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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Divisão .Jurídica
Seção de Transferências
e Licenças

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Vistron Corp. (transf. para sei'
nome da marca Filou n9 257,988).
Coma Ind. Cosmética Ltda. transt.
para seu nome da marca Snowlox
287.630).
Cia. Baptista de Almeida Com. •
Ind. (transf. para seu nome da mar.
ma Nata Mineira no 295.742).
Cia. Com . e Ind. de Café Ltda.
(transf. para seu nome da marca
arvora no 297.835).

(transf. n9 313.297 - Boehringer Mannheirri
Goodall-Sanford, Inc.;
para seu nome da marca Sunfrost n9 n9 321.662 -7 Raupina, n o 321.663 Cyclomycina, n o 321.554 -- Mitavin,
293.958).
Kelly S.A. 'Tintas e Solventes (alt no 326.440 -- Iminol. no 331.716 Expediente de 2-11-1970
de nome do titular na marca Kelly, Cloranficina, no 333.243 - Fascina,
termo 484.236 - Kelly 119 304.545). no 333.262 - Per i atan, n9 335.243 Contrato de Exploração de Marcas
Café Estréia do Mar Ltda. (transf.,
Baumer Equipamento Médico Hos- Perlatan, no 335.244 -- Perlatan. n9
Pravaz Recordati Laooratórios S A. pitalar S.A. (alt. de nome do titu- 335.245 ---- Saltucida, n9 '337.099 - Para seu nome da marca Estrela do
(no pedido de averbaçáo de contrato lar na marca Baumer 11 9 313.986 - Algafan, no 352.737
Boehringer Mar no 320.198).
.P
da exp. propaganda R. Recorclati n9 Baumer no 306.536).
•
Mannheim, n9 306.211 - Boehringer SOS Sociedade Operadora de Se300.979) .
374.222 - Boe'aringer guros em Corretagem Ltda. (alt. dal
Esquina da orte Loterias S. A. Mannheim, n9
Yanmar Diesel Motores do Brasil (alt.
Manhheim, n 9 374.223 - Boehringer nome do titular da insigma SOS nw
de
nome
do
titular
na
marca
S.A. (no pedido de averbação de Esquina da Sorte, n9 354.528 - frase Mannheim, n9 374.224 - Esclerital, no 322.805) .
.
contrato, a título exclusivo, da marca E' Mais Fácil um Burro Voar do que 376.404 ---, Saiu Triraupina, no 385.731
Química Interchemie Brasil Ltda.,
Yanmar, n9 390.183).
a Esquina da Sorte Falhar, núme- - Energosid no 388.068 - Boehringer (alt, de nome do titular no nom*
Manheim, n9 389.309 - Beehringer comercial Química Intercliemie • Era n
Merck Brasil S.A. Piodutos Far- ro 331.072).
Roux Laboratories Inc. (alt. de Mannheim, no 390.393 - Boehringer sil S.A. no 324.889).
macêuticos (no pedido da. averbação
, de contrato na marca Darnetin n9 nome do titular na marca Roux, no 1V/annheini, n9 390.6813.
Ypiranga com. e Ind. de Bebidai
391.849).
332.539).
Iceberg Ind. e Com. Ltda. (transf. Ltda. (trans!, para seu nome da exThe Sydney Ross Co. (rio pedido
Cia. de Canetas Compactor (transf. para seu nome da marca Iceberg, no press9,0 Vinagre Castelo a Serviço do
Lar no 327.939).
de averbação do contrato, com o res- para seu nome da marca Ideal, no 185.102).
pectivo contrato suplementar, - da 346.171).
Ligia Cia. Ind. de Calçados ttransf.
J. Pires & Oliveira Ltda. (transf,
Avnet, Inc. (trans!, para seu nome para seu nome da marca Meu Bem, para
- marca Falmonox n9 391.217).
seu nome da marca F:itex
369.439).
da
marca
Crossfire,
no
no 196.756).
no 328.360).
Transferências e Alterações de Nome
Hormoquimico S.A. (alt. de nome
do Titular de Processos
Poor & Company (t7anst. para seu
do titular na marca liormoquinalco,
Lanifício Ganut S.A. (alt. de noForam mandadas ano..ar nos pro- n9 382.487).
nome da marca Fair, n9 212.584 - me do titular na marca Ganiu /ft
cessos abaixo mencionados as seFair, no 212.585) .
337.599).
Banco Safra de Desenvolvimento
guintes transferencias e alteraRheem International Inc. (trans!.
Sakoda 64 Cia. Ltda. (trans!. paro
ções de nome do titular de pro- S.A. (alt, de nome do titular na
marca Safra, no 393.389 , Safra no para seu nome da marca Rheem (R), seu nome da marca Café. Zinho nt
cessos:
346.726) .
n0 219.423).
Bourjois, Société Ananyme (alt. de 393.483).
Pacheco, Souza & Cia. Ltda. (alt.
Calçadós
Cante
Gril
Ind.
e
S.A.
Thornton - Inpec Eletrônica Ltda.
nome do titular na marca Blocarmine, de nome do titular ria -marca BergCom. (alt. de nome do titular na (trans!, para seu nome da marca
5 registro internacional no 85.341). - mann, termo 415.332).
225.165).
Thorntom no 363.925 - Thornton
-Anotem-se as alteraçõn de nome seAsbiton A. G. (trans!. para seu marca Cante Gril, n9
356.569).
p.' seguintes: 1) Werthelmer Freres nome da marca Compriband, termo
The Hoover Co. (alt. de nome do
(Ancienne Maison Bourjois et 'Com- no 481.570).
titubir na marca Hoover, n9 235.221
J. de Luca & Cia. Gransf. pari"
pagnie) para Bourjols. Société a ResPlastgold S.A. Ind. de Plásticos - Hoover, no 235.222 - Hoover, no
Ponsabilité Limited; 2) desta para (transf. para seu nome da márca 235.223). - Anotem-se: 1) trans!. seu nome da marca Daiva
359.653) .
Boiirjois, Société Anonyme Dentsply Plastgold, termo 565.272).
de The Hoover Company, org. sob as
International Inc. (transf. para seu
H. Bettarello S. A. Com . e Ind. dl
Loli & Cia. Ltda. (alt. de nome do leis do Estado de Ohlo para H.V.C..Co.,
nome da marca Biotone n9 194.893). titular na marca Sinhá Môça, termo, Inc. - 2) alt. de nome desta para Calçados (alta. de
nome do Mut*
The Hoover Companj, org. sob ás na marca Super 11.8. n o 362.040_41
A Novaquimica Laboratórios S.A. no 640.768).
Com. e Indrepair Diesel S.A. (alt. leis do Estado de Delasvarc.
(transf. para seu nome da marca
Lson S.A. Ind. F ar macêutica (a'a
Disteran n9 225.166 - Predinln n9 de nome do titular na marca Emblenome do titular na marca Enos
mática, termo 650.909).
Sybron Corp. (alt. ce norm do ri-. de
225.548).
blemática n 9 388.187).
Rubens Diamante (transt. para seu tular na marca Pfaud l er, no 237.208
Bass Worthington Limite(' (alt, de nome da marca Massol, têrmo no - Pfaudler, no 247.883).
zMetalJrgica Schulz S.A. (tram%
nome do titular na marca Emblemá- 681.085 - Massolin, t2rmn 681.200).
para seu nome da marca Fundiçã1
tica n 9 242.008).
Curtume
Bragança
S.A.
(alt.
de
Schulz n0 391.369).
Boehringer Mannheini GMBH (alt.
à
Tex Tron Inc. (transf. para seu de nome do titular na marca Folli- nome do titular na marca Laedi, n9
nome da marca Fafnir n o 304553 - kosid, no 239.821 - Sadaraupina, no 240.224).
Metalúrgica
Schulz
S.
A.
(traria%
Plangette n9 271.258 - Fafnir n9 208.648 - Lanicor, n 9 233.945 - TriAllan Jose Januskiewicz Erlega'f, para seu nome da marca Algisilatte
249.698).
raupina, n9 238.741 - Luteosid, ri° Rohno Jr. (trans!, para seu nome da 9
250.216
Pomarca Mel de Ara raqua ea no 248 713).
União Fabril Exp. S: A . (UFE) 249.149 - Testosid, n o
(transf. para seu nome da marca linal, n9 256.986 - Dorital. n 0 259.408
Banco Safra de Desenvolvimenell
259.409
Dispeptal,
Cra.ck n9 250.931 - Sabão Patente - Loparol, no
The Sherwin Williams Company S.A. çalt. de nome do titular noi
273.960
9
no 270.988 - Boehringer, n
no 254.808 - Talher no 235.353).
(trans!. para seu nom? da marca marca Safra 21 9 392.073 -Safra no
- Filmaron, no 280.319 -- Boehringer ACME, no 253.856).
Gasparotto Labate ( Cia. (alto, de n9 280.928 - Verodigen. no 231.211 393.333 - Safra n9 393.386 - Sten"
nome do titular na marca Príncipe Kiotina,_ no 282.538 - Ginecoside, no Marambaia Serviços Maritimos 5, n9 393.088 - Safra n9 393.387)..,
Negro n9 257.668).
Novex, n9 284.830 - Cor- A. (alt. de nome do tituiar na marca Joseph Elias Haddad
284.625
(transf, Pa.,
1 . /19 Marambaia no 256.206).
ru seu nome da marca juriti
Blemco Imp. e Exp. Ltda. (alt. de tisid. no 288.750 -- NetandT0/
n),lne.
290.242 -ri
no 400.668) .
nome do titular na marca Eicotox no 288.911 - Artosin.
Panificadora Caci Pte Ltda. (trans!.
209.696 .- (ogran 270.670 Di Kombetin, no 291.495 -- Saliarnina,
29-k.685' Int'a seu nome da marca Cadet.8
no 292.329 - Boehrincer,
Carrau & Cia. S.A. (trans!,. para
fenox no 272.471).
- Narcophin, no- 298. et) - Digdor^, 259.538).
seu nome da marca Sara na ?anulai..
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As Repartições Públicas de'Ils2rao entregar na Seção de Cojrninicações cio Departamento de
'Jmprensa Nacional, até às 17 hoas, O expediente destinado 'à pu.
'blicação.

EXPEO

g

Janeiro de 1970
As assinaturas vencidas p.a,
derão ser suspensos sem prévia'
aviso,

N T E

DEPARTANMNTO DL? 9WWW_2, 1NSA NACIONAL

Para evitar interrupção na;
remessa dos órgãos oficieis a renova de assinatura deve ser
cmcv oto sonedoo nu pusuoAeaàs
CA1iPLI DA GC. ÇÃO ouCii."20&08.0
As reclamações pertinentes
solicitada
com adeceelCncla da
DZ-ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
matéria retribuída, nos casos de
trinta (30) dias.
(.. 2ero ou omissão, deverão ser
ÁRJO) C)"73C9AL
-- Na parte superior do encle;formuladas por escrito à Seção
GCÇÃO 111
rêço estão consignados o flúmen.;
Ide Redação, até o quinto dia útil
Coçao dopublicidado do oxpodionto da DoparteamCMCO
do talão de registo o aàsinatura
§ubseqüente à publicação no
Noclonol do Propriodcado Induotrial do Minlotõrio
e o mês e o ano em que findará,
droão oficial.
do Indécricrio o do Comércio
DiFar2TOR • CURA!.

ALBERTO DE BRTO PEREIRA

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprenso Nacional

.
A Seção de Redação fun(dona, para atendimento do públ'tso, de 11 às 17h30m.

-- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.

ASSINA TURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
• Os originiais, devidamente
Capital e interior:
Capital e Interior :
enticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18,00 Semestre
o o NCr$ 13,50
;grafados em espaço dois, em uma Ano a-o ato o
o:o a o o NCr$ 36,00 Ano 000000"
NCr$ 27,00
;Só face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exterior
s emendas e rasuras serão resAno CoIo' o.o o-o o..o;o_o:o NCr$ 39,00 Ano
0,-0 0. -0 MIO: 0-0 NCr$ 30,00
f-Mvadas por quem de direito.

NOMERO AVULSO

-- As assinaturas podem ser
g
..oinadas em qualquer época do
por seis meses ou wn ano,
t:exceto as para o exterior. que
!Sempre serão anuais.
Exigências

O preço do número avulso figura na última página de cada

— Os suplementos às ediçõee
dos órgãos °Pelais só serão remeO preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assinantes que os Solise do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da a9sinatura.

exemplar.

Aguardente Januária Pipa "Venha
Ltda. (junto ao termo n9 646.537).

Cumpra exigências:

Construtora Castilho de Porto Ale:Plorido, Melo & Cia. Ltda. (junco gre Ltda. (junto ao têrrno n 9 679.823).
registro 218.040).
Gil & Irmão Ltda. (junto ao tkwahio Ristow
Filhos (junto ao
uo
273.878).
termo n9 686.993).
Voz Melte N.V. (junto ao termo
â9 034.227).
Dicap S.A. Empreendimentos e
Participações (junto ao têrmo núintas Coral do Nordeste S. A. mero 688.765).
;Manto ao registro 194.875).
Nordeste de oures e Peeis
Meta. (junto ao registro n 9 198.765).
'Vinhos Pinos Santa Rosa Lida,
'(junto ao registro n9 238.126).
Paulo Chell (junto ao registro 119
309 963).

• Diversos
Sia. Swift do Brasil S.A. (junto
ao registro no 197.292). — Retifique-se mediante apostila, o nome da
titular para Cia. Swift do Brasil
S. A ..
G. Sensat, Rijos, S.A. (junto ao
registros n9s. 234.397 — 246.441 —
266.845 -- 266.912). — Apostile-se: a
sociedade cessionário, G. Serisat Rijos, S.A. — usa também a denominação G. Sensat, Rijos, S.A.

SEGURO D3 ACIDENTES
'DO TRABALHO

Gustaaa Zolotnicka (junto ao re3istro n9 4226D).
:(claucle Manulataring
Company
;limito ao registro no 254.091).
Acumuladores Moura S.A. (junto
ao registro n9 273.287).

EREGLELAA/E3N110

American Cyanamid Company (jun'4) ao registro n9 287.372).
lvulgação a'") 31

Agfa Aktiengesellschaft (junto ao
Registros 320.890 — 320.891 -.920 892).

t PREÇOI kiCr3 0,50

Blanca S.A. (Amo ao thrrmo n9 592.736). — Quanto ao re g is-tro nv 377.202; nada há que deferir
quanto ao pedido de fls. 21, ern•face
do des p acno de lis. 35v.
Tranzdrcz,, r, Transportes de Droga.s
.0)1oreaelorins Ltda. (junto ao tên)o
3 0 520.376).
lSociete .D . E2.ploitatioris Claimiques
Pirai reaceutiques b'ecepli S.A.
,e3ociete Anenyme) (junto ar termo
1)35) .
1.2te ,

-

13 AliAtiru,

.i.eder do 13' w.sli
u9
cru) „

.t.StesnZert

(lnuto ar+, ar-,

A remessa de valdres, sempre a favor do Tesoureiro do De.
partamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à ano apli,
caçao.

1

VIENDAt
- Na Guanabara
Se0o ele Vendas: Avenida Rodeigtres Alves n o 2
Agência Ministério da
Atende-82 a pedidos pelo Serviço d.-. R.:. , canbolso Posta
Em rasfUzi
Na sede do D,J.N.

Willys Overland do Brasil C. A,
Ind. e Com. (junto ao registro ni
348.537). — Anote-se, mediante almi
trato de exploração, ifrmado em I.
tila, no presente, a averbação do .eork4.60, a favor de Willys Overland
Brasil S.A. Ind. e Com., Já anotada no registro anterior — n9 172.087
de acordo com o despacho eararacb•c
no Processo 59.693-61 e publicado til
D.O. de 24.9.68
Óleos do Pará S.A. (Olpasa)
(junto ao têrmo 613.003 -- 613.110)
— Retifique-se o nome da depositap.
te para o mencionado acima.
G. Sensat, Rijos S.A. ( junto z,.
registro n 9 204.413). — Apostileque a sociedade cessionária G, Seu,
sat Tijos, S.A., usa também a deur
mino,ção G. Sensat, Rijas, S.A.
Nenette Prc.ducts Lirnited
(jur .
ao registro 38.827). — Retifique,
mediante apostila, o enderêço
talai' pata ‘.;;Iieenrbary Road 86-88, :Jerider do Brasil S.A. In d. Far-•
maceutica (junto ao registro ntun0
117.810). — Arquive-se o pedido -do
anotação de transf. por feita de cumprimento de exigência.
Anexa Ind. Metalúrgica Ltda. (Salto ao registro n 9 395.280). — IndeiI
ro o pedido de anotação de transi,
era face do despacho de us,
Egal 1:mica% Geral de Alimentação Ltda. (junto ao termo no 673.968
— Nada há que deferir quanto ao
pedido cie fia. 8, em SUO de deNSO,
oh° de arquivemento de fls. 7.
Jose 4nge3i (juoto ao xegistro
256,841).
Arquive-se o pedidorio
a:notação de tarnsf por salta (, e
cumprimento de e7lgência..
de Erre., it U.J\ ko!.1 fo at , •
maceutit.a. (polo no iegtetor numero
In 06 , 0
_
1,,‘ 11 C - r,e e
rwítid0

aiii)Pai,:;‘,1) d . . Ui: fls.!. t not ií... 1 1,z) d r. ,- 111? •
P r i:n.lente
iVIrl'heiici
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MARCAS DEFOS1TADAS
Publicaollo feita de acôrdo cora o art. 109

e seus parágrafos do Código da Propriedade Industrial

No 903,081

Local: São Paulo
Classe 11
Artigos: Para distinguir ferramentas manuatis, feragens, cutelaria e
pequenos artigos de metal comum da
indústria e do comércio, a saber:
tiçadoresabotoadores
de sapatos;
abraçadeiras; afiadores; aldravs;
lavancas; alicates; linotolis; ncinhos;
néis para chaves; apitos bucais; arganéis; argolas; armações de toldo;
aros; aruelas; atiçadores; azeiteiras;
alças ; arame para varais, abridoras
delatas; açucareiros; brocs; buris,
9EZÈR1-1K0->i
bainhas, baldes, baldes de metal, cha...
ilndaoh1a Bracileira
veiroa, canivetes, cabides cabos de
Requerente: Flávio N. da Costa e caçarola cadeados, caldeirões, canto_
neiras, cápsulas, castiçais, cintas para
Silva
caixotes coadores, colheres, cunhas;
Classe: 41
Local: GB
cuspideiras; charneiras; chaves inArtigos: Na classe
glêsas; chaleiras; dobradiças; enxadas escápulas, esporas, esticadores;
N 9 903.082
espremedores; escarnadores; escumadeiras; facas; facões; foices; furadores; fechaduras; ferrolhos; fivelas;
fôrmas; fôrmas para bolos; fôrmas
para calçados; funis; ganchos; jarras; lâminas; limas; machadinhas;
maçanetas; martelos, na..
Á • '182o-e-rglaTD machados;
valhas \para barbear; porcas; pegadores; perfurantes; pinças; plainas;
Requerente: Flávio N. da Costa e pás; panelas; parafusos; pinos; porta-chaves; pratos; pregos; picaretas,
Silva
rasteias; rosetas; sacarrolhas; serro-.
Local: GB
tes; tesouras; • talheres; telas de araClasse: 41
me; torquezas; trincos; torneiras;
Titulo para a Guanabara
verrumas; vasadoresá válvulas para
Instalações domiciliares; xícaras; bai.
N9 903.083
xelas; caixinhas de jóias.

i'LaideEl[rúA\
a

Classe 36
Artigos:, Calçados para homens,
senhoras e crianças a saber: sapatos;
chinelos; sandálias; chuteiras e tamancos.
ar+ 903.088

Classe 41
Titulo
N9 903.093

°1 B/ YUG2,1" - _:&
12052Indo

-,
D. BRASILEIRA
Requerente: ADEVAL -- Associação
das Dmprêsas Distribuidoras de
Valôres.
Local: São Paulo
Case 50
Artigos: Prestação de serviços associativos as emprêsas distribuidoras de
valdres.

Requernte, Incal,taia de Móveis .1302;
Viagem Ltda.
Local: São
Classe 40
Artigos:, Acolchoados para móvel9
armários; berços; cadeiras, de mo.
las; cadeiras de rodas; cadeiras coa
muns; cadeiras para escritório; caa
mas com molas; camas comuns; caa
tniseiras; colchraes; criado -mudo; cria,
taleiras; clivaras; dormitórios; guardad
comida; guarda-roupa; tneainhaa de
escritório; porta_chapéaa; poltronas.,
N) 903.09-1

• '12-'211UF."2/27
WAR ?
lua
2.-1223

ó

No 933.0V
Requer-anta : Ari, Flôres Ujlisia fria
dústria e Comércio de Maces Artld
ficiais Ltda.
Local: São Prelo
Cias° 45
Arigos: Flores artlifcals.
N'Y 203.093

No 903.085
Requernte: Kanematsu-Gosho do
Brasil Comércio e Indústria Ltda.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Todaadisco acionado a
pilhas.

-I I

00

Ind Waw 9,13,17ra

No 903.086
Requerente: Cosmetic Indústria
Cosméticos Ltda.
Local: São Paulo
Classe 48
Requerente: Dias & Zerbine Ltda. Artigos: Absolventes
de uso era toaLocal: Minas Gerais
NA CES UNIDAS 1
cad0r ; acetona para toucador; águas
Case 1
alfazemas; águas de colônia; •
Macarrão, massas alimentí- de
Artigos: Macarrão
de lavanda; águas perfuma.
e farinha de águas
cias, farinha de
das; alizadores de cabelo; almiscara
rõsca.
amido perfumado; amónia perfumada; arminhas para pó de arroz; pti
N Q 903.09*
de arroz; aromáticas para toucadora
Rearlerente: Casa de Carnes Nações
atomatizadores de perfumes; batona
(Inidas Ltda.
borrifadores de perfumes; carmina
P BUPPET TRIANOP
Local: São Paulocaminados de toucador; cremes para
Classe 41
pele; cremes para masagem, cremes
Artigos: Carnes.
maquilagem; esmaltes para
"Requerente: Buffet Trianon Ltda. para
unhas; extratos perfumados, ébee
Local: São Paulo
N9 903.087
perfumado para toucador; glicerina
Classe 41.
perfumada; perfume.
Titulo
N o 903.098
N9 903.091
1, I

anequerente: Farmácia e Drogaria
Xavier de Toledo Ltda.,
Local: São Paulo
Titulo
Classes: 2, 3 e 4e
No 903.084

c 4 , L É. R . E
Bre2 Ile ira
Requerente: Cia. Agro-Industrial
Engenho Central
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos: Aguardente

•n••n••n•...É

o, CASIMIRAS

DIOLAN"

No 903.085

OriAtt

Requerente: Casemiras Claudiolan
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 23
Titulo

I R.13::_2.1

Rcquvrenta: laantaaaaaCtoal,o do
Bril Cornafclu e Ia dita iria Ltda.

nrun
— Ttriástria
Comércio d .: Cã; . • t1J,-; Ltdo
Loas': São l'uolo

Requerente: serralheria Don Qabcota
Ltda.
Local: São Paulo
Classe 16
Artigos: Esquadrias; grades; janeltaa,.a
portas; portões; vitrôs; vitrinas "

N9 903.097
"VERD73 )3ESIOP
.9 ( P ,,t?-520P _DRry3-zp3
— Requerenl:': ve de Belo_Aut0
tZegiuz:r2tile.: i;lilônio da Silva Souza
Ltda.
Loul: São Paulo
'--- Local: Stio Paulo
N° 903.092

lys. a

ON QULXOTE11
Tra, '41
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Classe 50
• Artigos: Serviços de auto piisto.
N o 903.098

uszomán..
í ç-J(wles:, we4ile2_za
,`l- ecquerente: Kyodai — Equipamentos
Local: São Paulo
para Autoveículos Ltda.
Classe 11
rtigos: Chaves de fenda; cavadeinjhaves inglesas; chaves de broca;
chaves de parafusos; saca-pregos;
.-ornos; formões; martelos; grosas;
;parafusos; grosas; porcas; alicates;
-rrebites; arruelas; arco de pua; cabeçotes.
N9 903.099

.

t'2,..n.ASEELL"
et, • :Wa.elleim

para deself -,r, blocos para escrever,
brochuras não impressas, cadernos
escolares, caixas de papelão, cartões
de visitas, envelopes, fôlhac de papel,
fólhas de papelão, guardanapos de
papel, lenços de papel-mata-borrão,
papel de cartas, papel almaço, papel
para escrever, papel para impressão,
papelão para qualwer fim, tubos de
papel, copos de papelão, pratos, de
papelão e papel para balas.
N9 903.103

DPBUTANTE
Ird0BraslIelxa
Requerente: Joiaeluque S. A. Indústria e Importação
Local: São Paulo
Classe: 13
Artigos: para distinguir: Anéis

"

T A -L 8 P A

Ind,Brasileire

Requerente: Madeireira "Italspa"
Limitada.
N 9 903.099
Local: São Paulo
.Requerente: Metalúrgica Brashell
Classe: 4
Ltda.
Artigos: Para distinguir: Madeiras
Local: São Paulo
em bruto ou parcialmente preparadas
. Classe 5
Artigos: Metais não ferrosos; aço;
N9 903.105
Ldejsvos metálicos; alpaca; alumínio;
as
de
metal;
metais
em
barra;
ap a r
Wonze; chumbo; cobre; ferro; metais fundidos; gusa; manganês; colas
metálicas; ligas xaetálicas; soldas
metálicas; sucatas de metal, zinco.
N 9 903.100

,; ..ATLAS ,CIVIC 3:1R..4
• Br asile pra
requerente: Editõra ' e Encadernadora
Formar Ltda.
Locar: São Paulo
Classe: 32
'Artigos: Livros, almanaques, albuns
impressos, folhetos impressos, jornais,
músicas impressas, programas de rádio ,programas de televisão, revistas
impressas, peças teatrais, peças cinematográficas.
N 9 903.101

3Lr,11)11,,. Lano
•Zrffló

ar SÔDRE
'1A) „REZA

N e 902.113

NIT=11

Requerente Marco Antônio de Souza
Rocha e Samir Curi Meserani.
Local: São Pau o
Classe: 32
Artigos: Para distinguir almanaques,
agendas, anuários, albuns, boletins,
catálogos, folhetos, jornais, livros impressos, revistas, éligãos de publicidade.

GARÔA PAUL S-A
IND. BRASILEIRA

Requerent e: Publicidade 1:-a.rvas
Local: São Paulo
- Classes: E, 25, 32 e 53.
Artigos: Das classes.
N" 903.114

Requerente: Bar e Lanches "Garôa
Paulista" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: Pães, bolos,
biscoitos, roscas, sanduiches, empadas, pasteis, pizzas, churrascos, croquetes, .cochinhas, tortas e café.
N 9 903:109

-5:0
TES00
1$
Ind.' • .a-ai3ileire.

Requerente: Raul Roliev
Local: São Paulo
Classes: 32 e 50
Classe: 32
Requerente: Pan Liang Pin.
Artigos — Para assinalar: Almr.nP.Local: São Paulo
ques, albuns impressos, anuários, cáClasse 49
lendários, catálogos, crônicas impresArtigos: Discos para jogos.
sas, designação de filmes e peças
trais, folhetos impressos, folhinhas
903.110
N9
impressas, histórias impressas, jornais,
livros impressos, músicas impressa.,
peças cinematográficas e teatrais,
•
4- .41i- 01# D
poesias impressas, programas de circo,
programas de rádio, programas de teRequerente: Marco Antônio de Souza
Bragileira
levisão,
prosas impressas, propaganRocha e Samir Curi Meserani
da impressa escrita, publicações imLocal: São Paulo
pressas, romances impressos, roteirOs
Classe: 32
Artigos: Para distinguir almanaques, Requerente: Cia. T. Janer Comércio impressos de filmes e de peças iêê,-e Indústria,
trais, "scriptis" de cinema, teatro, e
agendas, anuários, álbuns, boletins,
Local: São Paulo
, televisão.
catálogos, folhetos, jornais, livros imt,
Classe: 50
pressos, revistas, órgãos de publiciClasse: 8.
Serviços: Para assinalar serviços e
dade.
.
•
Artigos:
Filtros e equipamentos para atividades relaticos a: — centro Miopóçeis artezeanos e serni-artezeanos. viário constante de hopedage1n, abaisINI 9 903.106
tecimento, assistência técnica nem
N: 903.11/
viagens e veículos; centro de assistência médica; centro de cultura regional ; centro esportivo cujos edifícios
e instalações se constituem em monumentos rodoviários comemorativos
e de fatos históricos da região, antigos e recentes, inclusive a realização
de exposições e mostras.

TUDO SÔBRE
.VESfl BULAR

Requerente:_ Mercearia Atlética Ltda›K
fj.equerente: Blue Lake Discos Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
é/asse 41
Classe: 8
Artigos: Discos
Artigos: Para distinguir carnes em
geral, linguiças, lombos, Mortadelas, Requerente: Publicidade Karvas Ltda.
N 9 903.102
paios, presuntos, salames, salsichas,
Local: São Paulo
Itárques, atum, camarão, bacalhau,
Nome de Emprêsa.
mariscos, condimentos, conservas ali"MTOPRMU"
mentícias, massa de tomate, óleos
N9 903.112
comestíveis, sal, açucar, café, mate,
Ude' Mrásilefre,
argarina, manteiga, cangica, arroz,
INBOEPL.A.S
mckstarda, feijão, cereais, farinhas,
~erente: Reproduções Gráficas massas alirnentécias, pimenta, vinagre, laticínios, leite, condensado,
Indo Brasileira
Litorrank Ltda.
queijos, cremes, requeijão, baunilhas,
Local: São Paulo
geléias, frutas secas, cristalizadas e
lesse:
Inborplas — Artefatos
cgr\ GOMOS,. rações para aves e
etigas 9AgeflÇ8 m bnQ albuns
de Borracha e 1P1i4t,içp UM.
mais
xs04.9, lai9o0s,

Dgiac o, 1g) Ma ck4

Local: São Paulo
Classe: 10
Artigos da classe.

N' 903.108

N9 903.104
Classe 21
`tecedores
Arti go s: Alavancas de câmbio; amorde veículos; aros para vele.ulos; breques; calotas; câmaras de
p r para veículyos; carrocerias; carros.s-reboques e suas partes integrantes; direções de veículos; dragas; eixos de veículos; engates de veículos;
freios de veículos; molas de veículos;
pára-choqu e ; pára-lama de veículos;
pára-brisa de veículos.

N9 903.107

Janeiro de- 191C)

ta-

N ., 903.115

• DR ° JULIO
Ind ° ilme .5.3. e
Requerente: Ariinar Comércio e In.
dústria Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 20 e 49.
Classe: 20
Artigos: Para assinalar petrechos navais e Aeronáuticos: âncoras, analretas, birutas, bolas, batalós, boles
para enrolar cordas náuticas, cabreatantas, cadeias de navios, cintos do
natação, croques para barcos, dispositivos para arriar botes, ganchos 'Asm
para natação,,
M bote8, jaetas

o
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Diletas, paraqueclas, pinos para sepa- planagem, construção, pavimentação,
Str ás pernas de cordas dós navios, montagem de equipamento e tubulação e outros correlates.
prolzes, roupas salva-vidas para uso
ssa água, salva-vidas, 'panchos para
N 9 903.120
botes, vergas para uso na água, salvas/Idas, ganchos para botes, verga para
mastros, vigas náuticas, vigias para
prender barcos.
Classe: 49
Para assinalar, anzóis, caniços, para
pesca, iscas artificiais, linhas para
pescar, rècles para pesca, skis, tarrakas, jogos de pesca, varas para pescar

,PAXUL,

Indústria Brasileira

N9 903.116

Seção 111)

Janeiro de 170 65

percalina — retalhos
um — perca!
4arja — sarjinha
de tecidos
fetás r— tecidos em geral
recidul
para quaisquer fins de peças — tecido4
te,
mens, senhoras e para crianças — abri- revestidos de qualquer material

Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Artigos de vestuário, de tõda
sorte, inclusive de esporte, para ho-

gos quando vestuário, agasalhos -- las em peça exceto de metal — sumi)
tardes de tecelagem — tussos
alpercatas — alvas — anáguas —
veludos
aventais — baby-doll — barretes __.
Classe 36 "s>,
batas — batinas — bermudas — blusas — blusões — boinas — boleros — Artigos: Artigos de vestuário, de tO,(141,

bonés — borzeguins — botas — boti- sorte, inclusive de esporte, para
nas cache-cols — cahe-nez — cal- nuns, senhoras c para crianças —9:
çados — calças — calcinhas — cal- abrigos quando vestuário — agasalhoá

ções, inclusive para esporte — camisas -- alpercatas — alvas — anáguas
aventais — baby-doll — barretes m:
batas — batinas
bermudas — bItt;)
ias — blusões — boinas — boleros
bonés — borzeguins
botas — botics;
nas — cache-cols
cache-nc;.; — cah
— casquetes — casulas — ceroulas — çados — calças — calcinhas —
chales — chapSus — chinelos — chu- çõcs, inclusive para esporte — catniLao
camisas-pag:zdí`
teiras — cintas — cintos — cinturões — camisas de fôrça
- clergyrnan — colarinhos — coletes — camise:as — camisolas — cuiniscluesd
— combinações — corpinhos — CUCC33 — canos de botds (perneiras),eapa;.;.
dohnans -- do- cates — capas — capotes — carapuço
-- cueiros -- culotes
— cartolas — casacos — casacas --e:
minós — ccharpes — espartilhos
estolas — fantasias — fardamentos — casquetes — casulas — ceroulas
fardas — fraldas — fraques — galochas chales — chapéus — chinelos —
— gandolas — gõrros — guarda-pó — teiras — cintas — cintos — cinturõeá
gravatas — hábitos — japonas — ja- — clergyman — colarinhos a-colete
jaquetões — lenços — librés — combinações -- corpinhos — cueca
quetas
--ligas — lingeries — luvas — man- — cueiros — culotes
dolmans
dominós — echarpes — espartilhos
lots — mandriões — manípulos
mantas de uso pessoal — manteaux — estolas — fantasias — fardamentos

camisas de força — camisas-pagão
Requerente: Produtos Rocha Químicos
camisetas — carnisblas — camisolões
e Farmacêuticos S.A.
canos de botas (perneiras), — capaLocal: Rio de janeiro
cetes — capas — capotes a- carapuClasse 3
Artigos: Preparação farmacêutica para ças — cartolas — casacos -- casacas

o tratamento de distúrbios gástricos
1\1 9903.121

Reguei ente: Raul Roulien
Local: São Paulo
Ciasses: 32 e 50.
Classe: 32
Asmas. Para assinalar: almanaques,
álbuns (-impressos, anuários, calendários, catálogos, crônicas impressas,
designação de filmes e peças teatrais,
fól/iatos impressos, folhinhas impressas, histórias impressas, jornais,
livros impressos, músicas impressas,
peças cinematográficas e teatrais,
goesi.as impressas, programas de cire(1, programas de rádio, programam
de televisão, prosas impressas, proaganda impressaa escrita, publicaimpressas, revistas impressas, roancas impressos, roteiros impressos
de times e peças teatrais, "scripts"
de cinema, teatro e televisão.
Classe: 50
Para assinalar serviços e atividades
relativos A: teatro, cultura e folêlore, bem como, serviços de assistência eorrelatos.

N 9 903.117

7•PO6ITIVO
Ind; • Etrásileire,
Requerente: Paulo Jose Pereira
Fontes.
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Produtos para limpeza em
notadamente detergentes e
água de lavadeira.

Requerente: Donaldson Company, Inc
Local: Estados Unidos da América
Classe 8
Artigos: Instrumentos de precisão :—
instrumentos científicos — aparelhos de
uso comum — instrumentos e aparelhos didáticos — moldes de tOcia espéde acessórios de aparelhos elétricos
.(niclusive válvulas, lâmpadas, tomadas,
fios, soquetes ,etc.) — aparelhos fotográficos — máquinas falantes, .etc., -discos gravados e filmes revelados
purificadores e filtros de ar filtros
para líquidos — amortecedores e silenciadores — separadores da névoa e,

mantilhas — mantos — martas — martinhas — meias — meias confecções —
modeladores — palas (ponchos leves)
— paletós — pantufas — paramentos
— peignoirs — pelerines — peles quando vestuáriso — perneiras — peugas —
pijamas — peitilhos — peitos — polainas — ponchos — puloveres — punhos — quepis — quimonos — regalos — renards — robes de chambre —
roupas brancos de uso pessoal — roupas de baixo — roupas feitas para operários — roupas para esporte — rou-

pões — saias — sandálias — sapatos —
sôbre-pelizes — solidéus shorts —
shooteiras — sklks — sobretudos —

— jaquetas — jaquetões
lenços
libres — ligas — lingeries — luvas
maillots — mandriões — manípulos
mantas de uso pessoal — manteaux —.mantilhas — mantos — martas — nlargçl
tinhas — meias — meias confecções
modeladores — palas (ponchos leves
__. paletós — pantufas — paramento
— peignoirs
pelerines
peld,
quando vestuário — perneiras — petz-Sgas — prjames — peitilhos — peitos
polainas —. ponchos — puloveres
punhos — quépis
quimonos — rc-r1
galos — renards — robes cie chambri.
— roupas brancas de uso pessoal —.1
roupas de baixo — roupas feitas --O9.

stainas — soutiens — suster — sungas — suspensórios — tailleurs — tatiaras — togas — toucas
labartes
— túnicas — turbantes — uniformes — roupas para esporte — roupas para'
vestidos — vestimentas para trabalha- operários — roupões — saias — san41
sobre-pelizes
em particular — separadores de ar-óleo dores — vestuários — véus — visons dálias — sapatos
solidéus
shorts
shooteiras ssal
e instrumentos de fluxo e de filtração
Ni 903.124
slaks — sobretudos — stainas — sotafl
de ar
1\1" 903.122

SUPER-PL4
Indústria Braelleilm

tiens
suster — sungas —,suspensds.ç
rios — tailleurs talabartes —
ras — togas — toucas -- túnicas
turbantes — uniformes -- vestidos
vestimentas para trabalhadores — ves/

tuários

véus — aSsons

Requerente: Editóra e Importadora
Musical Feramta do Brasil Ltda.:
Local: São .Paulo
Classe 8
Artigos: Discos gravaOs — fitas

N9 903.118

CASA DAS 'DROGO.
f. Indo .Ikaell,ofre,

gravadas
Ns. 903.125/12f

Requerente: Mário Roberto

fardas — fraldas — fraques —
chas
gandolas — gorros — guarda
pó — gravatas — hábitos — japona'

I\I° 903.127

2 C C 0ecu .
Indástrixt BrargilQirE
"

Ribeiro.

-marques.
Local: São Paulo
Classe: 3
4rtigos: substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados Re.cjuerente: Venceslau Peres 'de Sousa
Local: Guanabara
na medicSna ou na formada.
N9 903.119

Classe 50
Artigos: Aparelhos elétricos em

geral
11\11YO SETV

Reverente: Induserv — Construções
Industriais Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: 5erviços erla conservação e
' mutenção industrial, erário tetra--

IV , 903.123

çUSPII1
'adiletrict 15~.1oira
ReR
- uezente: Nimage Comércio de
Tecidos Ltda.,

•

SAVY0k

Indústria Brasileira
Reatierente: Savyon
Indústria de
'reciclas e Malhas Ltda.
Local: São Paulo
Classe 23
Artigos: Tecidos em geral — aparas

de tecidos — batista — borracha-tecidos entremeadcis de, carvão para revestimentos — fazendas cai peças -fular — linhagem — morim — musselina
organdi
paco-paeo
Reno.
couro — panos em peça para qualquer

Requerente: Indústria de Móvef.v
Decorações - Ecco" Ltda.
Local: São Paulo
Classe •.:0
Artigos: Móveis de metal — vidro ou
madeiras — estofados ou não — ac4

choados para móveis -- para
móveis — aparadores — arma çõ e s $00
forma de móveis inclusive para escrã,'
tório — armários -- assentos acolchoaf
dos — balcões sob forma de móveis
bancos comuns sss bancos de jardim f.1
bancos escolares — banquetas
barri
§ob forma de móveis
berços .
bionlJos sçb. forma de móveis
buffeq
tgeAug
çabidea sou forma
moème.4", (MeIgteifi ÂnAlaál tufe]

•

f
t
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ci,

as com rodas — cadeiras comuns .—
(.) cieiras de balanços —. sadeiras de
arbeiro ,—. cardeiras de dentista .-aleiras de escritório — cadeiras para
anho .--, cadeiras e; 1 enfermos s—
acidras para inválidos —. sadeiras
ara paralíticos — caixas sob forma de
oveis — caixas para rádiost sob fora de móveis -- caixas para televisão
- b forma de móveis — camas com
colas .--- camas cera rodas --s sarnas
ofnuas — camas hospitalares .--. camas
para enfêrmos -- camiseiros .--, sanaipe.s — cantoneiras ,-- carrinhos .-- mes (inclusive para refeições e para esSsritório) — colchões — colunas — cõsnudas — consolos — criado-mudo —
t,ssristateiras — discotecas sob forma de
'snoveis — dispensas sob forma de mó1-sssis — divans — dormitórios — enSsostos estofados — escabelos — essa,.os • L, escrAiaifinhas — espreguiçadei:Ás :•-. estantes — estofamentos para
niávSis — Sàtrados de cama — etages:es • -. faldistórios — gabinete para
sopa e cozinha — geneflexórios —
nuarda-casacos — guarda-comidas —
nuarda-louças — guarda-discos sob fornin de móveis — guarda-roupas —
nuarcla-sapatos — guarda-vestidos —
snapotecas sob a forma de móveis —
Suesas ,(exceto de uso exclusivo em jonos) — mesinhas — mesinhas de cabeeiras — mesinhas de escritório — mesinhas com roda (inclusive para escrisorio e restaurantes) — môcho — moi'duras grandes, sob forma de móveis —
.iostruárlos sob forma de móveis —
rsloveis de cozinha — móveis de jardim
s--- móveis de varanda — móveis para
7sonsu1tátios — móveis para hospitais
Ir srs móveis para igreja .— móveis para
a'aciio — móveis para sala de jantar
ss-- móveis para sala de visita — móSnis para sala de espera — móveis
para televisão — móveis para veículos
)não sendo partes dêstes) . — oratórios
iquando móveis — otomanas — penteasleiras — poltronas — porta-abajours
isob forma de móveis — porta-chapéus
rsob forma de móveis — ponta-cinzeis-o sob forma de móveis — porta-quaklros sob forma de móveis — portagetratos sob forma de móveis — portauoupas sob forma de móveis — portanapatos sob forma de móveis — portavasos sob forma de móveis — pratelei?as formando um móvel s— psichés —
pufes — sofás — sumiers — roupeiVas — travesseiros — vitrines sob forma de móveis

laizes — de
de juta — de IS
linho --. de malha morim — de nylon
de opala — pescai
musseline
- percalina — de • rami — de rayon
— sarja
sarjinha .--- de sèda .— de
seus'tafetás
de lingerie e de
viscose vestuário — roupas feitas —
semi-confeccionadas ou sob medidas,
para homens — senhoras e crianças e
de esporte, a saber: — anáguas —
aventais
"baby-dolls" -- batas —
babadores — boas — blusas
blusões
— boinas — bonés — boleros calçados — "cachecolls - — camisolas —
camisolões — combinações — casacões
— costumes — capotes — calças —
calça-saia — chinelos — cintas — cintos .--. camisas — camisetas — calções — corpetes — cartolas — coletes — corpinhos — ceroulas — cuecas
— colarinhos — cueiros — chapéus —
colidéos "dollmans" — echarpes —
estolas — golas — gorros --- galochas
— gravatas — guarda-pó — capas —
jaquetas — lenços — leques -- "liseuses - — ligas — libres — meias — palas — paletós — pantufas — pijamas
— punhos — "peignoirs" — peitos e
peitilhos para camisas e blusas — pelerinas --I- polainas — "pullowers" —
quimonos — quepis — "robe de chambre" — roupas para trabalho — roude praia —
pões de banho si-idas
—
saídas de baile — saias — sapatos —
sapatilhas — sandália — qshorts" —
sungas — slacks--- "sweeters" suspensórios — soutiens — sobretudos —
buchas "tailleurs" turbantes —
uniformes para empregados — vestidos
chales e "westons"
'439 903.129

tND
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Classe: 50
Serviços: Substâncias químicas e
preparações usadas nas indústrias, na
fotografia e análises e pesquisas,
i substâncias e preparações anti -corrosivas e anti-oxidantes; Substâncias
e preparações químicas usadas na
agricultura, na veterinária e para
fins sanitários; Substâncias e pi sparações químicas usadas na medicina e farmácia; Substâncias de origem animal, vegetal ou miperal em
bruto ou parcialmente preparadas;
Metais não trabalhados ou parcialmente preparados usados nas indústrias; Máquinas e suas partes integrantes; Máquinas de agricultura e
horticultura e suaa partes integrantes;
Instrumentos de precisão, instrumentos científicos, aparelhos de uso co).
*.
mum, instrumentos e aparelhos dip.
dáticos, moldes de tôdas as espAcies,
r Lndultrlprgreisilfirá'
acessórios de aparelhos elétricos, aparelhos fotográficos, radiofônicos, ciPcsSjuerente:
9..ii,k,, , ilvora S. A. nematográficos, tráqrsinas falantes e
'Ïnc11.1strial' CoMék1o.discos; Instrumentos musicais e suas
partes integrantes; Instrumentos, máLocal: Santa baí.WitVa
quinas, aparelhos e petrecho; para
Classes 23 e 36
.12iszt1gos: Tecidos de algodão — de al- medicina, a arte dentária, a cii ureia
a higiene; Botões, alfinét os, fechos
[saca batista — sambrais — de ecorrediços
e demais miudezas rlp arCsanhamo. -- de caroá — de casimira
marinho; Ferramentv de t6t-3-, ospS •
9151Prgo
ferragens e cutelaria em geral;
kem.ey •

Joalheria e artigos de metais preciosos, semi-preclosos e suas imitações; Vidros, cristais e seus artefatos; Artefatos de cerâmica, louça vidrada, e outros, para uso caseiro,
adôrnos, fins artísticos, Industriais e
sanitários;, Material exclusivamente
para. construção e adôrnos de prédios e estrada; Artigos, máquinas e
instalações de escritórios; Armas, munições de guerra e caça, explosivos
e fogos de artifício; Animais vivos,
Inclusive aves, ovos em geral, inclusive bicho da sêda; Petrechos navais
e aeronáuticos; Veículos e suas partes integrantes; Fios em geriu para
tecelagem e para uso comum; Tecidos em geral; Artefatos de algodão, cânhamo e outras fibras; Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas,
estampas, manequins e analogos;
Adôrnos de madeira, osso ou -aarfim; Artefatos de palha ou de tibra;
Artefatos de cetigetri .animal, vegetal
ou mineral e de suas substâncias químicas; Esdivas comuns, espanadores
e vassouras; Guarda-chuvas, bengalas e suas partes integrantes, Tendas, lonas, correias de transmissão
de *Vicia espécie, cordoalha, barbante,
material de vedação e mangui.:1-fá?-,,
Jornais, revistas e publicações em
geral, álbuns, peças e programas radiofônicos, teatrais e cinematográficos; Tapetes, cortinas e panos para
assoalhos e paredes; Couros c peles
preparadas ou não e artigos de couro .e peles; Artigos de vestuários de
tôda sorte, inclusive de esporte e para homens, senhoras e crianças; Roup as brancas de cama e mesa; 'Impressos; Artefatos de borracha e guta percha; Móveis de metal; vtdro,
madeira, estofados ou não, colchões,
travesseiros e acolchoados pata móveis; Substâncias alimentícias e seus
ingredientes, preparados alimentícios.
ingredientes alimentícios e essèncias
alimentícias; Bebidas alcoólicas e
fermentadas: Bebidas sem álcool, re•-..
frescos e refrigerantes; Tabaco ma
faturado ou não e artigos pana fumantes; Sementes e mudas para
agricultura, horticultura, floricultura e flôres naturais; Velas, fósforos,
sabão comum, detergentes, preparações para lavanderia e artigos para
conservar e polir; Combustíveis, itibrificantes e substâncias e produtos
destinados a lubrificação e ou aquecimento; ' Perfumarias, cosméticos,
artigos para toucador e escôvas para
dentes, cabelos e unhas; e Jogos
brinquedos, artigos desportivos e passatempos
ars 903.130-14V

glenizacito, lavagem, desinfecção, for.
necimento de produtos de cura para
carnes, de soja e seus derivados, 0 dQ
ovos e seus derivados
Nv 903.150.

sM

orça Ícea

Requerente: Tecidos e ArtefatoS
Kalil Sehbe S. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 36
Artigos: bermudas, blusas, blusões,
boinas, bonés, cachecols, calçados,
calças, chapéus, camisas, camisetas,
capas, cintos, cuecas, gorros, gravatzss
lenços, paletós, pijamas, polainas, pus,
?ovares, sobretudos, shorts, suetere.s,
GUll g u;
N9 003.•i51

sst"sc)
4t.

Requerente: Teeldos e A-ctefatCa
aiilEehbe
A.
Local: Rio Grande do &C
Cio sse:
Aplicação: jornsis, revistas, folhstas
• G pkospection
-

--

NQ 903.152
Z5 tfr;
,i14\
.(‘C'4'. • e, °
"'N!

,•*,:0
,

ITNÇ,7>0

5,53

.0°
tfa
Requerente: Fazenda Terra Ilida
Sociedade Anônima
Local: Pernambuco
Nome de emprêsa
N9 903.153

Ir

_ Ns . 903 . 1 28/129
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COSPAC
•

Requerente: Laboratórios ariffith
Brasil S. A.
Local: São Paulo
Classe: 45
Aplicação: Arvores, bulhos de horticultura, capins, cogumelos, ilôres,
forrageiras, goivos, legumes, legumi
nosas, mudas de árvores ou de plantas, orquídeas, plantas vivas, Tesedás, sementes em geral, soja. s,unentes de soja, tuberculos de hoticultura

INDUSTRIA BRASILEIRA :•'" '-

--r,-

Requerent-: Companhia Pernambuca,
ria de Artefatos de Construção
COMPAC
Local: Pernambuco
Nome de emprêsa
••••••nn•••.1••••••nn••n

N9 903.154
cF

0/77)2.,-

NQ 903.149
Requerente: :26,,..,oil•hia Pernambucn.
• Classe: 50
na de Artefatos de C..,ndtrução
Aittgos: prestação de ser; ieos relatiCOlViOAC
coca]:
vos à esterilização de materiais, hl,-

f
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Quarta-feira 7

Classe: 6
Artigos: Para distinguir máquinas
motores e suas partes integrantes: Atternaclores, autoclaves, arietes, bombas para todos Os fins, coduntos para
máquinas, conversores, cremalheiras,
dínamos, esmeris, eixos de transmissão, engrenagens para máquinas, fresas, politrizes, geradores, guindastes,

Assinalar: Bombas para água emotores
Classe: 16
para as mesmas, da classe 6
'Artigos: argamassa para onstruções,
asfalto, azulejos, balaustaça, batentes
para construções, blocos para construções e pavimentaçáo, calhas, cimento,
caibros, caixa de cimento, caixilhos,
cal, chaminés, colunas, cornijas, es-,
quadrias, estacas, estruturas, estuque,
forros, frisos, grades, janelas,
lajeotas, lajes, lambris, manilhas, mármores, massas para parede, mosaicos, pilastras de concreto,
pisos, placas para pavimentação, pedras preparadas, portas, portões, pra-.
teleiras, soleiras para portas, tacos,
tanques de cimento, telhas, tijolos;
tintas, ratrais, portas e janelas, tubos
do concreto, venezianas, vigas prepaRequerenta: Atoas Auto Peças Ltda.
radas, vitrinas e vitrõs
Local; Rio de aJneiro
Classe: 6
N9 903.155
1(ad de Propaganda
N.° 903.162

IndCistreie Br asileira
; Requerente: Fazenda Terra Rica
Sociedade Anônima
Local: Pernambuco
Classe: 19
Artigos: bezerros, bois, búfalos, burrês, capivara, caprinos, cavalos, codornas, eqüinos, galináceos, leitões,
marrecos, pacas, porcos, touros e vacas
(todos vivos)
No 903.156
Requerente: Constrol S. A.
Comércio e Indústria de Construção
•
Local: Pernambuco
Classe: 16
Artigos: argila, areias, asfalto, azulejas, blocos para construções e para
pavimentação, telhas, cimento, tijolos
e tintas
NI 903.157

'rL1 D7S01,7)" SO
IJRASI LIZ .
LEOA.

injetores para caldeiras, máquinas para
fabricar plásticos, moinhos para piásticos,monitores de desmonte hidráulico, moinhos para cereais, máquinas rotativas ou cortadores de ferro e aço,

máquinas de furar e centrar, máqui.
nas solcladoras, motores, polias para
máquinas e motores ,turbinas, tesouras mecânicas, prensas, tornos mecânicos, cilindros para máquinas, rolamentos, máquinas elétricas para rosquear, máquinas para furar e centrar,
máquinas lirnadoras, dispositivos de
ignição elétrica
Classe: 8
Artigos: Para distinguir aparelhos elétricos, eletrônicos, artigos elétricos,
instrumentca e aparelhos para fins
téels: Antenas, araperômetros, acumuladores, comutadores, condensadores,
chaves elétkcas, contatos elétricos, cabos e condutores elétricos, caixas de
ligação e distribuição de corrente, hidrônnetros, registros, indicadores de
níveis, transformadores, manômetros,
contadores de rotação, acendedores,
maçaricos, filtros, resistências elétricas, ventiladores ,tubos de refrigeração, difusores de ar, aparelhos de alta
tensa°, exaustores, torradeiras, fios elétricos, esprrnedores de frutas e legumes, ferros de engomar e passar, fogões, geladeiras, lanternas, lampeões,
quadros de comando elétrico, prumos,
rádios, televisores, instrumentos para
medida e contrôle para mecânicos, reatores, torneiras de compressão, tubos

Cl RD.A:Di

SOL-

Requerente: "1.Tnisold" Sociedade
Brasileira de Soldas Ltda.
Etrtubeleeide em: „São Paulo
Norne de Empresa , R 0 903.163
TIAIPÁCItYL.

:t s e.11.1631ri..n /Ira s4.1eix.a

BICHINHOS

N.° 903.145/

Vábrien do Bombas para Agua

TIPI&OTÉCNICk.
31zableA 2••
ILETRIcitos 1TDA.
Requerente: :Primotécnica —
Mecânica e Eletricidade Ltda,.
Estabelecidoera: São Paulo

Requerenta; Venturino õs Paes, Ltda.
Local: sao Paulo
Classes: 6, 8, "11, 15
Título do Estabelecimento
.tf,° 903.160

Re

..

',fiaa

Nome do Empresa
903,168-169

indutyiFi

9 nkU; ilT1'21(X nPM311.VIA
Ltda

CALCIWO Tal LTDA:?
Requerente: Caltáreo Tabú
Estabelecido erni Paraíba
Nome do Empresa
N.° 003.171
-

'0013/1.A
Requerente: Lanifício do Vale
.
do Paraíba 5. A. — Lavalpá
WilLtxle
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 22
Requerentes: Roberto Botelho
Artigos: Pata distinguir fios e linhas
Beccardi e José Carlos Mantovani
de tOcia espécie, para tecelagem, cosFerreiro
tura, verzidura, bordados, tricotagern
I
Estabelecido
em; São Paulo
IM
go
c:
e creche:
gi o, ardiam°, juta, cond uns, ventiladores, calibradores, Artigos: Para distinguir:
guarda-chttw
rnin i, J5 linho, :ny/on, rayon, poliester, interruptores,
fervedores elétricos, apava, sombrinha e guarda-aol

acrílico, seda natural, sintéticos, celu- relhos automáticos para descarga de
loao e pêlos..
água, soquetes, sifões, aparelhos bebeN.0 • 9D3.164
douros, potenci8metros, estabilizado-,
o
Inditstria
•
,tiuks
- iro! /r\ Ournú y cio
xes, voltimetros, trenas, tal:ninais para
baterias, redes elétricas e válvulas •
ConrArtli;ão
tOWPWIA MB:PES,RA
Classe: 11
' nERUi9È •
Artigos: "Para distinguir ferragens
Requerente: Constrol S. A.
acessórios de metais e pequenos artePequetente: Companhia de Pesca
Comércio e indústria de Construção
fatos de metais: Alavancas, guarnições
Local: Pernambuco
:f.rause
de metal para peças de máquinas,
Nome de emprèsa
Estabelecido em: Santa Catarina
anéis, arruelas, arrebites, argolas,
Nome de Empresa
aasandelas, botões, metálicos, chapas e
N.° 903.158
N.° 903.165
pl a cas da metal, crivos, cruzetas, buchas, aros do metal, correntes, conecurvas de reforço, canos, eiçaves
nõTzrz 9 wtorlas
de fenda, brocas, cremones, espelhos
metálicos, fios :metálicos, fri so s, gre
ISLIPE02111EMENTOS.
hmiústvia
-lhas,etriboganchs,rmpogaTUTIISn COS „MILPEIN S.A* des, lâminas para ferramentas e para
Requerente: Refrigerantes Dichinos
moinhos, parafusos, puxadores, pregos,
Indústria o Comércio Ltda.
Requerente 1-lotáis, Motéis
pinos, porcas, molas, pensos, de fixaLocal; Guanabara
e Empreendimentos Turísticos
ção, perfuradores, recipientes de meClasse: 43
Delphin S.A.
1 tal, tambores, vasilhames, Pra tos: P IAstigosa Refrigerantes
Estabelecido em: São Paulo
vote, tubos de metal, suporte, uniões,,
Nome de Empalia
aa° 903.159
1•nn••....1.nn••••n
trilhos, torneiras, telas, de metal, teN.° 903.165
naaes, cavadeiras, roldanas

0'1 r, 11 1D)A \ff)

Classe: 4
Artigos: Para distinguir minérios II:
substâncias minerais em bruto ou para
cialmente tratados: Argila refra tá
areias monasiticas, cromo, caolim, calo'
dolomita, grafite, granito, mármore)
pire, pedra calcária, quartzo o xisto
•
Classe: 16
Artigos: Para distinguir: argilas, ara.,
gamassas, areia, blocos ecoa para paa,,
redes, blocos de cimento, chapas ondttaj}
ladas, concretos, coberturas, cal, cimena
to, caixas e reservatórios da cimento)
crê, elementos modulares pré-moldados, estacas, estuque, lajotas, lagea,a,
manilhas, moisnícos, massas para rea g;
vestimentas, massas anti-ruídos, massas finas e grossas para paredes, aos,
tes, pedras britadas, peças ornantena
tais de cimento, raármore, pedra oui
gesso, para construções, pilares, piso1,1
postes, pedregulho, tubos do cimento,'
tanques, vigas
N.° 904,170

Requerente: Primorl,caica .--1,Aacânica e Eletricidade Ltda.
1.;stabelecIdoern: S;:ie Paalo

•

T A B "C •
,Lioj. J. 03. xit
Yrs c)1 ,'31. Y'A n

NS. 903.r/2473

aa--.1

Requerente: Dr, Euilpedes do enâtra
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir serviços ensa
presariais para organização do silo"
festas, euniões, espetáctdoa o apre,
tentações
Classe: 32
Artigos: Para distinguir: conjunto IMO
sical, instrumental' o vocal
N.° 903.174
DGEWMA um COR

iZiEft
PO,
‘ c., ME CLASSt
Requerente: Lázaro EscolA Vida
a Estabelecido olltr iStio Paulo •
Classe: 36
Propaganda
'50T. 175

1nlelifirS0 do

•"

gr:Ao g g ,
• ,t .

•

.F.

Requelf,e . tel . ellottitata Duleore S. kl
:1, :stebelocido em: Silo
'Vasos: 25, 3Z 41, 50 (

t1.9 Pf.o.Poganslu

DIAFt10 OrlUiAL koeyau a'it

68 Quarta-feira 7
N9 903.1'76

I.

T
Indústria
Brasileira

Local: São Paulo

Requerente: Maria Aználla Soares

149 903.182

Machado
Requerente: Poliplan — Consultoria
?,me
Classe: 5
Artigos: Para distinguir: chapas de
metais perfuradas em geral — lingoRequerente: Eliseu Freitas
tes, em barras e vergas — estampados
Local: Guanabara
— forjados — modelados •torneados
Classe: 50
perfila:dos
-treinados
ou
lami—
Atividade: Dedetização comercial —
nados
doméstica eag• ricola — representações e conta própria
N .• 91)3.1•81
N9 903.185

Requerente: Chocolate Dulcoia S.A.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: bombons —
baias — biscoitos — bolacaas —
bolos — crocantes — caramelos —
chocolates — cacau — conie:tos --•
doces — drops — frutas secas, frutas
S.O.S.- Serviço de Orientação ,
sécas com chocolates frutas crisLUX
oa 'NOS PHOROS
e Seleção
talizadas e em geléias — goma de
DE SEGURANÇA
mascar — pralinés — pastilhas —
•• Jay".
sorvetes e torrões -váes doces
Requerente
:
Maria
A
inella
Soares
essências — extratos e sucns de :trutas
: Machado e Mansa Feld
Classe: 59
N9 903.177
Atividades: Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de:
diagnóstico psicológico — orientação
c seleção profissional — orientação
POLIPLAN
psicopedagóg•ica — solução de problemas de ajustamentos — Dirigir serviços de Psicologia em órgãos e estaKOSPHOROS FINOS
Requerente: Poliplan ---• Consultoria. belecimentos públicos — autárquicos
Assessoria e Planejamento S.C. Ltda. — paraestatais, de semolina mista e
particulares — Ensinar as cadeiras
Indústria Brasileira
Local: Sas Paulo
ou disciplinas de Psicologia nos váCia.ss2 . 50
Artigos: Para distinstur serviços de• rios níveis de ensino — Supervisionar
consultoria, planejamento, assessoria, profissionais e alunos ou trabalhos Requerente: Companhia Fiat, Lux, de
Fósforos de Segurança
administração de bens, sirviSos de teóricos e práticos de Psicologia —
Local: Guanabara
contabilidade e despachos junto as Assessorar — tecnicamente — órgãos
Classe: 46
e estabelecimentos públicos — autárrepartições
Artigos: Fósforos
— paraestatais e particulares
4— quicos
— Realizar perícias e emitir pareee•
N9 903.178
res sôbre a Matéria de Psicologia
N9 103.186 -

Janeiro dø j97(
Local: Guanabara
Classe: 46
4rtlgos: Fósforo "
• _ 2 9 903.188

COMP.,,-,"

FIA? LUx
o( o4osPHostos
OZ. SEGURANÇA

COMpANMIA

•

Endústria

Bras;le

Requerente: Companhia Fiat LUX,
Fósforos de Segurança _sas
Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Fósforos
N9 903.190

COMPA,“•IA
PIA, LeJ,C
DE 9 .10S EN0a05
DE SEGURANÇA
OL

N9 903,183

POLIPLAN
Requerente: Polipian
Consulta; ia,
Assessoria e Planejamento Cie. Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 33 — 50

COM PA #.4 .•I"
reAT LU X
Da PHOSPNGROS
DE SEGURANÇA

as

comem""A
LUX
pa esos sgszslos
DE secaszasIÇA
•$
3 0

Expressão de Propaganda

• N 9 903.179

jEPÁRICLE—LON
Inig stria• Brasileira

Nos rinsfil

Trictústria Brasileira

Requerente: Companhia Fiat
(111
Requerente: Iordan Athanasof
Fósforos de Segurança
Local: São Paulo
indústria Brasileira
hídústria. Brnsileire
Local: Guanabara
Classe: 36
.Artigos: Para distinguir artigos de
Classe: 46
vestuários e roupas feias tem geral: Requerente: Companhia Fiat Lux de
Artigos:
Fósforos
'Agasalhos — abrigos de peles —
Fósforos de Segurança •
Requerente: Companhia Fiat Lux, de
.ventais — anáguas — blusas . -- bluLocal: Guanabara
Fósforos de Segurança
N9 903.191
Oes — boinas — bonés — capacetes
Classe: 46
Local: Guanabara
•*-- cartolas — carapuças — cuecas . —
Artigos: Fósforos
Classe: 46
Ceroulas — casacos
casacão — coArtigos: Fósforos
capas — chales — cachecols
letes --N9 903.184
calçados — chapéus — cintos —
NQ 903.187
tintas — combinações — calça-meia
BM.
Comewsms^.
A-- calças para homens, senhores
riA? LVX
FIA? LUX
•p•lanças — calções — colarinhos —
e's imoSP4C4103
In P40514400.0%
Cueiros -- dominós — echarpes —
oe seouRANçA
ES
SEGURANÇA
•L
••
fardas para
estolas — fantasias
militares e colegiais — gravatas =—
jaquetas
gorros — jogos de lingerie
I— luvas — ligas — lenços mantôs
▪ meias — maiôs — mantas — manWião — mantilhas — paletós — patas — penhoar — peugas — pulover
w— palatinas — ponches — polainas
pijamas — guarda-pó — punhos
▪ qtamonos .'regalos — robe de
Chambre — roupão — sobretudos —
batas — suspensórios — saldas de
•lbanho — shorts — sungas — soutiens
.•-• sla.eks — tales — toucas — turIndústria Brasileiranj
bantes — ternos — uniformes e veshciüstrja Brasileii:a""
tidos
Requerente: Companhia Fiat Lux, de
Indústria
Brasileira
Fósforos de Segurança
N9 903.180
Local: Guanabara
Requerente: Companhia Fiat Lux, de Requerente: Companhia Fiat LitA Cio
Classe: 46
Fósforos de Segurança
Fósforos de Segurança
.
Artigos: Fósforos
•
• Local: Guanabara
Itxd45tri .a .1Yrael1 eira
•
' Classe: 46
Artigos: Fósforos
lesa:levante: Copertel — Comércio de
PR
E Ç O DO NÚMERO DE HOJE: NCr$ 0,16
. Perfurados e Telas Ltda. -

