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SECÂO
ANO XXII — N.° 47

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 4 de março de 1984

CAPITAL FEDERAL
"

T2RÇA-f EIRA, 10 DE

MARÇO DE 1984

— Aperfeiçiamenba
'REVISTA DA I JROPRIEDADE' em ou111.810
relativos a torradores
café para prova do produto.
querente — Rod-Bel S.A. Inditea
INDUSTRIAL
trla e Comércio.
-

dia

Dect.;ões do Sr. Ministro (Retificadas o despacho recorrido de fls. que Aberta a seção foi lida e aprovada!
provada N. o 113.526 — Sistema de coal
por ter saído com incorreções)
versão de fase — requerente —
bem aplicou o dispositivo legal, visto a "Ata" da seção anterior,
não colidirem nem estabelecerem
A seguir poi estudado o têrmo. Henry •Allen Steelman. •
Cia. Biackstaff de Linho Limitada érro ou confusão -as marcas regia•i N.o 117.744 — Dispositivo de
.--. recorrendo do despacho que defe- tranda e recomente.
N.o 423.641 — marcae — Dias- suspensão — requerente — Soolèriu o térreo n9 180.303 — marca
tat — classe 8. — Requerente — tê Das Brevets J.A. Gregoire.
Rio, 20 de fevereiro de 1964. — Robeitshw
Tropical — do requerente Nathan
Fultori Contrls Com aSecretário
da
José
I.
C.
Verciani,
Kertzer & Cia.
P ! Modelo de utilidade Defed do
Procurador -- Monsen,
ter
saldony
—
Indústria
(Republicado
por
O Sr. Ministro ,exarou o seguinte com incorreções).
LeonardOS & Cia. — Artigos --- IZIP 96.375 — Molejo Suplemens
,
despacho: Dou provimento ao re•
unidades termo — Hidáulicos pa- tar aplicável a assentos em ges
curso, aciotando as conclusões e os
Eno Scott &Bowne Inc. of -Brasil
fundamentos do parecer da Consul- — recorrendo do despacho que dele- ra uso em dispositivos termostá- ral — requerente — Auto Comár.
toria Jurídica. Era 18 de fevereiro riu o têrmo w 269.179 — marca: ticos de contrôle de temperatura, cio e Indústria Aciel Ltda.
de 1964. — Egydio Michaelsen, Mi- Preventan de Indústria Farmacèu- op ino u a comissão que __ _ N.o 114.057 — Dispositivo para
... nistro da Indústria e Comércio• (Re-. tica Endochimica S. A.
aprèsente fotografia ou catálogo pasta dental — requerente —
publicado.
João Emenesio Pinto.
,0 Senhor Secretário da Indústria dos artigos reivindicados.
S,
A.
.Indústrias de Chocolate Lacta
exarou o seguinte despacho:
'
Nada
mais
havendo
a
tratar,
— recorrendo do despacho que refePRIvILÊGIO DE INVEN9A0
Conheço do recurso interposto de são encerrados Os trabalhos pre-,
INDEFERIDO
riu o Urino n 9 275.929 — marca
às 18 horas ,voltando a
primolac — de Fabrique Suisse des acôrdo com o artigo 50, parágrafo cisamente
•
a
p
único, da Lei n' 4.048 de 29-12-61, ,.., •'-'
Prochuts au Lait Guigoz S. A.
N. 107.920 — Alcoragena dli Ar.
„ "IA ' •! a se reunir no dia 26 madura
e da Portaria n 9 216, de 27-9-63, `"
de
Concreto.
Requerente: — •
O Senhor Secretário da Indústria e lhe nego provimento para manter de feveireiro de 964. Lavrando, eu, Dyckerhaff & Viridmann Kommann
Domingos
Angelo
de
Qaudros
Sá,
exarou o seguinte despacho:
o despacho recorrido de fls. que
N: 112.425 — Um estampo para
Conheço do recurso nos thrinos do concedeu o registre da marca piei- Secre tário da Comissão esta "Ata„ .ditzesellschaft.
que vai por todos assinada.
forrar com dois revestimentos difeparágrafo unia do artigo 50, da teada.
Rio,
20
de
fevereiro
de
1964,
—.
Ass. Antero Gomes dos San . rentes, Requerente: — Fábrica de
Lei w 4.048, de 29-12-61 e da PorSecretário . da tos.
Penas de Aço Brasil Ltda.
.
taria ,Ministerial n9 216, de 27-9-63, José I, C,. Verciani,
• uke nego provimento para manter Indústria (Republicado por ter saído
Eunice
Cândido
Muiloz
Pinto
DESISTÊNCIA DE PRC)CESSO
o despacho de fls, que determina o com incorreções).
Olivia Marques dos Santos.
registro da marca — Primolae —
S. A. Institutos Terapêuticos neuna classe 41, face os outros já re- nidos Labof arma — recorrendo do Nelly Velloso dos Santos — re- Rohm & HaaS Company — declan
tificação do dia 3 de março de a desistência do pedido de privilégio
gistrados de fls. do processo.
despacho que deferiu o têrmo 270.737,
de invenção — Processo de Fiação
1964.
Rio, 8 de fevereiro de 1964. — — marca Colimicina — ro reguede Filamentos Artificiais — ténue
José 1. C. Verciani, Secretário da rente: Indústria Química e Faria123.418. — Anote-se a desistência c
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA arquive-se
céutica Scherin g S. A.
Indústria e Comércio.
o processo.
O Senhor Secretário exarou o se- D IVISA() DE PRIVILÉGIOS
Koh I. Noor — Fábricas Unidas de
'Artigos de Metal — Emprêsa Na- guinte despacho.
ExiGÊNCIAS
cional (Koh-I-Noor Spojene KovoRio, 4 de março de 1964
interposto de
Conheço
do
recurso
prumyslove Zavodi, Narodni, Podnik) acôrdo com o artigo 50, parágrafo
N. 76.387 — Aktiebolaget: Vibre
Notiifeagdo
— Recorrendo do despacho que in- único, da Lei n9 1.048, de 29-12-61,
Verken. — Cumpra a exigência,
deferiu o termo n y 347.018 — marca e da Portaria n9 216, de 27-9-63,
N. 93.260 — Thos. Storey (Engi•
Uma vez decorriedo o prazo de
KIN. — O Senhor Secretário da e
nego provimento para manter recurso previsto pelo artigo 14 da neers) Limited. — Cumpra a estlhe
Indústria exarou o seguinte despao despacho recorrido de fls. 7, com Lei n.o 4.048 do 29-12-81 e mais gência.
cho: Conheço do recurso interposto, observância
N. 126.895 — Comissariat A V
do parecer do assistente dez diaes — para eventuais juntade acôrdo com o artigo 50 parágrafo jurídico desta Secretaria.
Energie Atomique. — Cumpra a exi.
das de recursos, e do mesmo não gência.
único da Lei n 9 4.048 de 29-12-61,
N. 102.207 — Estanislau Azevedo. ".
e da Portaria n 9 218, de 27-10-63, Rio, 20 de fevereiro de 1964. — se tendo valido nenhum interessapra P exigência.
e lhe nego provimento para manter José I. C. Verciania, Secretário da do, ficam notificadas os requerenN. 1. .262 — C. K.
lliam 8g Co.
o despacho recorrido • que bem apli- Indústria (Republicado por ter saldo tes abaixo mencionados a compa— Cumpra a exigência.
Cell O artigo 95 número 17 do Có- com Incorreções).
recer
a
êste
Departamento
a
fim,
digo da Propriedade Industrial.
N. 123.067 — Corrado Cipolla —
de efetuarem o pagamento da ta- Cumpra
EXPEDIENTE DO D IRETOR
a exigência.
Rio, 20 de fevereiro de 1984. —
xa
final
concernentes
e
expediGERAL
N. 123.853 — Umberto Barera •
José 1. C. Verdeai, Secretário da
ção e disposição detanque de Rodolfo
ROS30. — Cumpram a exiIndústria (Republicado) .
dentro do prazo de sessenta dias gência,
. Rio, 4 de março de 1984
Perfumaria Kanitz Ltda. — re— na forma do parágrafo úriVo N. 129.923 — The floover Comcorrendo do despacho que indeferiu
Diversos:
do artigo 134 do Código da Pro- pany. — Cumpra a exigência.
350.532
—
marca:
Suco
9
têm°
n
o
Tármo n* 209.153 — A. Silva &
de Colônia, de Studart S. A. In- Medeiros — marca — Arquive-se o prledade Industrial. ' N. 124.038 — Arburg Peingeratedústria e Comércio.
& Soluta. — Cunk•
Privilégio de Invenção Deferidos fabrik Ohg.
processo.
O Senhor Secretário da Indústria
n
paaexigência.
Retifeicação da "Ata" da 364.0 N.o 111.023 — Escudo de Prato- N. 124.039 — Auburg Feingerater
exarou o segu!nte despacho:
Renião da C.C.A.P., instituí- ção e disposição de tamque de fahrik: Oh T• /Rh! & SPhne . — CumConheço do recurso interposto, de exigência.
acôrdo com o artigo 50, parágrafo da pela portaria número — 52 de combustível para veículos de uma Pra
alitaetl7.258 — Maurice Aristide Jules
via e similares — requerente — jeN
único da Lei n 9 4.048, de 29-12-61, — 24-6-1954.
lot — Cumpra a exigência.
e da Portaria n a 216, de 27-9-63, Fica retificado a parte final Zavody. 9. Kvetna, Narodni Pod-. N. 122.021
— Joesé de Mattos
e lhe nego provimento para manter omitida pela ,Imprensa Nacional. nik
. InarNo- — OtaliPra a exig4nela.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diàriamente, até às
DIRETOR • GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
et-tapa oa atolo ema Recu.çÃo
11,30 horas.
CHIMPE CO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à matéria retribuída, noa
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deSEÇÃO en
verão ser formuladas por esIntolIo dO psiblésidatto do ***** !tants do Oopartarn nanteb
crito, á Seção de Redação, das
tk i anionse do Propriodaido Industrio/ do Ministério
• 9 às 17,30 horas, no máximo
do Indústria o ComérSio
até 72 horas após a salda dos
Impresso n es oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
chictilografados e autenticados,
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES I
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- • Excetuadas as para o
I Semestre . . . Cr$
600,00
450,00
exterior, que serão sempr" Semestre . . . Cr$
I Ano
Cr$
1.200,00
Cr
Ano
900.00
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époI
ca, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00!An (") .
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
• poderão ser suspensas sem parte superier do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e de
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a te-,
messa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação. solicitamoe
usem os interessados prefem
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos et3 edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da ,assi.
natura
O fünciondrio público fe.
dera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficial
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por emo
decorrido.

N. 122.393 - Imperial Chemical
MARCAS DEFERIDAS
Industries Lirnited. - Cumpra a
exigência.
Radio Renner N° 250.520
N. 143.849 - Sylvio Lago Pereira Classe 8 - Aloisio Hugo Jungbluth.
da Silva. - qumpra a exigência.
N° 257.930 - Brasil Portugal
DIVERSOS
Classe '11 - Adega Brasil Portugal
Limitada.
N. 74.672 - Inventa Ag. Fur ForsN° 377.556 -- Dot
Classe 8 ,110
'lining Und Patentverwertung. Privilégio de invenção. - Argui- Dot Recorda Inc.
ve-se.
N° 415.262 - Canta Brasil - ClasN. 130.270
Martinlano
se 8 - Erin ::Zropsch Areiguari.
- Modèlo de utilidade. - Arguive-se.
N° 416.308
T-60
Classe 16
N. 132.725 - Plínio Gomes, João -- Aço Torsirna Sociedade Anônima.
Antônio do Règo - Madeiro e Ari
N° 416 385 - Veneziana - ClasSofia - Privilégio de invenção. - se 8 -- Poços Artezianos Comer SoArquive-se.
ciedade Anônima.
N. 138.203 - Etim Eletro Técnica
N• 420.600 - Engerase
Classe
Ltda. - Modélo de utilidade. 3
Laboratório Clinico Silva ArauArquive-se.
N. 110.634 - Peter Schladermundt jo SOciedade Anónima.
- William R. Dennerlein e Langdon
No 431.901 - Bourdon Classe
8. SIMOZIS Jr. - Privilégio de in- 23 - Companhia Renascença Indusvenção. - Torno sem efeito o des- triai.
pacho que arquivou o presente pedido tendo em vista a petição de
N' 434.405 - Rbodialon - Classe
Cs. que não foi junta em tempo ao 23 - ompanbla Brasileira Rhodiageta
pedido.
Fábrica de Ralou.
N• 435.038 - Rhodiacol - Classe
EXPEDIENET DODIRE'rOR DA
2 - Companhia Química Rhodia
DIVISA() DE MARCAS

N° 433.562 - Nycron
Classe
36
Sociedade Anônima Cotonificlo
Gavea.
N° 436.720 Calcula Classe 3Z
- Tecelagem Parahyba Sociedade Anônima.
N° 439.887 -- Bauru Classe 6
- Retificadora de Motores Bauru Limitada.
N° 439.905 - Café Paraná - Classe 41 •-• Elvira Conceição Achcar.
N° 439.292 - Alemão
Classe
48
Erico Kohn.
N° 440.710
Filtro Popular
Classe 8 - Fábrica de Filtros Fiel
e Senum Limitada.
N° 440 761 - Cuba - Ciaste 41
Jorge Audi.
Classe
N° 440.881 - Cientifico
Octavio Francisco Pinheiro.
36
N9 441.343 - Bahia - Classe 27
- Sisal Bahia Limitada.
N° 441.830
Classe 42 •-• Assen
Andraus.
N9 581,286 - Tridoze
Classe 3
Labortecne Limitada.

E.XPED1ENTE

Rio 4 de março de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezambro de
1961 e mais dez dias para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não setendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenta dias - ta forma do parágrifo
Mico do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

N° 440.876 - Tubair - Classe 10
- Hermas balas Sociedade Anónima
Indústria e ComérciO.
N9 510.248 Frutea Classe
41 - Indústria d e Produtos Alementicios Racionais Inpar Limitada.
INSIGNIA COMERCIAL
DEFERIDA
N' 376.961 - Acaiaca
Classes
11 - 19 23 - 33 -- 36 - 41
-- 42 - 43 - 44 - Acaiaca Sociedade Anônima - Artigo 114 - Com
os exemplares d e Rilhas 11-33 com
exclusão do gênero de nogaio referente as classes 23 -- 36 .-- 42.

NOME COMERCIAL DEFERIDO
N9 252.411 - Voram MOtores Sociedade Anônima
Varam Motores
Sociedade Anônima
Artigo 109 número 2.
N° 254.220 - Geradores Energia
Mec?nica Aplicada Sociedade Anónima
GEMA - Geradores Energia Mecânica Aplicada Sociedade Anônima
- GEMA - Artigo 109 número 2.
MARCA INDEFERIDA
N° 247.432 - Gigante -- Classe
49 Auto Americano Importadora
Sociedade Anônima.
N° 253.560 - Uma Chave -- Classe 42
Kerne! Eid.
N° 269.513 - Teimar - Classe 36
- Confecções Teimar Limitada.
N° 285.339 - Pinguim - (Coo.
Fig. de 2 pinguins) - Classe 40 Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira cie Bebidas e Conexos.
N° 370.087 - Extracilin - Classe
3 - Laboratório Leo do Brasil SoCiedade Anônima,
N9 370.542 - Arquimedes - Classe 8 -- Indústria Mecânica de Precisão Arquimedes Limitada.
N° 371.142 - American Standard
- Classe 28 - American Radiator
Standard Sanitary Corporation.
N° 374.546 -- Maluca ,-- Classe 42
- Pedro Francisco do Rego Barros.
N° 374.654 - Kira -- Classe 10
- Casa Lohner Sociedad e Anônima
Médico Técnica.
N° 403.239 - King
'Classe 36
- José Vicente Carnargo.
N° 405.418 Vernitucina - Classe
3 - Laboratório Cintar Sociedade
Anônima.
N° 433.561 - Nycron
Classe 23
- Sociedade Anônima Cotonificio Gavea.
•

•

-

INSIGNIA COMERCIAL
INDEFERIDA
N9 250.629
Saras - Classes
16 -- 16
33
50 --. Terraplanogem Saras Limitada.
SINAL DE PROPAGANDA
INDEFERIDO
N• 417.814 - Lubrifica Melhor Classe 47 - ESSO Brasileira de Petróleo Sociedade Anônima.
N° " 417.815
Cada lata ce-milhares de horas de pesquis,,.
Classe 47 -- Esse Brasileira d
célico Sociedade Anônima.
Na 417.816 - Pesquisa aperfe
o melhor motor oil - Classe 47 Essa Brasileira de Petróleo Sociedade
Anónima.
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N° 417.817 aa A pesquisa faz a ções do nome da titular. - Anotem- N° 440.954 --- Rhonil
Classe 6 - 1 N9 439.302 -- Aa que mais barato
47 -- Essa Bra- se as alterações de nome.
; Indústria de Compressores para Refri- vendem e melhor atendem a-- Classes
Sir
James
Murray
do
Brasil
S.A.
ileira de Petróleo Soliedade
2
29- 41 ••••• a2 -43- 44
Produtos Farmacêuticos - pede a geração Rhonil Limitada.
asa.
N 9 441.461
Sorfelita
Classe - 46 - 48 - Antonio do Amaral •-•
alteração de nome da marca: AloonArtigo 121.
N° 417.820 -• Feliz tod a vida com tina, n9 235.721. - Anote-se a alte- 36 - Sorielita Modas Limitada
Com 'exclusão de cObretudo.
ip seti carro .-- Classe 47 Ess0 ração de nome.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
Brasileira de Petróleo Sociedade Au&
Regência Indústria de Artefatos de
N° 441.488 -• Berryvar
Ciasse
DEFERIDO Madeira Ltda. - transferência da 1 -- Marietta do Brasil Indústria e
lma., •
marca: Jupim termo 429.1381. - Comércio Limitada - Com exclusão
•
N 9 441.466 •-• Nos estamca aqui
, N9 406.405 - Supermercado Cima.
a transferência.
Classe a 6 - 21 - Elevadores Sár Anote-se
de
celulose,
betumes
e
thiner.
Manoel Aurélio Bezerra - na
rua - Classes 41 - 46 -• Marino
Limitada.
transferência da marca: Santo 'AnN° 442.405 -- Aquaplast
Clas- Pedros o- Artigo 117 número 1.
Vaio termo 432.128. - Anote-se se 28
Aquaplast Comércio amaisN° 406.701 - Fábrica de Malhas
FRASE DE PROPAGANDA
e, transferência - Quanto ao pedido Iria de Plásticos Limitada.
Esquitno
Classes 22 -- 23
24
DEFERIDA
de Aurélio Bezerra - transferência •
N0 442.931- Sanlgéne
Classe
Fábrica de Malhas Esquimo Limitambém do mesmo registro. - Ar2 - Porvenir Puerta.
tada - Artigo 117 amaro 1 . do Có• N° 435.650 - Qualquer dos três
quive-se em face da declaração.
43
Classes 41 -• 42
Indústrias Helenor José Cândido, Virgílio de N° 443.095 - Promindbras Clas- digo com exclusão do género de nede Chocolate Lacta Sociedade Andai- Azeredo - na transferência do tèr- se 7 •-• Promindbras Promoções e CO- gócio relatório a classe 22.
mo 444.846 - marca: Pó de Ouro.
ma.
mércio de Equipamentos Industriais LiN° 420.400 Engarrafamento N..
- Anote-se a transferência.
mitada.
robe e Trovador - Classes 33 - 42
N° 439.711 -- Seu cartão vale 1
N° 443.166 Cesta de Natal No- - 43 - Engarrafamento Parobe e
EXIGÉNCIAS
Milhão -- Classe 33 - Editora Lar
vacap - Classe 27 - Empresa Pau- Trovador Limitada
Artigo 117 núFeliz Sociedade Anemitna.
Pirelli S.A. Cia. Indústria Brasi- lista de Propaganda Sociedade Anta mero 1.
N9 439.712 - Seu ingresso vale 1
1
ira
na
exploraçã0
contrato numa.
,
anilhão - Classe 33 -• Editora Lar da marca: 196,490. - de
• N 9 440.343 - Estação Rodoviária
Cumpra a
Feliz SOciedade Anônima,
N° 443.211
exigência.
Pingo de Cristal
Municipal de São Paulo
Classe 33
Estação Rodoviária São Paulo LiSua participação va- Colgate Palmolive Company - na Classe 48 - Marie Françoise Indús14' 439.715
transferência
do
termo
439.606.
-.
tria de Perfumes Limitada.
mitada - Artigo 117 número I.
- Classe 33 •-• Editora Cumpra a exigência.
la 1
N" 443.238 - Voz Orionina
Lir Feliz Sociedade Anónima.
Plupeti . Indústria de Roupas Es- Classe
N° 441.618 •-• Otau Organliaçao
42 - Instituto de Artes e Ofi- Técnia'a
1 9 439.716 - Suas felicitações va- porte Ltda. - 'na transferência do
de Imóveis e Administração
cios
Divina
Providência.
kpas mllh5es -- Classe 33 Editora tênno: 494.981. - Cumpra a exiV.
Nekatschalow
- Classe 33 -aV.
N° 443.383 - Marechal Classe Nektschalow
gência.
Lr Feita Sociedade Anónima.
Artigo
117 número 1.
- Indústrias Reunidas São Jorge
N 9 441.638 - Brasilia Golf Club
Eneas Fernandes Rodrigues eia, 28
Sociedade
Anônima:
E,XIGÊNCIAS
- na alteração de nome do termo n9
Cyrillo Martins - Ariao
C1asse • 33
466.038. - Cumpra a exigência.
N 9 431.101 - Perboron •-• Classe
1.
•
Ns. 419.227 - 419.228 -• 419.229 Francisco de Moura Monteiro - 46 - Companhia EletroquimiU de ••117 número
N° 443.645 - Cine Lar - Classe
419.232 - na transferência do termo n s 465.072. Osasco - Com exclusão de dissolven- 419.230 a- 419.231
33
Filmes Limitad a -Artigo 117
09.233 - 419.234 - 4.19.235 a- '- Cumpra a exigência. ,
• tes para gorduras e tintas para polir número
4.
419.236 - 419.237 Salbraa Salle
limpar
calçados.
neira do Brasil Limitada a- Cumpra EXPEDIENTE DAS DIVISOES E
N°
439.218,
Air Lanches
IDAS SEÇÕES REPUBLICADO POR - N° 435.060
Artmestico - Classe -• Classes 41- -Brasília
as exigências.
42 43 - Petronio
TER
SAIDO
COM
INOORREÇOES
8
AlggerIna
Sebastian'
de
Martino
421.845
Ns. 421.843 - 421.814
Camacho Sociedade Anônima - ArIrene Gdnçalves.
Cum- Milton, Ayres de Lacerda
Rio, 4 de março de 1964
tigo 117 número 1.
pra as exigénclas.
• N 9 436.318 -- Emblematica •-• CiasN° 442.354 Teatro Augusta •-•-•
Notificação
se 48 -• Lixa Reclame Limitada -- Classe 33 - Fernando Avelino Cola
DIVERSOS
Uma vez decorrido o prazo de re- Considerando-se como característica a rea - .Artigo 117 númer ol.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei forma de representação da marca.
119
4.048 de 29 de dezembro de 1961
Eduardo
Marques
N 9 209.170
N 9 440.471 - Evelyne Classe 17
• MARCA INDEFERIDA
e mais Dez Dies - para eventuais
Arquive-se o processo.
-•
Brasil
, _Comercial e Importadora
juntadas
de
recursos,
e
do
mesmo
N° 405.039 - Les Succesaeurs de
Classe 24 - Lanifício VaPerlon
não- se tendo valido nenhum intea Limitada. •
P. Cazanove - Preliminarmente face ressado,
ram
Sociedade
Anónima.
ficam notificados os requeN° 441.581 - Agrest
Classe 36
ao cumprimento da eidgênbs de What rentes abaixo mencionados a comN.0 401.277 - Styflex - Classe
11. tOrno se mefelto o despacho tolhas parecer a êste De p artamento a fim, • Agrest Sociedade Anônima Comer- 23 - Brasital S. A. Para a Indúsde efetuarem o p agamento da taxa" dal Industrial Financiara e Imobiliá- tria e o Comércio.
9 verso que arquivou o processo.
Transferêncla e Alteração `de
Em seguida è S. de prorrogação final concernante à expedição dos ria.
p/o exame dos novos exemplares,, e respectivos certificados dentro do
"Nome da Titular de Processost
de Sessenta
- na forma - N° 441.623 - Cogelex - Classe'50
despache. Visto tratar-se de prorroga- prazo
Compagnie Generale D'Entreprise. Companhia iridustrial e Comercial
do pará grafo único Dias
do
•
artigo
134
do
010.
Electriques Com exclusão de cata- Brasileira de Produtos Alimentaree
Código da Propriedade Industrial.
.1
Pede para ser anotada na marca
, N. 358.824 - clorolim - classe logos.
FYPEDIÉNTE DA SEÇÃO DE
Interina. - o.° 290.058 - a tratas46 -. Manoel Lacy Arruda Behmer.
N 9 442.344 - ITT - Classe 14
TaANSFEP.CNCIA E LICENÇA
Carência e alteração de nome. -- Para detergente. exclusivamente.
International Telephone And Tele- Anotem-se a alteração de nome e a
N. 362.144 - Bala de Gereelln graph Corp.
Rio, 4 de março de 1964
transferência.
Confianca - classe 41 - Doces ConTransferência • e alteração de nome fiança • S.A. Ind. e
Nlhon Itishin Seizo Kabushiti
Comércio.
N°
441.866
.Andu
Classe
10
de titular clp procesSos
Sem exclusividade de uso de balas • Atuiu Metalplasti • cae Dentária Li- aba - • Pede para ser anotada na
marca Brother - n.° 229.330 - a
Carlos Pereira Indústrias Quircdcas de Gern in contesta do acha,
mitada --- Com eid5lusão de cubas de alteração
de 'nome. - Anote-se a
S.A. - tranaterência para seu nome N. 378.155 - Ibéria - classe 8 - ferro e protese.
alteração de nome. ,
da marca Jóia, número 142.526. - Bassat Sociedad Anônima.
Bayie K. G. - Pede para
N. 388.784 - Festival da Moda Anote-se a transferência.
48 -. José dos Santos da • INSIGNIA COMERCIAL
ser anotada na •Marca Fig. de Se.
Espólio de Leoa Roizen transa classe
reia n.° 282.103 - a alteração
DEFERIDA
ferénela para seu nome da marca - Silva Eira.
de nome. -Anote-se a alteração de
Casa República, n: 158.624 e do ti-, N. 4o6.398 - A ir-O-Matie N9 443.597 - Imobnidr:a N. S. da nome. tulo - Cosa República n9 200.145 - se 6 - Eletricidade e Mecânica clas- Conceição -- Classe 33 • Cormerciudustria - Corby Ltda.
VecAnotem-se as transferências.
tor do Brasil Ltda.
••
N. S. da Conceição Sociedade Co- - Transferência para seu nome da
Movelar S.A. Indústria de Artefamarca Corby - termo 300.043.
classe mercial Iamitad a- Artigo 114.
412.260 - De Luxe
tos de Madeira pede para-ser na
Anote-se a transferência.
marca: • Fibroplan, n9 158.644 - a 50 - Indústrias Reunidas Irmãos
Exigências:
•alteração do nome da titular. - Spina S.A. - Com os exemplares de EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
fls. 9-11 considerando-se como fo- .
Ar,te-se a alteração de nome.
DEFERIDA
Companhia
Química Merck Brasil
Movelar S.A. Indústria de Arte- lhinhas os calendário; a com excluSociedade Anônima - No contrato
fatos de Madeira - pede para ser são de cartões que são da ciaste 38.
N 0 440.360 - Flortella a nova linha da **arca 277.105. - Mantenho a
anotada na marca: Pibroplan.
N. 419.484 - Brilon - classe 48- ornamenta l uma nova dimensão de coa- exigência.
158.645 - a alteração do nome da Manoel
Nunes Cavalcanti.
Produtos Coiourados Bebidas Lia
Mato para o seu lar - Classe 40 titular. - Anote-se a alteração de N. 430.059
- Glutar - classe 3- Alberto Portella & Companhia Limita- tratada - Na transferência da marnome.
Laboratório
Clínico
Silva
Araujo
S.A.
ca
235.267. - Cumpra _a exigênda -- Artigo 121.
Movelar 8. A. Indústria de Artefa• cia.
tos de Madeira - pede para ser ano- 14. 435.840 - Localgin - classe
tada na marca - Fibroplan número 3 - Laboratório Londrifarrna S.A.
FRASE DE PROPAGANDA i Sandoz St A. - No recurso Interposto ao deferimento do termo
160.513 - a alteração do nome da N. 401.400 - Microfone do Povo •
DEFERIDA
n.° 62.252. - Cumpra. a exigência.
titular. - Anote-se a alteração de
clas.se 32 - Rádio atlantica de
° 443 600 - Vietório SaccoSanhas Ltda.
nome.
N° 406.385 - Faça a prova doleito
Urra- Apresente
clichê.
•The Richelieu Corp. - Pede tiara N"119.790
café
Pa-aventi
é
o
que
é...
só
café
Leag
John
Omnibus
Vamo 443.421 - Sociedade Co, ,
.•• ser anotaria nat marcas: Oi-helleu Amicus - C:asse 42 - Lote John •-• Classe 47 - Café F'araventi So- merria
I Itaeolorni Ltda. -.- Presto .
n° 21R"3 - n9 dedada Anônima -• Artigo 121.
esclarecimentos.
Satinore, n9 225.572 - As altera- Distilleries Limited.
[
piferença - acue

•

•
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Snugtex
Classe Títulos de Estabelecimentos Deferos
N°
405.067
Térmo
484.565 - Useira 5.
.• .7, combinado com , art. 95, n.°
De Te Cidos e Artefatos Fisc
o
g o.
IlledRstria e Comércio - Cumpra a 36
N° 188.594
Oficina
de
Jóias
GalSociedade Anónima -- Substituindoêtigénefa.
•
Exigências:
lo
-Classe
13
De
Gallo
ComTénis° 439.979 - Jacobo Sasson se cobre tudo por guarda-pó e consi- panhia Limitada - Artigo 117 númeN.° 373.922 - Eduardo 13ruzaseo
• derando-se apentais como aventais.
Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N° 405.100 - Belcinto - Classe ro 1 do Código.
Térnso 489.998 - Confertil Co
N.* 419.268
Elétro Norte. Linil•
Fulgor
Classe 33
missária Nacional de Fertilizantes 36 De Belcinto Artefatos de . Couro -N° 369.826
tada
Cumpra a exigência.
--De
Fulgor
Publicidade
Limitada
Limitada - Cumpra a exigência.
Limitada .-- Com exclusão de bolsas.
N.° 421.040 - Transportadora
Glas- Artigo 117 número 1 do Código.
Café Farrapo
N° 415.255
Diversos:
1\1 9 409.756 - A Mala Ideal-- Clas- Fernão Dias Ltda. - Cumpra a exiDe
Nocchl,
Gomes,
Azambuse
41
Térmo 406.10 Sinalva Sociese 35 - De A Mala Ideal Limitada gência.
N.° 421.408 - Pernambuco Indús•
dade Anônima Comércio e Indústria ja & Companhia Limitada.
N° 417.346 - Champion -- Classe - Artigo 117 número 1 do Código. Iria de Sisal Sociedade Anônima *a.
- Aguarde-se.
Cumpra a exigência.
6 -- De Mnaoel Ambrosio Filho SoN* 439.863 - Casa dos Meninos
Prorrogação de Registro:
ciedade Anõnica, Indústria e Comer- Classe 4, 23, 28, 37 e 36
De IrDiversos:
'Urro() 420.51ff - Maréa "Proa,- cio.
mãos Hassen £1 Companhia Limitada
'N.°
451.625 - Lauro Reis Vidal(
pio" - Classe 49 - De Alcides Pro_ ,-- De . acôrdo com o artigo 117 nú- .- Marca. - Arquive-se.
insi,gnia Comercial Deferida
&mio a Irmãos Ltda. - Prorroguemero
1
incluindo-se
as
classes
4,
23,
• N.° 455.434 - Colonização, Lulas.
se o registro.
Lingerle Zaks
1•1 ° 370.713
28 e 37.
-teia e Comércio Itacora Lida
Classe 36 Do requerente Nusin
Expediente da' Seçdo de Exame,
N.° 438.643 - Mercado das Tintas Marca. - Arquive-se
Formal e Marcas
Zaks - De acôrdo aom o artigo 114 e Ferragens - Classes 1 e 11 - De
N.° 455.536 .- Dalvino de S.Iina
Alisam) Marques da Costa - Arti- Cardoso e Santos - Marca. - Arcio Código.
-Rio, 4 de março de 1961
go
117
número
1
do
Código.
quive-se.
Nome Comercial Deferidos
Exigências .
• Marcas Indeferidas:
Prorrogação de Registros
N° 425.976 - Indústrias Textis AlN.° 427.314 - Dantim Forneci370.404 - Girotex - Classe,
N.0
Expressão de Propaganda Proa
mentos Industriais e Comerciais Li- pha Sociedade Anônima - Requerente:
S. A. Industria e
rogada:
mitada - Cumpra a exigência.
Indústrias Textis Alpha Sociedade 6 - De Markus
N.° 444.393 - S. A. Mercantil de Anónima - De atcôrdo com o artigo Comércio.
Têrmo
606.206 - Sensação do Lar
N.° 439.762 - ColorserViço Ferro e Aço Samefa - Cumpra a 109 número 2 do Código.
- Classes 8 - 9 - 10 - 11 Classe
8
De
Rad
Schulze.
exigência.
14 - 15
17 - 20 - 21
N° 345.304' - American Marietta ..N.° 910.235 - Diasso - Classe 40 - 13
- 22 - 23 -:- 24 - 25 - 28 - 27
N.° 460.481 - Comercial, Cons- Sociedade Anônima
Tintas e Lacas - De Acomóveis Ltda.
- 28 - 29 . - 30 - 91 - 32 - 14
trutora e Incorporadora Três ColaRequerente: American Marietta SoInsignia Comercial Indeferida: - 35 - 36 - 37 -- 38 - 39 --.- 40
nas Ltda. - Cumpra a exigência.
ciedade
Anônima
Tintas
e
Lacas
De
Ns. 460.482 - 460.483 - 460.484
N.° 440.941 - Perfeito - Classe - 44 - 48 e 49 - Requerente:
- 460.485'- 460.486 - 460.487 - acôrdo com o artigo 109 número 2 do 33 - -De Cons4rcio Técnico Segira- A Sensação Modas S. A. - Pror.
dor Perfeito Ltda. - Art. 120 -- rogue-se o registro
460.488 - 460.489 - Laboratório Código.
-de Biologia Clinica S. A. - Cumpra 1
N.° 622.704 - Pegue Três Pague
a exigência.
Dois - Classes 2 - 19 - 28 - 27
N.° 460.492 - Mihaly Siein -;
- 29 - 32 - 37 - 39 - 12 - 43
Cumpra a exigência.
- 44 - 45 -- 46 - 47 - 48 e 41
Requerente: Supermercados Peg- N.* 460.493 - Transcoque TransPag S. A. - prorrogue-se o regisportadora de Coque Ltda. - Cum.A.OS
tro.
pra a exigência.
N.° 460.495 - Companhia Mc
Oposições:
Hardy Manufatureira e Importadora
51cihenny
Company - oeosisão
- Cumpra a exigência.
ao termo 608.157 - Marca, 'tabocas
N.° 460.499 - Mercearia Cinda- Classe 41.
DECRETO N.' 14.645 DE 104-1934
nense Ltda. - Cumpra a exigénciti,
Cer?rnica Sumarã S. A. - OpoSeções
ReDivisões
e
Expediente das
sição ao térmo 603.480 - Marca
DIVULGAÇÃO
N.
769
publicados terem saído co mincorreções
Sumaré - Classe 16.
• Miguel Barbieri Opesição ao
Rio, 4 de março de 1964
20 edição
têrmo 595.290 - Marca Banneiran.
Nutificação
te - Classe 50.
Uma vez decorrido o prazo de reInstitut National des Appellations
curso previsto pelo artigo 14- da Lei
- D'Origine des.Vins et Eaux de Via
-Oposição ao têrnio 593.545 número 4.048 de 29 de dezembro de
A VENDA
Marca Pepitas de Ol'o' - Classe 42.
1961 e mais dez dias - para evenUnião Fabril Exportadora S. A.
tuais, juntadas de recursos, e do mesSe.çllo de Vendas: A;. Rodrigues Alva& 1
(U.F.E.) - Oposição ao têm° u.°
mo não se tend °valido nenhum inte598.346 - Marca Estréia, - Ciasressado, ficam notificados os requerenAO/leia s Ministério .da Fazenda
se 41.
(es abaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento a fim, de efetua. Casa Adelino Produtos Auaconda
Ateade-ae pedidol peie Serviço de Remi:418o Postal
..Limitada - Oposição ao' têrmo n.°
rem o pagamento da taxa final concer809.873 - Marca Laque Japonez
nentes a expedição dos respectivos
'Classe 48.
certifciados dentro do prazo dc • sesGiroflex S. A. Cadeiras e Poltrosenta dias - na forma do parágrafo
nas - _Oposição ao térmo 609.618
único do artigo 134 do Código da Pro- Nlarea Girofix - Classe 28.
priedade Industrial.
, Artefatos de Borracha Rubberart
• Marcas Deferidas
.
-Limitada - Oposição ao têrmo n.°
602.988 - Marca Ruberit - Clas
Termos:
"'• CO;egefridafig, baixada una
se 1.
N° 247.715 -- Casa das Brocas --%CIMO L 43.421.
Acumuladores Vulcania S. A. 12 é
De Casa das Brocas LiClasse 11
,Oposição ao • têrmo 599.654 - Marlaverfara
é
1939.
Ouviu
ca Emblemática - A. V. - Ciasmitada.
a.' 6. ar 19 ár lavarei:o de 1959.
, se 5.
N° 369.603 ,4G-s - Classe 21
da- Mai** da 11---:t.
.-- De Gurai Sociedade Arlõniew, A Emprêsa Gráfica O Cruzeiro Comércio e Representações --- Com
J., Oposição ao têrmo 601.929 - Maria
-. .
Foto Potocas.
exclusão de mangueiras para freios hiDIVULGAÇAQ
t4.
•
ala
dráulicos, de ar e hidrovaco, sem dii Escritório de Construções e Engenharia Ecel S. A. - Oposição ao
reito ao uso exclusivo da letra eGs.
têrmo 603.268 - Nome comercial N 9 370.187 - Onduoil - Classe 48
Engenharia, Comércio e IndEstria Li103,N,
,
Pretot
da.
Cieu-panhis
Gifaili
.
- De
mitada ECIL.
N° 373.639 .- Zero Graus - 'asEscritório de Construções e Engeas 8 - De Elia Treves.
nharia Ecel S. A. - Oposição ao
A
VENDA
t
têrmo 603.269 - Marca E.C.I.L.
Classe 11
N°' 373.708 - Lanarí
Na Classe 16.
e- De Lanar'. Sotiedade- Anônima,
Seçlai
de
Venda.
Av.
Rodrigwea
Atvea.
1
iria e Comércio - Com exclusão
C.E.S.A. - Comercial e Enge. Agéneia I: Ministério da Pastada
nharia S. A. - Oposição ao têriadutos de fere.
mo 601.961 - Marca Cesal - CiasPlanalto - Classe
N° 3.245
Alceie-De a pedido* pelo Serviçe de Reemba.
se 16.
ed.
Natal
Serralheria Planalto Limita.1
Lever Brothers, Port Sunlight Liambulo de armações para
Irrite(' - Oposição ao Remo 607.200 • .
..••n••n•••nn•n•n•
,...~..nn•~O' • n••••• Marca' Iletrolux --- Classe 8.

•piR•orr9..10

Preço: Cr$ 25,00
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MARCAS DEPOSITADAS
Pedleaçca feltra da ecerdo arte • art. 1= do Códlaa da ;capotada& Irs~/fit. Da dato Ca p atacaele 00~C4id
poso de C3 &rd Itars o dacciamouto do ~do. tomate Sue r rezo podçrto apressztaslQaiiI opoakdas ao Departamento
L. w..-a prejudicados mim a ouasso do rntf.Itot reporlda
Xaciaccda raotebedade todontated agache Geeii

r-•n•," e

•

tora, mquinas de plantar, motochar- calções, cartolas, coletes. corpinho& c*
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de roulas, cuecas, colarinhos, cucava, chts.
roçar, de semear para sulfatar de péus; dolmans; echaroes, estolLs; tarda.
tosquir, de triturar, de esJarelar terra, mentos; gorros. galochas. gravr:taq
para irrigaçaa para matar formigas e guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lear
AO
PR
outros insetos para burrifar e pulveri- ! ços, leques, lenço:ria, ligas, librés, lio.
zar desinfetantes, para adubar, para t gentes; mantas. ateias; palas, paletó
Ind. rani eira
agitar e espalhar palha, para conher ' pantufas. pijamas, peignoirs, punha%
algodiso, para colha- csreals, máquinas peitos e peitilhos para camisas. pelerk
Classe 28
Pedras e rebolUS para afiar instrumen- isma asadaras par uns agrícolas de ' nes. polainas. ponchos, pulloverat qui
cortar arvores. pata espalhar, para ca- ' morra quepis; regalos, robe de chama
tos cortantes. esmeris e lixas
pinar. máquinas combinadas para se- ' bre, roupas de brim para o trabalho,
zet
Termo n» 616.796, cre 13-11-63
mear e culturas, de desbanar, para eu- roupas feitas para crt anças. roapõesl
sandálias.
Coo Indústria Villela Santos Ltda. suar máquinas e moinhos para forra- banho; saias, sarSdO Paulo
gens, máquinas toscadoras. ordenado- ' deo!, shorts, sungls, sladu. ~teme
res mecánicas. raladores mecânicos, co- les, ternos, toucas, traem*, turbantes/
uniformes, uni farmes para empregadaal
los compressores para a agricultura.]
Classe 5()
sachadeiras, semeaderas segaderas
cadores de terra, tosadores de gramai] O timbre da sociedade, carimbos, recibos, letras de câmbio, cartões comerciais
tratores agricolas, válvulas para
e de visitas, envelopes, papéis de carta,
máqunas agricolas
f chas, apostilas, folhetos, memoranClasse 48
INDUSTRIA BRASILEIRA,
duns, duplicatas, cheques, promissórias,
Termos na, 616.800 a 616 . 804, de
Para distinguir artigos de toucador e
faturas, ingressos e convites
13-11-63
perfumarias eia geral: Ah:ciscar, água
Classe 8
Conçaives Irmãos Tecidos g . A.
de beleza. água facial, água de lavanda,
Temos os. 616,805 a 616 . 809, de
Discos gravados
Bahia
água de colônia. arminhas, água de
—
13-11-63
quina. água de rosas, água de alfazeGonçalves Irmãos Tecidas i . A.
Termo n.° 616.797, de 13-11-63
mas. amónia perfumada iiquida. em pó. Indústria de Sandalias "São Carlos"
Bahia
EM pedras para banho, brilhantinas.
Lida,
bandolinas. batons. cosméticos para o
São Paulo
Indsiatrla Brarlleira
cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
crayons. cremes para a peie, carmins.
Classe 23
cheiros eta pastilhas, em tabletes, em
Indiistria Brasileira
lentilhas. eia trociscos e tI33
Tecidos em geral. tecidos para contercremes para barbear, cremes dental.
ções em geral. para tapeçarias e para
Classe 23
artigos de cama e mesa: Algodão, al- Para distinguir: Tecidos em geral, asa
depilatórios, desodorantes. dissolventes.
ias
extratos.
estojos
ia
perfumei,
essênI
paca. anilam° cetim. caro& casima ddos para confecções ou geral, para
creme para limpeza da pele, e para base
ras. fazendas e tecidos de lá em peças. tapeçarias e para artigos de cama •
de pó de arroz. esmaltes para unhas.
Juta, jersey, •ylon, paco-paco, perca. mesa: Algodão alpaca. oanhamo cetim,
escávas para dentes, cabelo, roupas.
tina, rami, raion, seda natural, tecidos caroá. casimiras, fazendas e tecidos de
cibos e unhas. fixadores para u cabelo,
plássticos, tecidos imperrnealizáveis e is ein peças, juta. lersey. linho nylon,
pestanas. cílios e bigodes. flveias para
tecidos de pano couro e veludos
paco-paco, percaline. ratai. rayon, seda
o cabelo, glicerina perfumada para aso
natural, tecidos plásticos tecidos tua.
Classe
14
perineabilizantes e tecidos- de pano couro
de toucador, grampos para o cabelo,
Alamares.
atacadores
para
espartilhes
Classe
39
para maquilagem, lança-perturnes. loe veludos
ções. liquidas dentifrícios. etu pasta, em Solados, solas e saltos de borracha para e calçados, ataduras de algodão para
Classe 24
sandálias e calçados em geral
diversos fins, exceto para fins medici- Para distinguir: Artefatos de algodão,
geléia de petróleo perfumada. lápis
nais,
bandeiras,
bordados,
braçadeiras.
sabão em creme, eras elixir e em pó
nylon plásticos. canhaino, caroá. juta,
Termo n.° 616 .798, de 13-11-63
borlas, cadeados, capas para móveis e
iiquidos para ondulação. permanente, Planar .-- Indústria Me caniça Lida,
paco-paco, raini, rayon, seda,
pianos, carapuças para cavalos, cor natural e outras fribras, alamares atalixas para unhas. 'nue'. óleos para o
São Paulo
cabelo, pasta e pós para destes. perfu' dões. debruns, lã. fitas, forros, franjas cadores, bicos, bolas de tecidos para
; festão, feltro para órgão ia. fos, galar. senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
mes, petróleo para uso de toucador.
deles, lamparinas, mochilas, mosquetei- cordões, cadarços, coadores de café.
pastes e pó para as unhas. poo-pona
ros, nesgas. ombreiras e enchimento' cobertas para rauqtes, coberturas para
para pó de arroz, papéis perfumados,
para roupas de homens e senhoras,
carminados. e can pó de arroz pente&
cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, enpomadas perfumadas para o embeleza.
panos para en 4eites de móveis, não tremeio, entrelas, flamula, fitas, franlass
IND. BRASILEIRA
atento da cutis. pon-pons, pó de
fazendo parte dos mesmos, palmilhas, filtros de café, galões, laços de chapeus,
Classe 7
arroz
ipassa mares, pavios. rédeas, rendas, re- mochilas. montas, nesgas, ombreiras,
Máquinas
e
utensilios
para serem usa- des, sacas, sinhaninhas para vestidos. passarnanaries, palmilhas, pavios, sacas,
Tiamo n." 16.793, de 13-11 -63—
dos exclusivamente na agricultura e telas, tampos para almofadas, não fa. passamaues, pon-pons, pingentes, renBautique Jabbi Ltda.
horticultura a saber: Arados, abridora zendo parte de móveis, artigos estes das. rede as, redes, sacos, sacolas, tiras.
Sã.)
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mu/t- feitos de algodão, cânhamo. Anho. juta
telas para bordar, xergas
seda, ralou. lá. pêlo e fibras não
alcos e empilhadores combinados
Classe 34
JABLY
incluídos em outras classes
arrancadores mecanicos par agricultuPara distinguir cortinados, cortinas, caInd, Brasileira
Classe
34
ra, batedeiras para cereais, bombas
pachos, encerados. linóóleos, oleados.
para adubar. ceifadeiras, carpideiras. Cortinados, cortinas, capachos, encera- passadeiras, panos para assoalho e p.a.
Classe 36
ceifados para a floz, charruas para agri- i dos, linóleos, oleados, passadeiras, paredes e tapetes
Artigos da classe
cultura. cultivadores, debulhadores, nos de assoalhos e paredes e tapetes
Classe 36
destocadores, desentegradofes, esmagaPara distinguir: Artigos de vestuários
Classe 36
Termo n.° 616. 794, de 13-11-63
Ti-irrefay'.ci e Moagem da Ci. f Cicico dores para a agricultura, escarrificado- . Para distinguir: Vestuários roupas feitas -e roupas feitas em geral: Agasalhos,
res, enchovadeiras. facas para maqui- seaal-confeccionadas ou sob medida,' aventais, alpercatas, anáguas, blusai,
Paraná
nas agricolas, ferradeiras. gadanhos. para homens, "senhoras e crianças, a botas, botinas, blusbes, bolnaç babagarras para arado, grades de discos saber: Agasalhos feitos de peles natu- douros, bonés, capacetes, cartolas. caraoudentes, máquinas, batedeiras para rais ou artificiais, anáguas. aveatais,' pasaas, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados , chaéups, cintos,
agricultura, máquinas insetifugas, má- , batas. babadores, blusas, blusões,
quinas vaporizadoras, máquinas de nas, bonés, beleros. cotainações, casa-, cintas, combinações. corpinhos, calças
Classe 41
mungir. máquinas niveladoras de terra, cões, capotes calças calça-saias, chine- de senhoras • e de crianças, calções, calCf é em ttxla
camisas.
camisolas.
camiseta s
atam: inas perfuradoras para a agricul- loa, cintos, cintas, camisas, camiseira ças,
Tairno n. 616 . 696, de 13-11-63
Vaiery Perfumes do Brasil S. A.
São Paulo

Têntno n.° 616 .795, de 13,11-63
Indústria de Abrasivos S. A.
Sivat
São Paulo

•
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tuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro&
galas, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, manais, meias,
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, paletós, palas, peuhoar, pulover, peterineta,
peugas, pouches, polains 4, pijamas, jau-
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reá, relays, receptores, regadores auto-

mático*, rel6g1ot.. relégios de ponto e
de vigia, redutores, resisténcias elétricas,
registros para água, registros para canais e comportas, rece p tores de sons,
reatores para luz fluorescente, reostatoa,
Bicos e empilhadorea , combinados
arrancadores Mecanicos para agricultaregistros para vapor. registros paa bidé,
'lhos, perneiras, quimanos, regalos. para banheiros, aparelhos bebedouros,
robe de chambre, roupão, sobretudos, para lavatórios e para pias, secadores
auspensõrioa, saidas de banho, sandálias para cabelos potenciõmetros, sorveteiras, sincronizadores, sextantes, selecioaweaters, shorts sungaa, atolas, sou- nadares, sifões. sereias de alarme. apa.
tiens, slacks, taier, toucas, turbantes, reguladores autotaçticos ou não, apareternos, uniforme: e vestido:
lhos de televisão. teleuplas, telémetros,
Classe 50
a:aladas, telescópios, teodolitos secaiO timbre da sociedade, carimbos, real- grafos, termômetros, tomadas de cor/aos. letras de câmbio, cartões comerciais rentes, aparelhos de telégrafo sem fio
e de visitas, envelopes, papéis de carta, tansionmadores, trenas, torrados& de
apostilas, folhetos, memoran- cereais,. torneiras de compressão. rorUns, duplicatas. cheques, promissórias, achas de alta preso, torneiras com
faturas, ingresso e convites
dispositivos para aat.eamento de água
telefones, telescópios, transmisores. toTertnaa na, 616.810 a 616.812, de , ca-discos automáticos ou não tubo,
13-11-63
relhos para soldar soquetes, sinaleiros,
Irmãos Valano Ltda.
concluam, terminais para baterias, volSito Paulo
tímetro& venteadores e válvulas
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôde espécie,
cutelaria em geral e oucros artigos de
metal. a saber: alicates. aiavancas. armações para óculos. arruelas argolas,
de latas, arame liso ou farpado. assaI deiras. açucareiros; broca. b'gurnas, bar..
'nchist ri a Brasil eira
xelaa, bandejas. bacias, naluies, bombaaldravas, armações de meta, abridores
Classe 5
;dere& bules; cadinhos. cadeados, casAço em bruto, aço preparado, aço tiçais, colheres para pedreiros, correndoce, aço para tipos, aço fundido, aço tes, cabides, chaves, cremonea chaves
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço de parafusos, conexões para eacanaa
refinado, bronze, bronze em bruto ou mento, colunas, caixas de metal para
parcialmente trabalhado, brome de portões. canos de metal, :haveis de fenmanganês, bronze em pó. brotam em da, chave inglésa. cabeções. caaecaa,
barra, em fio, chumbo em bruto ou cCipos, cachepots, centras de mesa, co.
parcialmente preparado, cimento me- queteleiras, caixas para acondicionatálico, cobalto. bruto ou parcialmente mento de almentens, caldeirões, eaçarotrabalhado, couraças, estanho bruto ou /as, chaleiras, cafeteiras, :onchas, coaparcialmente trabalhado, ferro em bruto dores, distintivos, dobrada ,as, enxadas.
brio ou parcialmente trabalhado, ferro enxadões, esferas, engates, -.aautchos Ca.
em barra, ferro manganês, ferro velho. leites' para arreios, estribos esferas
gusa CID bruto ou parcialmente traba- para arreioa, espumadeiras: torasSea,
lhado, gusa temperado, gusa inaletlatel, foices. ferro , para cortar :apass. ferra
llusainas de metal, lata em fóiha, latão lhos, facas, facões, fechaduras, ferro caem fólha, iatão em chapas, latão em atam a carvão, fruteiras, funis firmas
• vergalhõr . 1e metálica, limalha& para doces, freios para estradas de
magnésio ,nanganés, metais não traba- ferro, frigideiras: ganchos, gralhas, garlhados ..111 parcialmente trabalhado, me- fos. ganchos para quadros. gonzos para
a massa, metais estampados, carruagens; insígnias limas; láminas,
tais
coreiros, lates de lixo. iarras machadimete para solda, niquel, ouro, zinco nhas, molas para portas, molas para
tirado e zinco liso em ,lhas
venezianas, martelos, manetas, matria
Cases 11
zes,
navalhas; puas. pás, orago& paraçj i r Artigos e aparelhos eléPaz,
' fusos, picões, porta-gêlo, ,,ciseiras portatricos e eletrônicos em geral: aparelhos pão, portaajóias, paliteiros, paaelas; role a7tions para instalações elétricas e
elanas, raios para pias, rebites, regadoh.dr'auhcas; conjuntos de peças óticas res,
serviços de chá e ca.'e; serras, serformando
diversos
aparelhos
de
óticas
sacarrolhas, te souras, tainstalações
elétricas
e
artigos
elerotas,
sucnas,
ót,ca;
nacos e eletrônicos para automóveis; lheres, talhadeiras. torquezes tenazes.
:aparelhos .e acess ó rios de rá dios; a ,, a_ travadeiraz, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos: trilhos
r
rt..:1015 e instrumentos didáticos; iastru- par aportas de correr, tesas, taveseas.
rc • ntos de precisão; Instruiremos dea• turtbulata vasos, vasilhames, verrumas
tificoa acendedores, amadedores elétrico. aramuladores elétricoe, apitos.;
Tèrmo il.° 616.813, de 13-11-63
asp. -:wzr.r.-s de pé, aquecedores. abata
Irmãos Vaiano tdLa.
joars Or•-tainntes, antenas. acumulado- ;
São Paulo
feE arplificndores, anemômetros, mapa- j
rémezros. assadeiras -elétricas ada ptado- n
res de. microscópios, agulhas para foaégratos, aquecedores de ambiente. aparelhas de conto:Sie e medida, aparelhos
de expurgo de contróle e medida, aparelha de expurgo utilizado na limpeza e
dadafecçao Cit E'ntinas, mictórios e
Outros oeste. aparehos de tgaçtles pare
ligações para banheiras, ararelhos de
ar refrigerado e parebos de ar cone:donado , aoasaha• cie ata ter:silo. apareel crcargo de água,
boa rrutc—n é lCr,
Classe 33
relhos de re,.:•-..açã3 re f riaera dores .
Título
réguas de a7o, rázlior. ref;etcres, reato-

Março de 19o4

Vimos na, 616,814 e 616 . 815, de
partes; acessórios para automóveis: ala13-11-63
vancas, alternadOres, alimentados para
Cia. Técnica e Comercia de &dna.- carburador, anéis de pistão, anéis da
dada Eletrical
mitos, repulsionadores de rolamentos e
São Paulo
i rolos-rolamentos, aparelhos redutores da
consumo de gasolina, retentores de gra..
'ma, de óleo e de cilindro, sedutores si,.
lenciosos, máquinas de rosquear, má.
L.714 7_,_111.aC
_LAã quinas
rotativas para usinar ferro, aço e
bronze, máquinas para rotular, regula.
Ind.Sra.sileira
dores, serras mecânicas, salgadeiras
para raaateiaa, segmentos pistões,
engrenagens e parafusos seta-tini, silenClaus r.
ciosos, satélites ailencioaos, separadores
Para dii tinguir: Aspiradores de pó, apa- de graxa, óleos e cilindros, máquinas
relhosrelhoa de gravação, aparelhos- de secadoras, máquinas para serra, teares,
ar refrigerado. aquecedores. abat-jours, turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas,
alto-falantes. antenas, balanças. bate- tesouras mecanicas, Cimos revolver, tor.
deiras, bobinas, bmóculos, bules elétri- nos, tipias, tranchas, tirantes. transpor..
cos. chuveiros. coqueteleiras, aparelhos tadores automáticos para cata e baixa
de comunicação interna campainhas elé- pressão. tachas de válvulas, máquinas
tricas, condeasaciores, chaves elétrlcur. para tecidas de tapeçarias máquinaa
conluia dores. aparelhos channatográfi- trituradoras, máquinas térmicas. máqui.
cos. cha:.sis. aparelho. de core:na/e de nas de tralicar, máquinas urdideiras,
som chaves de tomada. discos, diais, válvulas para motores, válvulas para
eaceradeiras espremedores elétricos, es- descargas, válvulas de aspiração, velas,
tufas, esrilizadores. fogões. fornos e velas de ignição para motores, virabra.
fogareiros elétricos, aparelhos fotográguina, ventoinhas, máquinas voaficos, fenos elétricos, fervedores. for' tiladoras
mo elétricos, fusíveis, filmes revelados,
Termos na, 616.817 a 616.819, de
aparelhos de freqüê.ncia modulada, fo13-11-63
nógrafo!, geladeiras, garrafas térmicas, Artefatos de Couros An:lorinha Ltda.
interruptores. isoladores, aparelhos de
São Paulo
intercomunicação, liquidificadores. Iarapadas, aparelhos de luz fluorescentes,
iustres lentes, máquinas de cortar e
moer carne e legumes, máquinas fotográficas e cinematográficas, mostrada
`ANDORINIIC
res. naicrofaises. óculos, pick-ups pas
adas elétricas pilhas, plugs, resineis.
elas: aparelhos de refrigeração, rádios,
refletores, aparelhos receptores de som,
Classe 11
sorveteiras, sereais de alarme tomadas Para distinguir: Artigos e aparelhos
de corrente, aparelhos de televisão. eletricos e eletrônicos, partes e peças
aparelhos para telégrafos sem flo, dos mesmos: Alto-falantes, antenas,
aparelhos transmissores de som, troca agulhas para fono_grafos, aparelhos de
disros. ventiladores e válvulas
alta-fidelidade, amplificadores de som,
Classe 21
bobinas para rádios e televlsões, aparePara distinguir: Veículos e suas partes lhos para controle de sons, chaves de
integrantes: Aros para bicicletas, auto- tomadas, chaves auto4áticas, chaves
móveis. auto-caminhões, aviões, amor- para antenas e fios terra, comutadores,
tecedores, alavancas de cambio, barcos condensadores, aparelhos de comunicabreques, braços ara veículos, bicicle- ção interna, discos gravados, chaves
tas. carrinhos de mão e carretas, cami- de ondas, chaves de alavancas, chaves
nhonetes, carros ambulantes, caminhões, elétricas, chassis para rádios, diais, apacarros, tratores carros-berços, carros- relhas de intercomunicação, aparelhos
tanques. carros-irrigadores, carros, car- de frequencia modulada, fonografos, fios
roças, carrocerias. chassis. chaas
para eletricidade e fios terra, apare.
calares para veículos, cubos de veículos lhos de frequencias modulada, tusavela,
carrinhos para máquinas de escrever, fitas magneticas, geradores automáticos.
corrediços, para veículos, direção, desli- geradores estatico e elétricos de alta
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- Srequencia que funcionam com válvulas
vadores para passageiros e para carga interruptores. iznans permanentes para
engates para ca-ros, eixos de direção, rádios, gravadores de fitas, gravadores
5reios, fronteiras para veiculo& guidão, de discos, aparelhos luminosos, lampa.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas. das, lasladores de corrente, microfones,
motocicletas. motocargas, moto furgões, mostradores de radioS, máquinas falanmanivelas, navios, ónibus. para-choques, tes, pilhas secas, pilras elétricas, plugs,
para-lamas, para-brisas, pedala, pistões, pick-ups, para-raios potenclômetros, esrodas para bicicletas, raios para bicicle- calas de video, resistencias elétricas,
tas, reboques, radiadores para veículos, aparelhos recetores de sons, rádios, TCrodas para veículos, selins, tricicles, ti- Iays, redutores. rádio-fonografos, reoarantes para veículos, vagões. velocipe- tatos, rádios para e aomôveis, rádios
de& varetas de controle do afogador e receptores, rádios conjugados ou não
com fonografos
acelerador, tróleia, troleibus, varaea de
carros, toletes para carros
Classe 28
Para
distinguir:
Artefatos de mataria
Termo n.° 616.816, de 13-11-63
' plásticos e de aviou: Recipientes fabriBrazeot Ltda.
cados de material plástico. revestimenSão Paulo
tos confeccionados de substancias uimais e vegetais: Argolas, açucareiros
aiJLZC O T

Ind. Brasileira

Ind. Brasilelra
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para tilda&
Ielas téxteis em geral; máquinas e rias
partes integrantes para fins industriais:
máquinas de pressão; motores e sus'

armações para óculos, bules. baadajaa
bases para telefones, baldes. bacias
bohias, caixas, carteiras, :lapas aabca
para ferramentas e utensilios cruzetas
; caixas para acondicionamente de ali'
mentos. caixas de material aliada,
para baterias coadores. copos marca)
colheres, conchas, cestas pata AO. cespara livros.
tinhas. capas para álbuns
cálices, cestos, castiçais piem vela..
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caixas para guarda de' objetos cartucho.. pneumáticos, suportes de cambio. sanClasse 1
Tênno g.° 616.830, de 13-11-63
coadores para chá., descansa Para praa fonas de partida, saltos, solas e solados Aparelhos de ar refrigerado . • 'condiChã* Federal de São Paulo
tom copos . . copiahoa de plástico para- de borracha, surdinas de borracha para ciados, aparelhos . fotográficos, Mude.,
São Paulo
&aracus& caixinhas de plámico para . sota- aplicação aos fios telegraficos e telefô- dores automáticos, aparelhos deteriliClasse 12
vetais, colher-taba* pasiahrts.. garfinho' nicos, trovadores de porta, tijelas, sadorta, alto falantes e amplificadores
Batõea
tubos,
tampas
de
borracha
para
contade. plásticos para sorvetes. torminbas
de som, bebedouros de água refrigera, de plástico para sorvetes. discos de- gotas, tinas de borracha pare elaboração j dos, balcões frigorificas, balanças, bar.
Teele0 n. 9 616.831, de 13-11 - â
de substâncias químicas
aiesa. estojos, estojos- para. óculos. emClube Federal de São Paulo
beadores
elétricos,
condicionadores
de
balagans de material plástico para sorSão Paulo
ou
automáticos
de
voltagem,
exausto.
vetes., estojos para. objetos, espumas, de Termos ns. 616.820, 616.821, 616.823 e res, extintores de incêndio, estufas,
Classe 38
fo616.827,
de
13-11-63
nadam esteiras. enfeito tiara automicas
Guardanapos de papel, copos de papa..
gões
à
lenha,
à
gás,
elétricos
cai
a
Indústria
de
Artefatos
de
Alumiai°
veia. eacoadores de pratos. massas, assa.lao, pretos de papelão, papel para ema
querosene, gravadores de som e de ima- brulhar balas,
F. F. Ltda.
•
ruidos. brama para doces. fitas isolansacos de ,papel, caixas 4e
São Paulo
gens, Isqueiros, irradiadores de !trio ou papelão, cartões em branco, blocos de
tes. filmem virgens, fios de •• celulose,
calor lavadoras de pratos a talheres..
fechos para bolsas.. facas.. guarnições,
papel para cartas e envelopes
lavadoras' de roupas., máquinas de la.
guarnições para chupetas e mamadeira&
Y.
roupas,
máquinas
de secar e passar
'armo n.° 616.632, da- 13-11-63
guarnições para porta-blocos. guarniClube Federal de. gAo Paulo
roupas, microfones, refrigeradores doções para liquidificaderes e para bate.,
SIM Paulo
mésticos. comerciais e industriais resisdeiras de frutas e- legumes, auarnições.
Classe. 11
Casse 35
de material', plástico para utensílios *- Para • distinguir:. Ferragens, e ferramen- tências elétricas, resfriadorea, relays
.(relés), reguladores de , voltagem, refri- Estojos de couro, pastas de. couro, aaa.
objetos. guarnições para bolsas. garfos.
galerias para cortinas., jarros laminados,' tas de- tôda á espécie.. cutelaria em ge- geradores a compressão • absorçao, Miras, porta-níqueis, porta-notas e porta• . chaves
plásticos. lancheiras. mantequelras, ema- ral e outros artigos de metal não. , sorveteiras elétricas, tranalormadoreer de
las. carinó,s. prendedorea de rompam pu-, dos em outras classes: alicates, alfan- voltagem, fermostatok. torneiras de
Têtaso
nas
616 . 833, de 13-11-63
madures para móveis.. pites. pratos pala ges, alavancas. arruelas,. argolas: • ala, compressão, ventiladores elétricos doPlanejamento e Disaakaas
toiro& pás, dt casinha pedras pomes ar dravas; armações de metal, abridoreal mésticos, comerciais e 'industriam Radia S. A.ção
de Capitais
fic/aim porta-pão. pulseiras.- para rei& de lata. arames 'liso ou farpados, apaGuanabara
Têrtao n.s 616.824 de 13-11-63
giom protetores, para- documentos. mis seiras, brocas, bigornas. baixelas. banClube Federal de São Paulo
'redoma- de- água para uso doméstico, dejas, bacias; baldem bombonieres, buSão Paulo
O
porta-comia portaatsqueia. porta-notas les, colheres para pedreiros, cadeados,
itd
fElie Pan fflo
porta-documentos. placas. rebites. rodt,' correntes. cabides. craves, cremones,
abas. recipientes, suportes, *imanes para chaves de. araSusos, conexões para, enZart.Ou.anabara.
?
ladralhos- e adesivos para azulejos, canamentos, caixas de metal, para porpeças, carreteis para tecelagem e guar- ases, colunas, canos de metal. chaves
Ciasses: 33 e . 50nições de material plagia; para indaga de lenda, chave inglêsa, cabeções, estri- Artefatos de couro, joias, vidros e orla_ .
'
Titulo
Mia sexta. colas usadas nas indústrias. bos, 'canecas e copos. cachepots, cen- t'ar
, tefatos de cerâmica, tapetes e
guardanapos. saleiros. tubos. tigelas. tro de mesa. coqueteiras, caixas de passadeiras,
noto n.° 616 . 834, de 13-11-63
revistas, artefatos de papel,
tubos para ampolas.. tubos para serin- acondicionamento de alimentos, caldeia;
Clube Federal. de São Paulo
brinquedos e impressosga& travessas, tipos de material plás- saías, caçarolas; chaleiras, conchas, cusSão, Paulo
tico. sacolas, sacos. saquinhos. vasilha-- cuzeiros, coadores, distintivos, dábra- • Tênn 0 n.° ' 616 . 826, de 13-11-63
Classe 15
mes para- acondicionamento, vasos. Ti. diças; enxadas, esferas, engates; esguie u-abe Federai d'e São Paulo
Lavatósios, pias, chinaras, desca aço
caras. colas Er trio e colas 'dto incluídas • chos,, enfeites dmmetal para automóveis,
para pratos, jarros, pratos,' banheiras e
ma outras classes, para borracha, para espumadeiras,formõesi, %ices, ferros padeseanço para guarda-chuvas
miro& para vidros. pasta- adesiva pari ra cortar capim,, ferrôlhos, facas, faTèsnio
n. 9 616.835 de 13 - 11 - 63
correia, pasta e pedras- para afiar cões, fechaduras., ferro comum a cara
Clube Federal de São Paulo
esmeril em pedra. mu ma em- disco vaca fruteiras., funis, fôrmas para doSão Paulo
MI pasta- para afiar: moer- e- desgastar ces, frigideiras, ganchos e guarnições
rebolos, adesivos para tacos.. adesivos de metal, • grélhasa garfos, ganchos paClasse 32
de. calçados.
Reivstas
ra: emenda& da ccrreiku4- limas. ltminas.
laminas parm barbeara licoreiros, latas
Classe, 39
Termo n.° 616. 837, de 13-11-63
Lara._ distinguir:. Artefatos., de borracha, de lixo, jarras, machadinhas, molas para
"Gioconda" Criações Infantis Ltda.
borracha, artefatos dé. borracha para portam, martelos. marretam matrizes,
• São Paulo.
v,eiculos., artefatos de borracha nau in- marmitas.. navalhas, navalhas' para bar*iNE V90 *
chados cm ousas classes: Arruelas, ar- bear, -púris, picões. pregos,' picaretas,
golas,. amortecedores,: assentos para. ca- porcas. parafusos.", pratos., porta. gélo,
Ind. Bras.
T.I1L,G9ipra
aall
effEd.riSt
deiras, borrachas para aros., batentes de poseiraa; porta paca- porta jóias,. porta
Classe
50
de
estabilizamo,
buchas,
cofre, buchas
frios.. paliteiros.. passeias,. rastelom rol, Impressos
buchas para lamela, batente de: porta... dana& ralos para pias, rebites e' rega- Classes: 35, 12. 13, 14, 15, 34; 32;
batente de' chassis, bicos para. mamadei- dores, raladores; serras,, serrotes; sacar.•
rermo nas' 616. 838, de 13^-11-63*
38; 49 e 50
ras, braçadeiras, bocais; bases para te- relhas, tesouras, talhadeiras, torquesas.;
"Daa.Tar" Pavimentadas-- Ltda.
Título'
lefones; borrachas para carrinhos indin- tenazes, travadeiras,,telas de arame, tora;
.
triais, borracha para' amortecedores.. ne ram trinCos, tubos
rÁc-nign
ara encanamen4-1 Termo n.° 616.828, de 13-11-63
bainhas de. borracha para, radeas, cochim; tos. rilhos para portas'
Confeitaria
Parque
Real
Panificadora
e
Ind.
>Brasileira'
de correta ta-.
t
a
de, motora câmaras de- ara chupetas corLtda.
Classe 50
dões irtassiços' de borracha, cabos- para ças, travessas, vasos, vasilhames e .
São Paulo
verrumas
Impressos
ferramentas, chuveirosa calços de bom
Claase 5;
racha, chapas e centros de mesa, corPARQUE. REAL
Térsub n.°' 616..839; de 13-1143
das de borracha, cápsulas: de. borracha Aço em bruto. aço preparado, açoi
Betar, Engenharia al Imóveis Ltda.
Ind:J Brasileira.
para centro., de. mesa, calçam. de borra- doce, aço para upos, aço fundido, aço
São Paulo
cha para máquinas, copos de borracha,' parcialmente trabalhado, aço pálio:, aço
Classe 50
• para freios, dedeiras, dcmatupideiras. refinado, bronze.. bronze, em. bruto, ou
discos de mesa. descanso para pratos.. parcialmente; trabalhada, bronze de
[supressos •
encostos, êmbolos.. esguichos. estrados.. manganês,, bronze em pó, bronze em
PRORROGAÇãO
Tênis° n.°' 616.829, de 1342,-63
esponjasem
de borracha
em quebrajacto.
barra.
fio.,
chumbo. em bruto ou
RETER, ENGENHARIA
para torneiras,. fios da borracha lisos, parcialmente. preparado,,' cimento me.
Clube Federal de São Paulo
fôrmas de borracha, guarnições para tálico, cobalto, bruto ou. parcialmente
São Paulo •
nn5vEis LTDA.
móveis, guarnições de borracha para trabalhados couraças,. estanho. bruto.. ou
automóveis,. guarnições para veículos, parcialmente... trabalhado. ferro em bruto
lancheirà, para esaolares, laminas de bruto ou parcialmente trabalhado; ferro
borracha para degraus, listas de borra- em barra, ferro, manganês.. ferra, velo,'
cha para janelas e para portas, lençóis gusa em bruto ou.. parcialmente trabal
Nume civil
de borracha. manoplas, maçanetas, pra-, lhado., gusa temperado, grua maleável.
setores- para. para-lamas, Protet ores de lãzninas dm metal. lata em.. falia, lata&
Tann°. n.° 616.843; de 13-11 -. 63 •
- choques, pedal de acelerador, pe--par em fôlha, lata° um chapas, latão, em'
radar Funilaria Ltda,
dal de partida, pema para bastais,.
São Paul<
vergalhões.
liga
metálica,
limalhaaa'
pratinhos, prima:táticos. .pontas de borITIT-411
racha para bengalas e mulatas, rodas magnésio, manganês, metais- não trabamassiças, rodízios, revestimentos de lhados ou parcialmente trabalhado, me- I.
Xticl.
Brasileira,
borracha. rodas de borracha para mó- tais em massa, metais estampados,
Classe
13
veis, sanfonas de vácuo, suportes de metais para solda, afta:ai, ouro, zinco
Classe. 50
Braceletes, broches,abotemduras e
Clama- 50
motor. sapata& do, pedal de breque, seImpressos1
anéis
Impressos
~baio e isoladores, suportes, semi.

ouro(

I

816 Têrça-feira-10
Termo n. • 616.842, de 13-11-63
Clube Federal de São Paulo
•
São Paulo
Classe 34
Tapetes, cortina e cortinados

DIPRIO OFICIAL (Seção 111)

Março cie 1964

; pas, copos, colheres, cestos para pão. , guidificadorse e para batedeiras de fria.. das, medicamentos para animaLs,
ave&

1,1:escanço para pratos guarnições de ma--

tas e legumes, guarnições de material e peixes, óleos desinfetantes e veteri!terial plástico para automóveis, jarros, plástico para utensílios e objetos, guar- nários, _petróleos sanitários e desinfe;pires, pratos, saleiros, tijelas, vasos e nições para bolsas, garfos. galerias para tantes, papel fumegatório, pós inseticixícaras
cortinas, jarros, laminados plásticos, das, paraticidas, fungicidas e desinfeprendedores de roupas, puxadores para
Termo n.o 616.844, de 13-11-63
Termo ti.° 616.852, de 13-11-63 - móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de tantes, preparações e produtos lime&
cidas, germicidas, desinfetantes e vetePladis S. A. Planejamento e Distribui- Panificadora e Confeitaria "Flora" Ltda.
cosinha, pedras pomes artificiais, porta.. rinários, raticidas, remédios para fins
ção de Capitais
São Paulo
pão, pulseiras para relógios. protetores veterinários, sabões veterinários e deS?. o Paulo
•
FLORA
para documentos, puxadores de água sinfetantes, sais para fins' agricolam
Ind.. Brasileira
para uso doméstico, -porta-copos, porta..• horticulas, sanitários _ e veterinários,
uh:ateis. porta-notas, porta-documentos sulfatos, superfosfatos, vacinas para
Classe 50
placzg. rebites, rodinhas, recipientes, su• Classes: 33 e 50
. Impressos
portes, suportes para guardanapos, sa- aves e animais, venenos contra insetos,
Título
animais e hervas dadinhas
leiro',
tubos, tigelas, tubos para ampo- Termo n.° 616.853, de 13-11-63
Termo n.° 616.845, de 13-11-63
Mdgnaohm — Indústria-e Comércio de las. tubos para seringas, travessas, tipos
Termo n, 616.860, de 13.11-63
de material plástico, sacolas, sacos, saIndústria de Artefatos de Alunrinio
Componentes Eletrônicos Ltda.
Dro aneuza iLda.
quinhos, vasilhames, vasilhames para
•
F. F. Ltda.
São Paulo
São Paulo
'acondicionamento,
vasos,
xícaras,
colas
São Pay'o
_DROGAITEUZA
a
frio
e
colas
não
incluidos
MAGNa-FONE
em outras
In
d. ádrasileira
classes, para borracha, para cortutnes, • •
Ind. Brasileira
InugT,RIA.
para
marcineiro,
para
sa
p
ateiros,
para
ARTEFATOS DE
Classe 3
Classe 8
Aparelhos de rádios intercomunicado- vidros, pasta adesiva para correias, Substâncias químicas, produtos e pre. ALDVINIO
pasta
e
pedras
para
afiar,
em
•estneril
parados para sereia usados na medicina
res com fios ou scm fio de alta e baixa
pedra. em pó, em disco. em pasta, para ou na farmácia, a saber: alcoolatos, bal.
frequência
moer e desgartar, rebolos, udesivos para samos, beberagens medicinais, cápsulas
Nome comerciai
....n••n•n••••
tacos. adesivos para ladrilhos e ade- medicinais, ccenpromidos medicinais, coTermo n.° 616 . 854, de 13-11-63
•Termo n.° 616.846. de 13-11-63
Magnaohrn — Indústria e Comércio de sivos para azulejos, anéis, rarreteis para lírios; emplastros medicinais, fortificanPanificadora Nova Marechal -Ltda.
tecelagem e guarnições de material tes, laxantes, lombrigueiros, pós mediComponentes Eletrônicos Ltda.
São Paulo
plástico para indústria textil
São Paulo
cinais, óleos medicinais,- pomadas, tinturas e xaropes
Termo
n.
616.857,
de
13-11-63
•
Brasileira
•
T
.
'áG14
Panificadora Rio Grande do Sul Ltda.
Te'rmo n. 616.861 de 13-11z63
'IlAINIãisif.Self.ijl'a •
São Paulo
Hierophilo justiniano de LOredo
Classe 8
São Paulo
Aparelhos de rádios intercomunicadoClasse 50
RIO GRANDE
res
com
fios
ou
sem
fio
de
alta
e
baixa
Impressos
LOPA
- frequência
In
g? glaj.sil eira
Ind.
Brasileira'
enmo n. 616.847. de 13-11-63 • —Termo n.° 616.855, de 13-11-63
Classe 8
, Pladis S. A. --- Planejamento e DistriClasse
41
Magnaohm — Indústria e Comércio de Para distinduir: Substâncias alimentícias 4pare1hos de ar refrigerado r condibuição de Capitais
Componentes Eletrônicos Ltda.
1
:10‘408, aparelhos fotográficos, acendeanificadas, notadamente: pães
São Paulo
São Paulo
dores automáticos, aparemos deteriliCLUBE DE
Termo n. 616.858, de 13-11-63
:adores. alto falantes e amplificadora*
INVESTI1ENTO*3
. Indústria Química Bela Vista Ltda.
de som, bebedouros de água refrigerabrasileira
Ind..§rt
Ind. Brasileira
São Paulo
dos, balcões frigoríficos, balanças; barClasse 8
beadores elétricos, condicionadorea de
BELA
VISTA
Aparelhos
de
rádios
intercomunicado-•
Classe 50
ou automáticos de voltagem, exaustoInd.
Brasileira
res com fios ou sem fio de alta e baixa
Impressos
res. extintores de incendi°, estufas, fo- •
frequência
Classe 46
gões à lenha, à gás, elétricos ou a
Têrmo n.° 616.848, de 13-11-63
Alvejantes, amidos: anil, água de lava- querozene, gravadores de som e de ImaTermo 0. 0 616.856, de 13-11-63
Indústria de Artefatos de Alurninio
deira, água sanitária, cera para soalhos. gens, isqueiros, irradiadores de frio ou
• Plásticos Inca Ltda.
F. F. Ltda,
'detergentes, esponja de aço, fósforos. calor, lavadoras . de pratos e talheres,
São Paulo
São Pau'o
!lixívia, lã de aço, pomadas para cal- lavadoras de roupas, máquinas de laINCA
INDUSTRIA DE
•
içados. palha de aço, preparados para var roupas, máquinas de secar e passar
- .Lnde Brasileira
ARTEFATOS 18
.polir e limpar madeiras, vidros. metais •roupas, microfones, refrigeradores doALUMINIO P.F.
!e objetos, panos para polir e para Mn- aléSeCOS, comerciais e industriais resis' Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material' peza, panos de esmeril e material abra» tências elétricas. resfriadores, ralas%
Classes: 5 8, 11 e 50
carteiras, chapas, cabos para ferramea- sivo empregado na limpeza de metais e (ralés), reguladores de voltagem, refriTitulo
tas e utensílios, cruzetas, caixas para 'objetos, sabões em geral e saponáceos, geradores a compressão e absorção.
acondicionamento de alimentos, caixas sabõ e s em Pó, m flocos, esponjas de sorveteiras elétricas, transformadores de
Terrno n.° 616.849, de 13-11-63
limpeza .
voltagem, termostatos, torneiras da
Diadema — Central Hidro Elétrica I de material plásticos para baterias. coa-1
dores, copos. canecas, colheres, conchas.,
compressão, ventiladores elétricos doLtda.
Termo
n.
616.859,
de
13-11-63
cestas para pão, cestinhas, capas para
mésticos, -comerciais 'e industrias
C
.
r
e
rcial
e
Industrial
L
t
a
.
álbuns e para livros, cálices, cestas. cas- Agrai AgrIcola,
•
tiçais para velas, caixas para guardai
Termo n. 616.862, de 13.11-63
DiAien-cEIJTRAL
São Paulo
de objetos.
coadores para chá, j
Mario Pinheiro
Ind.cartuchos,
Brasileira
descanso para pratos, copos e copinhoa
São Paulo
AGRAI.
Classe 50
i de plásticos para sorvetes, caixinhas de'
Ind..
Brasileira
" SAL-URDE
:tabas, garinhos de plásticos, para soel
Impressos
Classe 2
Ind. Brasileira
p/ástco para sorvetes, colhernham pa. ,,
1..al ea, ap, sopmine; Balt/n(433j -.20/Ág i Subs
tâncias e reparações químicas
Termo n.° 616.850, de 13-11-63
Classe 41
focas, baldes, bacias, bolsas, caixas usadas . na agricultura, na horticultura,
Antonio Girnenez Cintas
Tal temperado
cujos. bules, bandejas, bases para tele-, na veterinária e para fina • sanitários,
São Paulo
Termo n. 616.863, de 13-11-63
rial plástico, revestimentos confecciona. a saber: adal-as, ácidos sanitários,
A Sensação Modas S. A.
dos de substâncias animais e vegetais: i águas desinfetantes e para fins LeniPRO-IIONT-IAL
São Paulo
vetes, forminhas de plás tico para aor„ 1 tários, apanha-moscas_ e insetos (de
E
OS
PROJET
i goma e pfapel ou papelão), álcalis,
vetes,
discos
de
mesa,
estojos
para
dicu.
WIONTAGENS
'VESTID OS E •
los ,embalagens de material plástico, em- -; bactericidas, baraticidas. carrapaticidas,
INDUSTRIAIS
TAILLEURS "OU
balagens de material plástico para sor- , cresol, creosotalina, creosoto, desodo;nd. Brasileira
vetes. miolos para objetos, espumas, oy„. rante, desinfetantes, defumadores, ex.
Classe 6.
Classe 36
lon, esteiras, enfeites para automóveis, terminadores de pragas e hervas daniMontagens industriais Vestidos e tailleurs
massas anti--ruidos, escoadores de pra- nhas, esterilizantes embrocações para
i~mo."
Termo nP 616.851, de 13-11-63
tos, ftmis, fertnas para doces, fitas iso. animais, enxertos, farinhas de ossos.
Tercno n. 616.864, de 1341-61
Indústrias de Plásticos "Kansas" Ltda. lentes, filmes virgens, fios de celulose,, fertilizantes, fosfatos, f•ormicidas, futniA Sensação Modas S. A.
São Paulo
•
fechos para bolsas, facas, guarnições' ganias, fungicidás, glicose para fins
São Paulo
para chupeta, e mamadeiras, guarnições veterinários, guano. herbicidas. insetici'CANSAS •
pare porta-blocos, guarnições para 11;
VESTIDOS
as,d insetifugos, larvicidas. microbicl• Ind.. Brasileira

iffiOnforos

P.F.

In

•

I

•

Classe 28
Iiiegolas, açucareiros, bandejas, caixa' I

is ~1 plástico pare betarei', dm-

_

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 2,00

TAILLEURS
,DELINHA .

Classe' 36
Frase de propaganda

