1 , 1iti.
%

SERVAL- Serviços •
de Administração Ltda.
Nome Zoinc:cial

Lençóis

Termo a.° 655.981, de 12-8-1964
Sociedade Algodoeiro do Nordeste
Brasileiro S.A.
Silo Paulo
IROREOG440

tr

Classe 44
Tabaco manufaturado ou TINS. Artigo*
para fumantes exceto papel (classe 3)

(PRORROGAÇÃO)

--

Têm° 12.0 655.985, .de l2 8 1964
Serva] Serviços de Administração
Limitada
.Guanabara
Inasse 37

Têrmo n. 655.988, de 12-8-64
Companhia Nacional de Papel
Guanabara

Servail

Termos ns. 655.993 e 655.994, de
12-8-64
Kaspar Winkler •f/ Cc., 1111:abri Dr. •
Scherk r-Winkler
Suiça

COMPANHIA =TOM!. IN Ma
Nome comercial
Térmb a* 655.990. de 12-8-64
Motomabe S. A. — Motores, Máquinas e Administração de Bens
Guanabara

KEMOX
Classe 1
Aditivo granulado, antiretractil. para
concretos e argamassas de cimento tiort.
lana destinado a eliminar a retração e
melhorar as propriedades meraraen o dos
mesmos
Classe 16
Aditivo granulado, antirctsactil, para
concretos e argamassas de cimento
portlanct destinado a eliminar -a :seira.
çao e manaras as propriedades meça-

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Para distinguir: A presente marca destina-ae a assinalar o timbre da tuteladade n eer -aplicado em seus impressos em
geral, papeis de cartas, envelopes, cheques. recibos, memoranduns, notas, faturas duplicatas, carteies comerciais

nicas dos metanos

Temo ta° 655.986, de 12-8-1964
Black White Bar Ltda.
Guanabara
-

,Inddestria Brasileira

e
te

Cl( WRITE

1NDOSTRIA BRASILEIRA
Ate 4
Óleo de /ideio para finsiodustrials

Tareio n.9 655.995, de 12-8-64
Colgate.Palmolice Company
Estados Unidos da Ara'alca

ciasse 50
Impressos em gral

r

V1TA-FORTE

Classe 3
Substancias quirnicas /produtos -e .ipie•
*as e tutores para rine !naus-, parados para serem usados na medicina
Mele coatitireps
• , ou na fartracie
Classe .6

n

mei

I

PIII

aexta-relra Its

Jezempro 61t) 1904 •vri

...114NRIO OFICIAL ISer'.110 til)

affillfflegeer,71W~EG

.1!

irèívncrs na. 655.996 e 855.997, ck
12-5 fri
.Colgate-Palmcilice Cure:rnv
Estados Unidos .',a Arnerir

Termo m. 9 .656.002, -de 12.8-1964
S.A.
iAluniinio do
São Paulo

nOLGATE 100
Classe 3
cubstáncias quimicas, prndutos f preparados para serem ais-adiu na medicina ou na 'farmácia
Casse 48
•
sa
Perfumaria, cosmétivas,
bonetes e preparados para o cabem;
artigos de toucador e -escovas para os
dentes, unhas, cabelo ,e roupa
Térrio
f5.5.9?8. de 12:8 5.1
1Bob rrN. Fettcherro G, in ,b
Alemanha

FLOR-L,Nli
Classe 1
Produtos ,quimicos 'para 'serem uá.irros
como agentes de uninlnimenta •e -mar.ecrizaçao na iaJtistria testi]
'nua° n 655..919. de 12-8-64
United 'States
Company
Estados Unidos da Amérira

Ciiãss.-: 6

,Panclils de ,p

Termo ai M356.1003, ,dc 12-8-1964
Bóina e Fettehemie G .ni •
Alemanha

FORYLAR
. 'Classe 1
Produtos .qr,ni.os para I rem, usados
como egvutizs cie andei:ira:ato e lava-gon. -na inuastria têxtil
Urino n.9 C56.004, .tle 12-8-1964
Colgatc-Faimolive Company
Estados Unidos da Amérie- .

BARREX
Classe 3'
Substâncias tamancas, -p:odutos .e prepa_
rados para -serem'usados -na medicina
ou am farmácia

Termo n.° 656,005, de .12.8-1964
Classe 2
The Dow Clicizical Company
Acehmilide, acetatodi- amônia, ácido ar.'
Estados Unidos da .Arnér1ca
cênico, bórico, cristn!ir , ido, fênico pa-1
ra fins veterinários, picrico,
•
• sulfuroso, allubos, iilcalis para 'fins'
sanitários, fins hertícu las, alcaças mui
p6, alúmen calcinado, amante>, azul ,de,
rnetilenopós contra baratas -e inseto.s,
-Classe 1
bromatos, bromato de cntrfora e de po- Stebstâncins e preparados -quimicos,
-resinas sintéticas
tássio, cânfora em ;'í, carrapaticidaa,
banhos para animais„?radutos para eles;i
Térmo
6564006, de 1244964
trair limas daninhas, e-ras para enate.: Businesse International CcrporatIon
tos, balsamo para íiIH veterinários, sia'
Brasidos Unidos da América
bito desinfetante, desi I tantes, defuma,'
liquido, sólido
dores, inseticidas em
desfruir.
e em Pasta, prepara:»
larvas, linhaça em ;
visgos contra'
lagartas e moscas, iemédios contra:
Classe 32
aftosa dos gados, saht. ) veterinário, sais"
Ptilicação semanal
para 'fina horticulas, e ri:tidos e veteri-:
nários, raiz de timbó, adubos naturais, TêT11108 .11t3. 656:007 a 656.016, de
artiSiciais para a ag, cultura, cola em,
124.1964
papel para apahr moscas
T.s.nofar, 'Importador a eComercial
Sociedade Andaime
. 650.00C, de 12-8-1964
Têrmo
Guanabara
Ganeral Electric Company
Estados Unidos da Amdrica

IYBRENE'

Business International,

Termo n." 656.001 de 12-8-1964
Avon Produi 's, Inc.
América
,(1),5 1.Tricloç

ILLUSION
Classe
Perima ia, cosmétice 5, dentifrícios,
sabão perfumado e preparados
para O cabelo

AnWsilsa„.-

• Tèrmo n. 9 (-54.018, de 12-8-1964
Café e Ear Social J "
Guanoiia.za

Indústria Brasitehre'
.. 'Classe 1
Artigos-da classe
•Classe -2
Produtos (veterinários
Casse 3
Produtos .farmacéticoa
'Classe 15
Artigos da dane
-Classe 8

Artivaa ,da -dana
Uai= 10
Artigos da duo

Térmo n.ã 65Ci.024, .de 13-5-64
Mar "Nordestino .' L tela .
São Paulo
•

NOME ST' NO
t) Bra

Casse -41
, Lanches de-queijo, salame, salsiew, moa
tadela, presunto, alitei . c PM'
Têrxno n4 656.025, de 13-6-64
Classe .•1
Moacyr Veiga Martins
.São Paulo
Substâncias •alunenticias e Seus plenaradas, ingredientes e .alanntoa.
Essências .alunentlejas

gifn

•era

Têm° in:o 656.019, de 12-8-1904
Empreendimentos Imobiliários ,e
'Turismo Ltda.. — EMITLIP.
Guanabara

EMITO

ENIASTRIA BRASILETRA'
Cisme 16
Portas, janelas, telhas, -cimento, anilar
dotem:acatas.
102
, , IMITIMOS,
Compra ,a venda de imóveis
Tirmo a g 656.020, de 13464
J. P. de Mello PublicaçãoSão -Paulo

COMPACTROk
'Classe 8
Válvulas ou tabas receptores para,
equipamento , letreinico

Caste 17
) 'Tinuto n.c 658.022, dc 13.8-64
A r iiguí.elasFe
Arnrs Distribuidora de Laticínios Ltdat
t..iasse
São Paulo
PII.Etsiço0 de serviços
LI se 50
Impa Ult.r., CM I g :a]
,Int rWa gi 1 ei r ti •
Classes: 1 — 2 — — — 8
10
— 17 --— 50
Classe Si')
Comereio e -a ,rnp yi-tçáo tle sui:stânsias
Impressos
pa:a taiziei.,..ão 4c
' LlOceialid ae. ,:á • -....,.a:..-zenticas •tie uso, - Termo a.) 655.023, jie
humano e e
a rel)reszniação -.Rowarner Inatistria--Meti: a;
Ltda.
Ou té. il;•4t 4.1C (.¡1:4;,itil.413 e
'São Paulo
tzt.iccarcidas no ipais -Ou
no exterioi; ç
, ho uc ..assistenela
e
•Clil
t.ais
ctpe...al.z.adas
pr.;par..t.o Ge )..
-uso
Casa:, 5
mana uimp,Uo e -tom:rz:u -e p
,i;zani.o., e espeeiali kkg O em bruto, rwo wc;ar.i.lo,
doce. .aço para tipos, No tunamo, aça
par,:uai
.1:zeles
-CLn:.C.41;
e .alé.:eio ue má- aarclahrinte trabalhado, ao pálio, aço
quinas .e
-pal.] indústrias q-ui- ,refinado, .bronze. bronze ,em t-,ruto 'ou
121iCdS c ..). irtti,-d....dS; importação e. parcialmente trabalhado, 5.enze -de
. e .çiailimer 'material 4nanganes, btorre em pó p,(,!ue
utilizado na
farma- barra. 'era fio. Lhumbo ern .:.ruto os*
cêutica . pârz.
ue necci.carnentos. parcialmente preparado, cinicnto -me.
no pais ou no: tabu, ,cobatto, bruto 'ou parcialmente
ezztcrior
Ca,
nn-lu.tm.et:,b e farma-I -trabalhado couraça*. estanho -bruto OU
céuticos •cu
procluz:dos! parcialmente trabalhado, ferra em 'bruto
bruto ou parmaimente trabalhado, ferrci
ela indie..L:m n.....,cial ew. $.10
em barra. 'ferro manganês, ferro Ira(/'
r1.10
t.f."
! 7, de 32.1,-3964
gusa •em bruto cm parcialmente tuba*
Ti', il.:lar
a -e e..orr, • ---41 filado, ,gusa temperado, gusa rualcktell
LIMinas de metal.- lata em fôlha, /atãci
em 'bilha, 'latão em chapas, latão ala
Izergalhões. liga metálica, limalbad4
TECNOFAR, Importadora magnésio, mangan:s, metais não ttabM
Ibados .ou parcialmente trabalhado, mea
tais em massa, metais esmnipado,%,
Coraered S. A.
...letais para solda. fiquei, ou:o. zinctl

IBUT
[Ind. Brasil elre
Classe. 32
losnais -e -revistas
Termo n.9 656.021, de 13-844
Bar e Lanches Mete Lida.
,
'São Pardo
•1

ind.?. Igen eitit.
Ouse 41
gailjo, idee, aaaate"18.1
alegle0+ 4~.." "

TERYIPLAST
--nd. Brasileira
Classe 28
Isopor

nrmo n.° 656.026, -de 13-8-64
rigorifico Sao Carlos do 'Pinfaril S. A.
São Paulo

I0ORIITC04R
O CARLOS
p0

PINHAL SÁA
Nome- comercial

Tertno n.9 656,027, de 13.8-64
•4312~uthla Avrhola Nova América
'São Paulo -

OVA Mana.,
Brasileir.
Classe '19
Aves e ovos, animais vivos, :aprume
e sumos
reno a.* 656.1028, de 13-8-64
Cerealista Barcelona Leda.
São Paulo

MARCEION&

Stul. BranileUrt
Clame 30
Ia:prema

4078 Sorts-felra 18
Tênmo n.° 656.029. de 13464
Luiz de Azevedo Rodrigues
São Paulo
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caãir.as, caminho* para chã e café costumes, para marelneiros, para safras
Timo a* 656.032, de 13-8-64
Cuiabatta Sociedade Técnica de Revesti- conjumus para dormaórioti, conjuntos teiros, para vidros, pata adesiva paie
mentos Ltda.
São Paulo

para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
BSPLAY
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
CUIABANA
Ind..ABrasileire
giratórias, cadeiras de. balanço, caixa
Ind. Brasileirr$
de . radia. colchões, colchões de molas
Classe a
dispensas, divisões, divans. discotecas,
Claàse 16
Para distinguir: Acendedores elétricos,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanialartaas elétricos, alto-falantes, ampe- Para distinguir: Materiais para coastru nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
rime: os, amplificadores para - rádios, çbes- e decorações: Argamassas. argila mesinhas, mesinhas para rádio e televiaparelhos de iluminação, aparelhos de areia, azulejos, patentes, tsalaustres, blo são, mesinhas para televisão, molduras
televisão, apare.hos de ventilação para cos de cimento. bloros para oavimenta- para , quadros, porta-retratos, poltronas.
edificios, aparelhos elétricos Is..ra Da- çao. calhas. Mento. cal. cra chapas poltronas-cama, prateleiras, porta-chaalio, aparelhos eletro-clinámicos, apa- isolantes, saibros, caixilhos: colunas: péus. sofás, sófás-cainas, travesseiros e
relhos para barbear, aparelhos para ias- chapas para coberturas, caixas . agua.
vitrines
talações telefõidcas, aparelhos para on- caixas para coberturas, caixas diSsua
a
l
isas
de
descarga
para
etixos.
edificadular ou secar cabelos, aparelhos para
Termo n.° 656.033, de 13-8-64
pasteurização de leite, aparelhos para ções premoldadas, estuque, eroulsoo de
Rasai Representações Ltda.
torrar pão, aquecedores elétricos, aapi- base asfáltico, estacas, esquadrias, estrus
São Paulo
radores de pó, benjamins, bobinas ele, ia.ras metálicas para construções, Iam.
as
de
metal,
ladrilhos,
lambris,
luvas
tricas, caixas .de derivação, carnpainnas
elétricos, conectores, enceradeiras, es- de junção, lages, lageotas. material Isoliláleires
.Inds Ug?a
tufas de aquecimento, estufas para con- lante contra frio e calor, manilhas, aias.servas alimentos, estufas para secar rou. sai para 'revestimentos de paredes, .aa.
Classe 50
'pus," ferros elétricos de engomar e *de deiras para construções, mosaicos, proImpressos
dutos de base as çaltico, produtos para
soldar, filtros de água, togareians
trIcos, çogões, fôrmas, galvanômetros, tornar impermeabilizantes as argamas
656.036. de 13-8-64
Termo
hidra:metros, indicadores automáticos de sus de cimento e cal, hidráulica, pedre- Indústria e Comércio de- Plásticos e
gulho,
produtos
betuminosos.
tmperbea.
nivel de-água, instrumentos medidores
Embalagens Edta Ltda.
de energia elétrica, instrumentos teletó bi/izantes liquides ou sob outras formas
São Paule
nlcos, interruptores, irradiadores iam para revestimentos e - outros como nas
padas, liquidificadores. maneimetros, mi- construções, persianas, pacas para pa'
• EDTA
crofones. pick-ups. pilhas elétricas. re irimentação, eças ornamentais de
Ind. Brasileira
mento
ou
gesso
ara
tetos
e
paredes
captores de rádio, refrigeradores selais
relógios, reostatos. telefones,. termosta- papel para forrar casas, massas sintl.
tos tomadas, transformadores. aalvulas rcidos para' uso nas construções, par.
Classe 28
•
para rádio, válvclas para aparelhos de -quetas, . portas, portões, pisos, soleiras Para distinguir: Artefatos de material
para
portas,
tijolos
tubos
de
concreta
televisão, ventiladores e voltimetros
plástico e de nylon: Recipientes fabritelhas, tacos, tubos de k' e titila çáo, tan- cados de material plástico, revestimen•'êroso n. 9656.030, de 13-8-64
ques de cimento, vigas. iagamentos e tos confeccionados de substâncias aniHaga Materiais Para Construções Lata
vitrôs
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
•
São- Paulo
armações para óculos, bules. bandejas
Têm/10 n. 9 656.034, de- 13-8-64
bases para tele gones, baldes, bacias, boi.
AG*
Mosze
Szutan
Ind. Brasileira
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
São Paulo
para ferramentas e utensílios. cruzeta.
0,132e 16
caixas para acondicionamento de ali.
Para distinguir: Materiais para constrta
mentos. caixas de material plástico para
Ind?LeIlleira
paca e decorações: Araarnassas argila.
baterias, coadores, coas, canecas, co.
areia. azulejos, patentes balaustres. blo.
iberas, conchas. cestas p ara pão, cesticoe de cknento, bloros para osvimentaClasse 40
nhas capas para álbuns e para livros
çâo, calhas. cimento. cal, cré: chap,. Móveis em ger.' de metal, vidro, de cálices, cestos, castiçais para yeas
isolaiaes. caibros. caixilhos; caluats: "aço, madeira, estofados ou não, include objetos :roichapas para coberturas, caixas dagua. sive móveis ara escritórios: Armários caixas para guarda .
descanso para
chos,
coadores
para
chá,
caixas para coberturas, caixas &água armários para banheiro e para roupas
copinhos
de plsisaxo
pratos,
copos
e
caixas de descarga para etixos. edifica- usadas, almo çadas, acolchoados para
para sorvetes, caixinha. de plástico
pões premoldadas. estuque. emulsoo
Móveis, bancos, balcões, banquetas.
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- bandejas, domiciliares. berços, biombos. aara sorvetes. colherinhas. pasinhas
turas metálicas para construções, lame- cadeiras, caminhos para chã e café garfinhos de plástico para sorvetes roia
las de matai, ladrilhos, lambris, luvas conjuntos para dormitórios, conjuntos minhas de pláatico para sorvetes, dlsc as
embreagem, de material plástico embade junção, !ages, iageotas. material, iso
tante contra frio e calor, manilhas, mas. para sala de jantar e sala de visitas. lagens de material plástico para goivema para revestimentos dé paredes, ma- conjuntos para "terraçds, jardim e raia tes estojos para objetos. aapumas de
antas para construções. mosaicos. pro- conjuntos de armários e -ablactes para asilou, esteiras: enfeites para automódutos de base as 4áltico, produtos para copa e cosinha, *camas, cabides, cadeiras veis, massas anti-ruidos, essoadores de
tornai impermeabilizarias as a—)at_is- giratórias, cadeiras E cle balanço. caixa pratoS. funis, formas para doces, fitas
das de cimento e cal, hidáulica, pedre- de rádios, colchões, colchões de molas Isolantes, filmes, fios de celulose. ferbcs
gulho. produtos betuminosbs. impermea dispensas, divisões, divans, discotecas, para bolsas, facas, guarnições. guarnibilizantes liquidos ou sob outras tormas de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- ções para chupetas e mamadeiras, guarestantes, guarda-roupas, mesas. nições para porta-blocos, guarnições
para revestimentos e outros como nas nhas,
construções, persianas, .placas para pa- mesinhas, mesinhas para radio e televi- para bquiditicadores e para batedeiras
são, mesinhas para televisão, molduras de frutas e legumes, guarnições de mavimentação, eças ornamentais de ci.
mento ou gesso ara tetos e paredes para quadros, porta-retratos, poltronas. terial plástico para ctensilios e osjetos
papel para forrar casas massas and- poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- guarnições para bolsas, garfos, galerias
rcidos para uso nas construções. 'par péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e para cortinas, jarros, plásvitrines
ticos, lancheiras, manteguetras, malas
gastas, portas. -portões, pisos, soleiras
orinóts. pendedores de 'roupas puxadopara poss a-. -sijolos tubos de concreso
Têrrao a.° 656.035, de 13-8-64
reg para móveis, pires, pratos palitei.
telhas, tastis. tubos de ventilação. tans
São Paulo
roa, pás de cosinha. pedras pomes, artiques de cimento., vigas, vigamentos e
gos. protetoes para documentos, puvitrós
DAXAR
xadores de água para uso doméstico
Ind, Brarsiieirá
Tenno n.s 656.031, de . 13-3-6d
porta-copos, porta-niquela, porta-notas.
Lanches Bexiga Ltda.
porta-documentos, placas rebites, TodiSão Parlo
nhas, recipientes. suportes . uporces para
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de guardanapos, saleiros ruisos, tigelas.
GA
'aço, madeira, estofados ou não. Incha tubos para ampolas. tubos para serin'Lha. B-é.asileirs
sive móveis ara escritórios: Armários gas, travessas, tipos de material piásarmários para banheiro e para roupi tleo,,sacolas, sacos, saquinhos. vasilha.
. Classe 41
usadas, almo çadas, acolchoados para In es Para acondicionamento, vasos, xi.
Lanches de queijo, alise, mortadela, pre- móveis, bancos, balcões, banquetas caras. cola. • frio e colas não incicidas
sunto, salsicha. churrascos e pernil
bandejas, domiciliares. berços. biombos, em outra., classes, para borracha; para

correias, pasta e pedras para atiae
rebolos. adesivos Para tacos, adesivos'
para ladrilros e adesivos para azuleices
anéis. carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indtiatria geral de plásticos
•
'Termo n.° 656.037, de 13-8-64 "Jomenair Despachos Aduaneiros Ltda.
São Paulo

JOMENSIZ
Iam]. Brasileira
Classe 50
Impressos
Terno a.° 656.038, de 13-8-64
Indústria e omércio deC Plásticos Vania
Ltda.
São Paulo

VANIA
Ind. Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon; Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias ant . .
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules.. bandejas
bases para teleSones, baldes, bacias bolsas, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas' e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alfmentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coes, canecas, colheres, Conchas, cestas para pão, cestinha, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos crtucheia. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copmhoe de plástueo
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes. colherinhas, ¡alua-lhas,
larfinhos de plástico para sorvetes for;linhas de plástico para sor etes. disaog
embreagens de material plástico etr.ba.'
lagens de material plástico para sorvetes estojoí para objetos,- eapumas de
nyion, esteiras, enfeites sara automóveis, massas anti-ruidos, essoadores de
pratos. funis, formas para doces. fitas
isolantes, filmes, tios de celulose. fechei
para- bolsas, facas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadelras guarnições para porta-blocos, . guarnições
para liquidificadores e para batedeira*
de frutas e legumes, guarnições de a.a.
teria! plástico para ctensilios e ub;etos
guarnições para balsas. gartas. galerias
para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueirr.s. malas
pendedores de roupas . puxado- res para móveis, pires, pra . os paliteiros. pás de cosinha. pedras p p mes. artigos, protetoes para documantos puxadores de água para aso iiansastico
porta-copos. porta -fiqueis, Arta -notas,
porta-documentos, placas, rebaes, rodinhas, recipientes, suportes ,-ortes para
guardanapos. -saleiros rui"( s. tigelat.
tubos para ampolas. tubos Jura -seria
gas. travessas tipos ie material piam
tico sacolas. sacos sa . tuiniur. , vasilha
enes Para acondicionamenrt, vasos. si .
caras, colas a frio e. colas não incicida•
em outras ciasses ,ara boraisha, par;
costumes para ma rc inei ros para s pa
pata
teiros, para vidros pasta a.-105i
correias, pasta e pedras par'- a tia
rebolos, adesivos para ta-os adesivos
Para ladrilros e adrsivos sara azulejos
anéis. carretéis par tecelapera pua'
n`ções de m. crial plástico. pare ;indústria gsral de plásticos

MARIO OFICIAL (Seção tio

Sexta-leira 1$
Tinam a.• 656,0394 de
J4etelela Para Construgisa
Ltda.
Silo Paulo

'Dezembro de .1964 44573

Time a.' (46.044, 114 134-64 íedhaduraz, :fruteiras, :funis, lamas Tara fl .ferms -e 'outros thapoativos de au.a pari
Nislosslims Itio *Carlos' do Pinhal 4 A. doces, bolos, empadas e fadista, finges Os corpos de ralamento, hic.as, cavai&
fivela, furadores, ferramentas rortantes tez para taancals, combina;bes de man.51I6

ou perfurantes para marceneiros, fechos cais rad'áia, correntes, .cuulas, d.spositis
de matai, ferraduras, •forminhas, fitas, vos paaa a latagão ,de momaa de rode aço, ganchos, guarnições de metal, .amenaxs !sobre .eixos -ou °loas/acato*,
MANDOU!
garfos. ganchos para quadros, grampos eixos, elevadoras, êmbolos, cnj tiragens,
DO EM
para emendas. de correias, grades para engrenagens .de diferencial asgrenaCraelletra
•lanizzeo
fogões ,e .geladdras, bgrelhas, -galheteiros gene 'de maltiplicaçao e transa, ssao de
aliasse 16
;terça, ,guindastes, guinchos, -ara:nado..gonzott, grosas, garrafas,. ilhoses,
19, 42, 48 e 50
Classes:
Para distinguir: Materiais para construlhos, jarros, limas lâminas Lcoreiroa rea, lubrIficadores, maquinas lixa sol*Titula
ções e decorações: Argamassas, argila.
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- dar, maquinas para mistura .nzajuinati
- dinhas, molas para -portas, ma.talos para furar, -maquinas para periurar a ma'ritmo si:* 05,045, 'de
areia, azulejos, gateies, balaustreis. bloaos de eisto, isloros para pavimenta- José Matta S. A. Crédito, Financia- marretas, matrizes, marmitas, maçanetas quinas laminadaras, máquinas ia-aratra
mento e Investimento
cao. calhas, cimento, cal, cré, chapas
margas, machetes, maraeguciras malhos, zes, máquinas para .afine, mat a. aas mo510 Paulo
aaolantes, caibras. caixilhos: colunas;
navalhas, nipes, -picas, pás, picaretas trizes, máquinas para amolar nau-minas
chapas para coberturas, caixas diflua,
pregos, ponteiros, parafusos porcas para torças arame, inancais a•aa, manTagni2uNDo
caixas para coberturas, caixas dágua.
pratos, porta-gelo, posairas, porta-pão, aria; de -teto, matrizes; iness
50141)11,E.NTB
caixas de descarga para etixos. edificaporta-jóias, paliteiros. pandas puxado--; si:least:a:amos de daeção, man-e, inata
afies premoldadas, estuque. ennalsoo de
res, placas, pregadores, porta-espcinjas, caia de rolamento ..znanaaa ,cle sorteia
time adáltico, estacas, esquadrias, esta:peneiras, pinos, plainas perfuradeiras aontuma, .mancais radiais,
Classes:
32,
33
e
50
axitarai metálicas para construções, lamepires pinças, pandõcs, porta-copos e ais, mancais de .ernpuao. soai solares
Frase
de
Propaganda
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
garrafas, passadoses de roupa, preside junção, foges, lageotas. material Iso- Hénnos as. -656.016, 656.047 e ,656.049 lhas, zastalos, roldanas, talos, regadores múltiplos, motores a gás,' 'a sapos e
vento; munhões de ia
cosmóve,s, pistões
lante caatra frio e calor, manilhas, mas*- a -656.05l, de 13;8-64
rebites,' :reduções, 'recipientes ale metal, de amortecedores -e rolamentos de essas para revestimentos de paredes, maSanta Catarina
redizias, roscas -de .aço inoxidável, re- feras; -polias, polias para cabos rodas
deiras para 'construções. mosaicos, progistros de aço inoxidável -seglatros, dentadas, rodas para correntes, reguladutos de base astáltico, produtos para,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacara"). dores, rolamentos de esiera,s, -olamenimpermeabilizantes as argamaslhas, torquezes, trilhos tubos subula- tos de rolos, suportes, aegulaclosets, rosas de cimento e cal, hidráulica, pedre•Ind1.1591ailfleir.t.
çães, amplies, travadeixais atlas de lamentos cle esferas, rolamentos de rogulho, produtos betuminosos, impermcaarame, trincos, taças, aras:cosas, tesouras los. suportes de manivela .de pada
Classe 7
bilizantes aquidos ou sob outras formas
trancas, tramelas, talheres talliadeiras
para revestimentos e outros como nas Máquinas e ate:13111ot para serem usa- tampas •para panelas e caldeastes, 'ter- transmissões, turbinas locomóvca e ven:agricultura
ge
tiladores
dos
exclusivamente
.na
construções, persianas, placas para pa-.
rinas, Sachos, trans de -casinha, torravimentaçáo, aças ornamentais de d-* bortictatura a saber: Arado, abridores deiras, -orinóis, 'vasos, -vasilhames verTérmo n.° 656.048, de 13-8-a4
mento ou gesso ara tetos, e paredes, de sulco, adubatleiras. anca:tias
Indústria de Móveis Estofados
empitadcrres combinaorri, arran- gas, mandril de 'expansão, .freza de
papel para orrar casas, massas antifrezar, , -guia de freza -de -chanfrar.
Vizeaya Ltda.
•
rcidos para uso asa construções, par- cadores mecânicos para agréri!tura. ^ba-, ventosas, maletas, imas para sacos de
cereais,
bombas
para
adutedeiras
para
São
Patdo
-arretas, portas, portões, pisos, _soleiras. bar. etitadeirat, aarPideiras, Charruas viagem, para -pastas. balmazes -cantos
para portas, tijolos tubos de concreto.
:agricultura, oultivadots debulha- para estojos, colchetes para -malas, cratelhas, tacos, tubos de ventilação, tan- para
mau
dora:, &sai/calores, ,desentegradores, vos, enfeites, fecho para pastas a para
ques de cimento, vigas, vigamentos e ennaqadoras -para agricultura escaerifi- malas, ,passadores ale cortejara ponteiInd. Brasi) eira
vitrais
cadarea, anchovadeiras, lacas para -má- ras, prendedores ele papel, suportas,:
torniquetes e tubos de expansão
Classe 40
quinas agrícolas, ferradeicas, gaslarthos,
Termo n.f 656.040, de 13-8-64
Classe .8 Móveis em geral de metal, vidro, da
K. M. V. Comércio e Representações garras paia amidos, batedeaas pran
Para distinguir.: Artigos e aparelhos -ele- a a madeira, estofados ou não, incluagricultura, máquinas aaveladora
Em Geral Ltda.
terra, máquina segadeira, máquina paia tricas a eletion.cos: alto-falantes, ante- sive Liáveis ara rscritóráos: Armários,
São Pa.',
roçar, de semear. .para sulfatar. .de tos- nas, aesahas para fonografos, aparelhos' armários para banheiro e para roupas
ta:1r, de triturar. de esfaelar terra, pata le alta-fidelidade, amplificadores de saia. usadas, almo ladas, acolchoados pari
1C.11.374
krigacão e :tratores
bobinas, bobinas para radias e televi- móveis, bancos, balcões, banqueta*,
In!. Brasileira
Classe 50
sões, aparelhos para controle de sons 'bandejas, domicshares. berços. ,bionsboaa
lumpresios
chaves de tomadas, chaves automáticas, cadeiras, maranhas para chá e esq
c,:s:.e 50 *
ClasNe 11
chaves para antenas, e fios terracomu- conjuntos para dormitórios, conjuntos
Impressos
— Para distinguir ferragans krroMeUtas: tadores, condensadbres, aparelhos de para cada de jantar e sala de visites,
Termo n.° 656.041, de 13-8-54
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites, comunicação interna. h.scos -gravaroo, conjuntos para terraços, jardim e araig,
Bar e Lanches B. M. Ltda.
argolas, aldraves, armações de metal chaves de ondas, chaves de alavancas. conjuntos de armários e gabinetes parti
Sào
abridores de latas, arame, apareiros de chaves -elétricas, chassis para sadios, copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
chá e café, assadeiras, .a.çucareiros. aaa- diais, aparehos de intercomunicação, giratórias, cadeiras de balanço. caixa
r.
B
relhos para lavatórios, arandelas,- ates- aparelhos de ',laqueada modulada, fo- de rádios, colchões, colchões de motel1
InEl.
ra
•
tas, aros, almofadrises, amoladores, nografos, fios para aletriCidades e Los dlaprasas, divisões, divans, discoteca*,
Classe 41
amoladores de ferramentas, .alças para terra, ftialveis, fitas magnéticaa, gerado- de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniLanches de quaao. • salame, -salsicha, ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, res, automáticos, gtradores estaticos .e nhas, estaates, guarda-roupas, mesas,saurraseas. ma:a:ilesa alite e .pernil
bandejas, bacias, mortibonierea
mesinhas, mesinhas para rádio e televi— —
borboletas, baterias, bases de metal lira-. eletronfros de alta frequência que fun- são, mesinhas para televisão, molduras
Tarmo na 656
de 13-8-64
çadeirass bules, bisagra, buchas, laainha cionam com válvulas, interruptores,. para quadros. porta-retratos, poltrona&
Friforifiro
Ca' ' aa Pa las ai al para facass baterias da casinha, colhe- imans permanentes para rádios, grava- poltronas-camas, prateleiras, porta-clia.
res de pedreiros, cadeados correntes ca- dores de fitas, gravadores de .discos, na a péus, sofás, acfás-camas, travesaeiros as
-ralhosumin.pdasole-t
vitrines
bides, chavcs. de parafu* sos, conexõea radiais. máquinas falante. pilha
SZO er.TtLOS
BEM
para
caca
lamentas
caixas
de
metal
para
103
elétricas, pinga, pick-up, paraaaarlos
Termo n.° 656.052, de 13-8-64
.portes, colunas, canos. chaves; de feriSina. iam, ria eira
.pcitencidametros, escalas de vida°, aesis- Sabraf
Serviços Administ aaavos d
da, lha ac.. inglesas. cabeções, -canecas, taraste elétricas. -aparelhas receptores
Promoções Ltda.
cocopos, cachepots -centro de neSS
Para cl ia ,aua. Agua
São Paulo
para condimento de de sons, -radias, relays, -redutores, aadiocm:a.leiras,
vos, anis
anis -bater, haira's ccrnhaque, cer- alimentos, -cadeados, -caldeirões, caçara- fonografos, raostatos sadios para auto
moveis,
radios
receptores
reatores
-para
vejas, esrancias rasa tal-alas alcoólicas, -laia chaleiras, cafeteiras condais coaMAMRAF-SERVIÇOS
genebra, fernet, !jan. licores, ktimel, -dores, •cuscuseiros, cabides de metal, luz fluorescentes, -bailas conjugados •oti
ADLINISTRATIVOSH
nectar, punch, 'pipa nanie. rhum, suco cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas alio -com fonógrafos, sormateri, sinos:mia'
E PEOMOCOrs LTDA
de frutas com alaria!, t a ihoa quinados, cantor.eiras, chaveiros. catives- s, cita- zadores, aelecionadores na:alhos' de la-;
vinhos espumantes, -1»1....)fi, ver:acuses, verias, cranianas,. encaliras cravaa, dana levisão...tomadas, -ou não, aparelhos pa-i
vot!ka e xs raky
aisime conaial
fradores„ cassinetes, cabos, -Chaves cita-: ra telégrafos sem lio, transformadores',
—- y es para parças circulares chaves tora para sadios e televisões, tomadas, de!
Tanno na 656.01a, .de 13-8-64
Têrmo n.° :656.053, de 13-8-64
quiniétricar correntes para chaves, cola corrente. aparelhos -transistores, apare-1
Pima
Peares:aia:aia Ind.:nana i t.i• cretes, chaves :para ;pomas, distintivos, lhos ale transmissão e aecepgao de lora. Sabraf — Serviços Administrativo'
Matcriain de ,Act sato Ltda. •
Promoções 'Ltda. "
'válvulas para -rádio , e telepiaties
dobradiçasadascanço para /alisares, pra-'
.5.
São Paulo
¡Classe
"6
snaatim,.
adensas.
sengates,
e
,copos,
tos
Para
distinguir:
Máquinass:e
Nuas
:par
enfeites de ,.metal; 'estribos, -espátulas
.7
zstojos de, metal para carimbos, eixos tua 'integrantes, a saber: .aaoplardentot,
EIRA
alavancas
mandbradoras
de
attnbritagera,
Ind. Brasj,rijra
expaudidar. para *talhos, ;estruturas meta!iceis, escarradetras, espremedores, aspa- aparelhos de elevação, ,.parelho de dgmadeiras, formões, ;Mico, 'erro para /tição, atuais de hibrificação, articula-'
Classe la
Classe
cortar capim; freroilioa lacas, faces*, ções universais, aros de guia pala esAna nto
Aparelhos de USO COMUle

ruam
SAL/CILA

133 all.;.!:5

-catana

4

PPI:10
•

I
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Termo n.• 656.054, de. 13-8-64
Imobiliária e Construtora Nicdbran

Ltda.

I tCo

IMOBILIARIA
CONSTRUTORA '-

• DECORRAM IRDA .
Nome comercial
Termo n.° 656.055. de 13-8-64

1 -a olsRár1a e Construtora Nlcobran

-Ltda.

•

•
•

.

.

5 1•

1

!lo

NICQBRAN

&nd. Brasileira]

Cluse 16
Material exclusivarn .nte para construção e. adórno de prelos, estradas, etc.

Termo n.° 656.063. de 13-8-64
pára pisos. prlinés. pimenta, pós para móveis, auto-caminhões, aviões, amorb
Bar, Lambes e Piezari.. Arco de Ouro pudins. picIdes, peixes. presuntos. Pa- tecedores, alavancas de cambio, braço;
Ltda.
tês. petit-pois, pstilhas. pizzas, pudins; breques, braços para veiculo/. Weide
São Paulo

queijos, rações balanceadas para ant.
mal.. requeijões. sal. saga, sardinhas.
ARCO DE ougo
sanduiches.. salsichas, salames, sopas entad. Brasileird.
atadas. sorvetes, sucos de tomates e de
(r, tas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para aliC/ asse 41
mento de animais e aves, torrões,
Para distinguir: Pratos rápidos variatoucinho e vinagre
dos, lanches de hada espécie, petiscos e
petisqueiras
Termo n.° 656.066, de 13-8-64
D1 Thiene Potolito Ltda.
Termo n.° 656.064, de 13-8-64
São Paulo
"Projeto" Produtos e Objetos Projetados Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

"0 I THIENE"

"PROBJETO's

IND. BRASILEIRA

IND. BRASILEIRA

Classe 8
Reproduções de fotografia.

Tema° n.° 656.056', de 13-8-64
Polipar — Empreend : raentos e Aduai.gistração S. C. -Ltda.
•C.ia.Rse 40
São Paulo
Para distinguir: Móveis era geral. de
metal vidro, de aço ou madeira, esto
lados ou não. inclusive móveis para es
. POLIPAR MPRBENETNNTOS
cria:Sido. Armários, ar:marfo, para ba
abeiras e para roupas usadas. almota.
ADMINISTRAÇÃO.
dai, acolchoados para móveis. banros
8•C• LTDA.
baleie., banquetas, bandejas. dominliaNome civ:1
re& berços, biombo& cadeiras, carrinhos
para chã e café: conjuntos para chuTênno a. 656.057 . de 13-8-64
tar e sala de visitas, conjuntos- para
— Empreendimentos e Administerraços, Jardim e praia, conjustos de
tração S. C. Ltda,
pensas, divisões. divans. discotecas de
S"ds P. :Ia
rádio, colchões. colchões de mola. dis-

POUPAR;

Ind. nrasileira;

mitórioa, conjuntos para sala de fan.
tórias, cadeiras de balanço: caixa de
armários e gabinetes para copa e to.

zinha, cama& cabides, cadeiras gira
madeira, espreguiçadeiras! guarda-roupas, estantes. mesas, mesinhas. metiabas para rádio e televisau. mesinha
para máquinas de escrever. móveis pa.
levita°, molduras para quadros portaretratos, poltronas. poltronas-camas,
656.058,
de
13-8-64
•
Termo n.
prateleiras porta-chapéus. sofás,
Tecilan — Comércio de. Tecidos Ltda.
sofás-camas, travesseiros e
São Paulo
vitrines
Classe 1
Substancias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas. Suastâncias e preparações químicas anti-corrosivas e and.oxidantes

TEÇILAN
Ind. zrasileira
Classe 24
Artefatos de algodão, cânhamo, linho,
juta, seda, lã e outras fibras
Termo n.° 656.059, de 13-844
CoMércio ele Tecidos Ltda.
Tecileat
Sao Paulo
•

TECILAN.
COMERCIO DB
TECIDOS LTD&
Nome cemreial

Temais n.* 656.061, de 13-8-64
Oficina de P:nturas em Tecido
"SO" Ltda.
São Paulo

Ind.S.grasíleiral
Classe 1
Para distinguir' Produtos químicos para
serem utilizados na Pintura de tecidos,
tintas para pintura de tecidos, anflinas
.
para pinturas de tecidos

Têrmo n.° 656.062, de 13-8-64
Comércio e Indústria de Forniam&
"Bim-Bain" Ltda.
São Paulo
1.05-ELII;f$

tind. raelleiro

Classe .47
d- iSdrnivir: óleos lujnificant.es i para
I
diggdibi gnios, notadamente - de relógios

Dezembro d3 1964

DIXRIO OFI(IAL .. (Seção IA)

Termo ri! 6564)67, de 13-8-64
Artes Gráficas Nipobrás .Ltda.
São Paulo

"NIPOBRKS"
IND. BRASILEIRA
Classe 38

tas, reboques, radiadores para veiculo&

rodas para veiculo& selins, &ideies, ti.
rentes para veiculn& vagões, velocipea
des, varetas de controle do afogador
acelerador, tróleis. troleibus, varam de
carros. toletes Para carros
Termo n.° 656.069; de 13-8-64
Czeslav Tokarevicz
São Paulo

agRIVÃO"
IND. BRASILEIRA

Aros para guardanapoir de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
Classe 36
para retratos e autógrafos, balões (exCalçados para homens, senhoras e
ceto . para brinquedos) blocos para
crianças
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuTermo n.• 656.070, de 13 -8-64
ras alo Impressas, cadernos de asaraLoja Batia Ltda.
ver, capas par adocumento& carteiras.
São Paulo
caixas de papeitio, cadernetas, cederBUTIi
nos caixas de cartão, caixas para paXnd. Brasileiru
oelaria. cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indic.es, contab. cat.•olina, cadernos de papel melimetrado
Classe 35
e em branco para desenho, cadernos
Artefatos
de couro
escolares. cartões era branco. cartuchos
de cartolina, crapria planográficas, caTermo n.° 656.071, de 13-8-64
dernos de lembrança. carreteis de pa- Ruor Material Para Construções Ltda,
Mão, envelopes env6lucros para chaSão Paulo

Termo 1.° 656.065, de 13-8-64
Panificadora e Confeitaria Cláudia Lida rutos de paPel, encadernação de papel
ot. papelão, etiquetas falhas indicas.
São Paulo

'CLAUDIA '5

,tas, carrinhos de mão e carretas, canga
carros, tratores, carros-berços, carreia
tanques, carros-irrigadores, carros, casa
toças, carocerias, chagaria, chapas cita
culates para veiculo& cebos de veiculo:
carrinhos [Iara máquinas de escreves
corrediços, para veiculos, direção. desils
gadeiraa. estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculo& guidão
Locomotivas, lanchas, motociclos, moi"
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para choques,
paradamas, para-brisas, pedais, pantõeS,
rodas para bicicletas, raios para bicicle.

Mana de celulose, guardanapos. livros
naco Impressos livros fiscalsi livros de
contabilidade: mata-bordo: ornamentos
'de papel transparente: pratos. PaPell•

RUM
Ind. Brasileira

Classe 16
Areia. cal, cimento, 'madeiras, telhas e
nhos.
papéis
de
estanho
e
de
alumiaio
IND. BRASILEIRA
tijolos para construções
papéis sem impressão papeis em branco
para
imPressão,
papéis
fantasia.
menos
Termo n.• 656.072, de 13-8-64
Classe 41
Gêneros Alimentícios Genal Lida
Alcachofras, aletria, alhy, aspargos. Par karar, paredes, papel almaço coei
.
São Paulo
açúcar. alimenteis paar animais. amido ou sem pauta papel crePoli. Pa pel de
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta seda. papel impermeável. papel em bo.
arroz. atuai. aveia. avelãs, azeite. azei bina para impressão papel encerado.
DEDAL
tonas. banha: bacalhau. batatas. balas halei higiénico. - papel impermegurel.
Ind. Brasuetra
Disca:atos, bombons. bolachas. baunilha para copiar papel para- desenhos. Pa:afê em pó e em grito. camarão: carteia. pel para embrulho impermeabilizado
Classe 41
an pau e em pó. cacau, carnes.papel para encadernar. papei para eaGêneros alimentidos
' vo cravar. papel para imprimir. Pa pel Pacaramelos, chocolates, confeitos. era
alimentícios croquetes, compotas. can- refina para embrulhos, papei celofane.
Termo n.9 656.073, de 13-8-64
oca coalhada, castanha. cebola. condi- papei celulose, papel de linho, papel Hospital
Santa Tereri ,,Ila T.,,onitada
mentos Para alimentos, colorantas absorvente, papel para embrulhar tachouri ços, dendê, doces, doces de fru- baco, papelão. recipientes de papel. rce
tas, espinafre, essências alimentarei. CM setas de papel. rótulos de papel. rolos
SANTA TEREZINEA
padas, ervilhas, amovas. extrato de ',- de papel transparente, sacos de papeL
Ind. Brasileira
mate, farinhas alimentidas. favas. fé serpentinas: tubos postais, de cartão..
cuias, flocos, farelo. fermentos. feita°
oubetes de oapel
Classe 50'
figos, frios, fretas. secas naturais e crisTermo
n.°
656.068, de )3-8-64
O timbre da sociedade a ser aplicado
talizadas; gricose. goma de mascar, gorLinowag Auto Met:finitas Ltda.
em papéis de correspondência e contaduras, grânulos. grito de bico. gelatina
São Paulo
•
bilidade
goiabada, geléias. herva doce hem
mate, hortaliças. lagostas. Ihiguas. leite
IS
. Têrtn.o n.° 656.074: de 13-8-64
condensado, leite em pó. legumes em
• Casa , Ypirancia de Tintas Ltda.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
•
•Sln P-mlo
saia alimentidas. marisco& manteiga
• •
margarina, marmelada. macarrao. mas.
sa de tomate. mel e melado, ame. mastrasileirá
,
, .
Classe 21 •
sof Para , minnaatts. molhos. .moluscos
racatar,da, ,mortadela, nós moscada. no- Para distinguir . Velculoa . e suas partes .
• . Classe 1 •
Tintas e vernizes
zes; &leoa comestiveis, ostras, ovas, integrantes; Aros
t para bibieletes, auto-

"LINOWAG
IND. BRASILEIRA _ 1

.;na.mun.
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Tbsue me 696.1084, de 1344964
"Mino st. 43564176, .de 11.8-64
áclasitea, caibras. . ralearas; adiantei
Tármo AP 656.075, de 134-64
.
Manas:. Casaras 'Teperidia
iiidraforte
Indústria
e
Conterei°
de
Cal'
chapas
para
maberturas
caixas
dágnst.
Ca/
de
Indústria
e
Comércio
itlieleafame
...atra. :para oshadaras, ciddes .4le.
Silo IPatilo
'Ltda.
Ltda.
São Paulo
'caixas .de .descarga para etlans, ed •
•ao Paulo
¡deo ipremaldadas, eduque. mandem de
base ,asfáltico. estacas, 'esquadrias, 'estruturas metálicas para constragres, liameIIIDRAFORTE"
DILAPORTE tta ICNDIES.TiFtI A
las de metal, -ladrilhos, lambris, 'lumes
Ind.. lizes12 ai ra
E COMERCIO DR CAL LTDA.:.
de juncas, lages,-.1agentaa. material mo/anta contra frio a calor, manilhas, mas.
las para ,revestimentos ide paredes maNane tmenenciai
deira para acestruaties mosaico*, InaClame 1
datas de base mita/tico, estadistas saga
re:X4D0 mP .656.478, -de 134844
Para distinguir: 'substancias guimicas, Comércio c Importação Pereira Ltda tornar intermealailizaates as -Jogaramusadas em geral mas indústrias andlinas,
Rio Grande do Sul
p,as de 4iineuto .e cal, Jaidraalicrt, padas.
absorventes 'amarro, água raz,
pulha, produtos taturainoaas, Mipatimeaalumínio un pó, alvaiade, amua anta:tebilizaums liemos ou sob meuá doaras
-tonantes. arittancruatantes o dedneruspara remeatimentos e outros como aura
C.If1E.LI
T ".•
tanta para caldeirai, arzénico, acataClasse 56
onas, placas para iraiI conatructiea, parn
na, acetato de chumbo, acetato de'
• vimentagg. acate ornamentais de ci- Para distinauir: Artigos de vede:trica
Ind
cobre, acetato de ambulo, acetato de:
mento ou gesso ara tetos e ~dm, .e roupas feitas em gerai: Agasalhos,
potássio, acetato de zinco, ácido bórico,'
papal para lanar casas, massas anii- mentais, alparcatas, anáguas. blusas.
Ciaste 1
ácido °xaile°, ácido nitriu, acido fé-' Tintas, esmaltes, lacas vernizes, zarr.an, =idos para mo mas construaGes par- limas botinas, blusões. boinas, baba..
talco, ácido enrico, ácido aalidlico, áci- gamam, inpenneabilizantes corantes e queias ,portas, portam pisos, soleiras, dounos, bonés, capacetes, cartdlas carado benzóico, natal, água oxigenada, al.,
casacão, odeies capas,, dumas,
andinas
para portas, Inatos tubos de concreto, ()aças.
cachecola.
calcados. chapéus cintos.
bagina, albuminato de ferro, argirol,'
telhas, moas tabas de vectilação, rata =tas, combinações.
~pinhos, calças.
arseniato de ferro, arsealato de potásTêm° n.r 1956.'079, de 13-8-6'4
ques de cimenta -viga!, vigamentos a de senhoras de crianças. calções, cala
sio, arseniato de sódio, antimónio meCrilegari Pica Ltda.
adirás
iças "anisas, camisolas, camisetas.
tálico, amoníaco liquido, arenal, aristal,
São Paulo
cuecas, acranias, colarintos, cueiros.
acetalilida, bálsamo de peru, bicloreta
Têtano m. .656.22. de 1134(64
saias, casacos, chinelos, dominós, er.bar
de mercúrio, bacharelo de mercúrio, bi.
Gabela° ide Araujo Góes
per, fantasias, fardas para militares, cofosfato de oidcas bicarbonato de M5410,
legiais fraldas, galochas, gravatas. gorbolas, alba. /oficina, borato de "Mio,
"". Ind
benzonaftal, banzado de mercúrio, bisros, logos de lingeris Jaquetas, /agua.
turnote, bicarbonato de potássio, bleu
luvas, ligas, lenços, naneis meias,
*SORTEIO - ASTwit"
FF. cala :Jatastes,. composições Aula:ta'
anates, mantas. mane:dto, manilhas, asaCllasse
cai utilizadas pelas indústrias, amace e' Para distinguir: Agtrardeatesa Aparai, latas palas, penhoar, falavas pelariam.
'RIO DE 3 ANEIROpelos cbrtumes, corantes, minerais para voa, anis, bitter, branda, conhaque, cer,pasmas, ponches, polainas, pijamas pa,
to na indústria. creosoto para uso met vejas ferres genebra, gin, kumel, lico.
altos perneiras, quicamoe, regalos
robe de chambre, roupão, *abaetados
indústrias, calcina, cal virgem tombo- res, nadar, punch. pimpermint, rhum,
suspensórios, saldas de banha sandálias.
nato de ferro, carbonato de magnésia, sucos de frutas em álcool, vinhas, ver.
Classes: 32, 33 ,e 50
•
suoteres aborta sungas. galas ou alado.
carbonato de sódio. carvao -vegetal =ah, 'vinhos espumantes, vinhos qui'TM*
osaa
'amuarmo ap oomop aapno
Ader. itoucas turbaram, ternos unia
nados. • voillskY
Tomo AP (656 .25, de 13-84964
cloreto de amônio, cloreto de cal, ado(formes e -vestidos
Pepreseistaões
Gradas
Conhénio
Têrmo n. ,656.080, de 13-8-64
cicado de sódio, cloreto de .patássk..
Tiamo
ialt
Limitada
.656.08d, de 1343964
colargol. coleai° ,elistica, menor da
João Antonio-Cara Valentim
Stumm; Ltda.
tártaro, ~sol, citrato de ler" citado
São Paulo
São
Paulo
:São Pado
de -quinina, citrato de Imo verde, cata,
bando ale anitatio, desato do zinca.
carbonato ale potássio, carbonato de
TRIBUNA POPULAR "
manganh, dermatel, elmengraxantes
-para "Macio, desoxidantes para seca
tais, derancrustantes para máquinas. ema
adite ma pó, estearam ale •aluenurioz
Classe 32
casênclas
goasenol, essência de -ett-..
canos emolientes pana affinoraia de - Almanaques, •tuk104. :álbuns Imprestiram: aplicadas. -e:malsim:mates pura; sos, cartazes cardinas, jornais ~coa
produtos asfálticos, esmaltes,. ater, no- arda • *altaneiros Pliblicatees ilmPrei"
aadita,
sul, formal, fosfato ale lano, Amido: sai ~ida. :Rtepaganda
de trkálcio, fosfato de potaasio, fosfato idevisão. jornais. ~amas radio/tini
de sódio. 'fosfato de amasio, fluidos; -aos peças teatrais e casematográficas
Classe 50
e revidas impressas
para belas, glicerinas, gliciaolosfato
Impressos em geral
pedis:ao, gliceroladato de magnésio:.
Classe 48
Tiamo a .656.081, de 134-154
Termo in* 156:087, de 13-1-1964
g/iceroloslato de sódio n cálcio,Mima,'
Para distinguir: Perfumes, c/abulias, mi.
Glibetto de .Araujo Góes
Hidra-Elétrica .Mongagua Ltda.
glicose gomelinas, baratos, ladroada,
tratos,
água
de
criltinia,
água
de
touca&fida
São Paulo.
fitas benaitor, *hemoglobina em pó:,
dor, 'água de beleza, água de ,guina,
lipoma/fitos de sadio, iodo metálico4
água de tosas, água de alfazema, .água
Is SORTEIO ASTRAL
iodureto de chumbo, todureto de anda
para barba. 4qpies a tônicos para os
nico, iodureto de prata, lodureto de ema:
cabelos e para a pele, brilhantina, ban8, Paulo - Capital
x8'fre, Icitidi, iodureto de potássio, ama'
dolina, "batons.", cosméticos, fixadores.
percneabilizantes, iactofadato de cálcio,
de penteados, petróleos. óleos para os
lactato de cálcio, lanolina
cabelos, creme ~anelo:ente, cremes gorCiasses: 32, 33 e '50
durosos e pomadas para 'limpeza da
riamo 11.9 656.077, de 13-8..64
BRASILEIRA 14
‘littula
D.
pele e "maq.:Alaga" depilatórios. desoFarmácia SOO Jorge Ltda.
Ramo aiP 4596:23, de 134841964 dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
'Suo Paulo
noaparanga" Construtora e Comeaciat e talco perfumado ou nart, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Limitada •
Classe .31
embelezar cibos e c/hc s. caranim para Paia distinguir; &fatoriais para amibaSão Paulo
o rosto e para em lábios, adblio e creme çaes. e &coriscam: .Arg amassas. argila,
para barbear, adbão Ikando perfumado areia, azulejos, gatentes, balaudrea
Ind.Brartlletra •
ou não, sabonetes, dentifrícios ore pó, cos de cimento, Igaras para pavimentapasta ou líquido; sais perfumados para ção, ralhas. _cimenta cal, cré, adiapas
banhos, pentes, arapcatutilores de -perita isolantes caibras. caixilhos: adunar
8RA$1LEIRA
me: escóvas para dentes, cabelos, unhas, chapas para ctiberturas, caiam
Classe 3
dAmm,
e cillos: dum de louro, .'saquinho perfis-, caixas para coberturas.
Para distinguir produtos farmacêuticos
calma alált
medo,
preparados
em
06,
-pasta,
ilfqtia4
caixas
.de
descarga
para
Mimai,
a
em geral j remédios), alcoolatos, alcoolado e tijolos -para c tratamento -das unhas ç8es pra:adita dà. eduque, mutilam dri
Clame 36
turas, bioculturas, cremes, pastilhas, cápbase sanifico. -estacas, ,esquadrias
sulas. comprimidos. drageas, elixires, ex- Para distinguir: Materiais para constro. dissolvestes e vernizes removedores de,
para -os tznaft 'metálicas para constaustate, dentel;
tratas, emulsões, essências, granulas, li- çaes e decorações: Argamassas, argila.' cutícula: glicerina perfumada
nimentos. abalos, óleos, pomadas. .pas- ateia, azulejos, atraentes. balaustres, blo. -rebeles e nixeparados pata alesadlorir Ias fie metal. ladrilhas, ilambrii,
-pintas ma sinais artift. de atração, lages, lageotai, material 942
tas, pílulas, soros, 'soluções injetáveis,' rea de necto. bloros para pavimenta- unhas, cibos
siais -óleos para a 'pele
leate contra frio e calor, manilhas, faidd
Notações em geral. vacinas, xaropes ", ca as, cimento, cal, cré, chapes
a.

AULINENC

MONGAGUA
LIN

°SÃO 3DROE"
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itaa pata reveatimentos de paredes. madeiras pata construções, mosaicos, produtos de base asMItico. produtos para
tornar Impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
.construções, persianas. placas para pavimentação, aças ornamentam de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antitcldos para uso nas construções, pargutas, portas, portões. p,sos, soleiras,
ara portas, tijolos tubos de ax. ereto,
telhas, tacos, tybos de ventilaçLo, 'antoes de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs
n••n--

Teono n.o 656.088, de 13-8-1964
' R eviscopa" Decorações Ltda.
São Paulo

REVISCOPA
IND. BRASILEIRA'

Classe 40
Wwsis etn geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, irlualva móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo cadas,, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares: berços, biombos.
Cadeiras, carrrinhos para chã e café
Conjuntos para dormitórios, conju,,,tos
para sala de jantar e sala de visitas.
Conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas. cabides, cadeiras
trató:ias, cadeiras de balanço, caixa
e rádios, colchões, colchões de raalas
(-apensas, divisões, divans s discotecas,
e madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
abas, estantes, guarda-roupas, mesas.
naesinhas, mesinhas para rádio e televitão, tnesinhas para televisão, molduras
ra quadros, porta-retratos, poltronas.
g'tronas-camas, prateleiras, porta-cisaMu& sofás, sofás-camas, ravesseiros e
vitrines

1

Termo n..° 656.089, de 13-8-1964
Ind .:-art. e Comércio "MGR" Ltda.
São Paulo

Classe 11
voai msonguir ferragens e "et-as:
Al/caiie3, alavancas, arruelas, arrebites.
argolas, aldraves, armares de metal
abridores de latas. araMP. Rpm-faros de
6ha e café, assadeiras açucareiros, aparelhos p ara lavatkino a-andelas, arestas, aros, almofadrises amoladores
Itmotadores de ferramentas, alcas para
Oncinhas, brocas, bigornas, baixelas,
!candeias, bacias, mornbeniereQ baldes
borboletas, baterias b asa s de metal saçadetra. ', bules, bisagra buchas, bainha
Para facass bate sias d- casinha, colheita de aedreIros. rade-141s correntes cabidas chia vea de parafusos, conexões

/AM OFICIAL (Seção III)
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para encanamonsoa saiam de metal para
Termo n.0 656.092. de 13-8-1944
podões, colunas. *anos, chaves de fenPedro POrtunato
da, chaves inglesas. cabeções, canecas, •
SM Paulo
copos, cachepots centro de mesa coquebeleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro'DEPURATIr
las, chaleiras, cafeteiras conchas coaZERTANEJ
:no.. oras].
dores, cuscuseiroa. cabides de metal,
caboto, caixas de ferro, cgruzetas curvas
Classe 4
cartoneiras, chaveiros, canivet,-s, criaProdutos vegetais da nossa flora
venas, cremones, cadinros crivos, chanmedicinal e Nacional
fradores, 'cassinetes. cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torTármo n.9 656.095, de 13.84964
quimétrica, correntes para chaves, colPedro Fortunato
cretea, chaves para porcas, distintivos,
São Paulo
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
XAROPE SOL
enfeites de metal. estribos, espátulas
nd.- Brasileira
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos. estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espuClasse 1
madeiras, formões, foices, .erro para
Produtos vegetais da nossa flora
cortas: capins, fierolnaa, facas, facões
medicinal e Nacional
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Termo n.o 656.094, de 13-8-1964
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
Panificadora Santo Amaro Ltda.
fivela, furadores, ferramentas cortantes
São Paulo
ou pecha-antes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, lisas
de aço, ganchos, guaanições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de cor.eias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
Classe 41
gonzos, grosas, garrafas. ilhoses, joaBolachas, biscoitos, broas e pàes
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaTermo n.° 656.095, de 13-8-1964
dinhas, molas para - portas, martelos
Propatec — Projetos e Pareceres
marretas, matrizes, marmitas, maçanetta
Técnicos de Engenharia Ltda.
mossas, machetes, mantegueiras malhos
Guanabara
navalhas, nipes, pcas. pás, picaretas
pregoo, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, pos ai ras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros. oanelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, pauelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presi70 o"
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
0 4•°,'
rebites, reduções, recipientes de metal.
/ +1/4. • rodízios, roscas de aço' inoxidável, reC 0*
Q
gistros de aço inoxidável registros,
O
.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarróc .6
lhas, torqUezes, trilhos tubos subulaQ
cões, ampões. travadeiras telas de
arame, trincos. taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, tisnares talhadeiras
Nome Civil
sampau para pandas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torraTermo n.s 656.096, de 13-8-1964
deiras, orinóis, vasos, smsilhames verCOPEL — Companhia Predial Pena fiel
gas, mandril de .expansão, freza
Guanabara
frezar, guia de fres,a de chanfrar,
ventosas, maletas: haus para sacos de
,f iageni, para pastas, balinazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão

19J4

Termo a.. 656.098, de 13-8-1964

TAPIC — Territorial, Agrkola, Inaot
poreseet e Construções Lede,
Guanabara

eira

TAPICI
Classe 16
Azulejo., ladrilhos, teIrs, vige., pane,
Janelas, esquadrias, materiais exclusivas
mente ara construção e adõrno de
prít.dioa e meadas
Tèrmo n.° 656.102, de 13-8-1964
Ireosta
Importção e Coméraio Ltda,
São Paulo

An?affir.

Glasse 11
Para distinguir: Alimentação para ave
e animais, arroz, amendoas, araruta
alpiste avelã, amido, ameixas, azeites
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas,
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, caramelos,
coalhada camarão, canas, carne de ba3o, açucar, café, cravo canela cebola
alho, azeite, banca, massas alimentícias
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas,
creme de leite, creme de mui-o, condimentos, crustáceos, chá, cravo, caçé,
cangica, charque, cõcos, castanhas, cominho, cangiquinha, conservas alimennelas, doces, doce de banana, doce de
leite, drops, extrato para doces, de
tomatt, e de carne, ervilhas, enxova,
erva-doce, essenncias para balas, para
doces e para alimentos, ligada, frutas,
frutas secas, em caldas, cristalizadas e
compotas, féculas, figos, flocos, fermento, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar. geléias, geléias de mocotó,
goiabada, gorduras, grão de bico, glacés, glicose, gelatinas, grânulos, línguas.
linguiças, leite, lombo, lombo, leite condensado, leite em pó, legumes, lentilhas,
lagostas, mel, marmelada, mortadelas,
manteiga, mostarda, mariscos, moluscos,
molhos, margarina, massas alimentícias
e de tomate, melado, milho, noz-moscada, óleos comestíveis, ostras, paios, pessegada, peixes, pescados, panetones.
pasta de amendoim, .pikles, patês, pastilhas, pó para pudins, ralinés, paes.
pães de fórtna, pimenta, presuntos, polTesto ri.' 656.090, de 13-8-1964
Classe
16
Ermafrut Importação e Exportção Ltda.
queijos, quisera de milho, rações
Mnerial exclusivamente para constru- vilho,
São Paula
balanceadas,
requeijão, remas, sagu,
ção e aderno de prédios, estradas, citadas, sucos de frutas, salsichas, sal.
mento, azulejos, ladrilhos, telhas,
toucinho, tremoços, trigo torrões, torERMAPRUT
portas e janelas
radas, tâmaras, tapiocas, vinagre
Termo o.° 656.097, de 13-8-1964
Termo ti.° 656.099 de 13-8-1964
COPEL — Companhia Predial Pena fiei
., 41
loão Garcia Cáceres
Guanabara
Fruts geral
São Paulo
Termo n.° 656.091, de 13-8-1%4
Pedro Fortunato
São Paulo
NIMENT° SOL
nd. Brasileira

-exstm~ta

Ocectiai TenaM

cias,:4
,
Produtos vegetais, da nossa flora
medtatnal e Nscional

Classe 16
Nome Comercial

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00

Indústria Brasileiri.
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