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Serviço de Recepção,
In f -rmação e EdinãO

De 8 de janeiro de 1970
Notificação:
Picam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
êste Departamento no prazo de 60
alias, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final e da 10 anuidade,
para que sejam expedidos as cartas
patentes.
N? 113.021 - N. V. Nederlandsche
Combinatie Voar Chemische Industrie.
No 135.619 - International 'liarvestee Company.
Beryloy Limitar/.
NO 138.032
No 140.978 - Socletá Edison.
No 141.082 - N. 11. Philips' Gloelitimpenfabrielren.
Eletro Metalúrgica
No 1e2.654
Joinar Ltda.
No 143.939 - Oscar Menna Barreto.
The ForaTcve MaNo 144.092
ehinery Company Limited.
No 144.351 - Etablissements Geuouel tà Cie.
Yu Lien Tien.
NO 144.581
Carlos Alberto Motta
No 144.711
No 145.493 - Birfield Engineering
Limited.
N9 145.805 •- The Pirestone Tire
Rubber Company. •
IVIinnesota Mining
No 14A.156
Anel IVIanufacturing Company.
No 146.786 - Maschinenfabrik
Wolf Aktiengesellschatt.
No 146.798 - Comércio e Indúsaria Neva S. A.
N9 146.906
Hana
No 147.135 - Miyagui
1V1iyashiar Ltda.
• No 147.638 - Yawata Seitetst aKaisha.
No 147.660
Schoeller Bleckinann
Stahlwerke Aktiengesellschaft.
No 147.937 - Monsanto Company.
No 148.232 -- Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm Meister Luolus Bruntng.
No 148.264 • Badische Anilha
Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
N O 148.314 -- N. V, Philips Gloellampentabrieken.
No 148.532 - Monsanta Company.
No 148.912 - G. D. Searle 8s Co.
No 149.058
Ishikawajima Harima Jukogyo abushiki Kaisha. •
No 149.099
Gustavo Hafner.
No 149.273 - - Allied Chemical Corporation.
No 119.451
Shell Internalonal
Research Maatschappij N. V.
No 150.918 - Deutsche Gold 11711d
Silber Scheideanstalt Vormals Roca..
Oler.
j010 151.465 •-- Rousse' Uclaf.
NO 152.64()
c. Simões az Cia.
IV) 152.793 - coloneri 3r, Abe':.ai.
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No 641.631 - Bar o Lanches Pia.
zendinha Ltda.
4 9 641.632 - Indústria de Saalhaa
Prelu Ltda.
gNIDUSTRAL
No 641.638 - Comercial Ferrocald9
Ltda.
No 629.168 - Cia. quunica IndusNo 341.641 •-- Wernina Represaria
No 153.153 -- General EleCtrie Comtrial Cdii.
pany,
tacões e Comércio • de Ferramentas
No 6.231 - Cooperativa Agrícola Ltda.
N o 153.226 - Phillips Petroleum
de Cotia - Coop. Centrai
NO 641.642 - Casa de Carnes Se.
Company.
No 629.681 - Joaquim Junquilho vilha Ltda.
!Si 2 155.272 - American Manga ae
de Mello.
IVIfg. Co. Inc.
No 641.645 - Tallent Manutenção
e RapPrOS de Veículos Ltda.
N9 153.379 - Meicar - Indústria
N O 629.741 - Drogawisard Ltda.
N9 641.62
Comércio e Representações de Peo- No 630.042 - American Home ProCeramisol Indústria
datas Metalúrgicos Estamparia e ducts
e Comércio Ltda.
corporation.
Auto Peças.
No 632.620 - Distribuidora de MaNo 841.670 - Brota - Indústria
No 153.452 -- C. Stefani Repre- teriais para Conetruções c Artigce e rtm ercio de Brinaucclos Ltda.
Sanitários
Dimaco
Ltda.
sentações Ltda.
No 641.700 - Paulo Metidas dcr.
No 640.109 - CBP
Consorcio
N9 153.564 - A. B., Dick ComBrasileiro
de
Planejamento
Ltda.
re
NO 641.701 - Paulo Mendea Fera
pany.,
No - 153.896 - The National Cash No 640.282 - Comerciai Taniguti reira.
Iwamoto
Ltda.
N 9 641.724 - Manufatura de Ars,
Registar Company.
No 154.672 - General Electric
tigas de Borracha e Plásticos Paa'§
No
640.599
-'
Nona-dal
S.
A.
InS. A.
Company.
e comercio.
No 154.774 - AlImanna, Svenska dustria
641.783 - Deeasa - - vitlildader)
No 640.668 - vinicoia Nascimento S.N9
A.
roma
Elektriska -Aktiebolaget.
rcio
e
Indústria,
Ltda.
No 154.983 - R. E. Dieta ComNo 641.826 -- Indústelas Schnel.
NO 640.684 - J. N. Moisés â Cia. der
S. A.
pany.
Ltda.
9 641.827
N9 169.041 - Alfredo de Freitas No 640.894 - S03. de Assistência
Industrias Sobrade
de: S. A.
Junior.
a
Família
Auxílios
e
Participações
N9 169.405 - Jean Worms.
8. A.
No 641.846 - Indunal S. A. InNotificação
No 640.900 -- Lidia Decorações Li- ddetria Paidista de Alimentacãe.
Ficam notificados os requerentes mitada. •
No 641.847 *- T nclurial S. A. Jno
abaixo mencionados a comparecerem
paul ista de Alimentação.
a êste Departamento no prazo de 60 No 641.034 - Engenharia Elétrica daetria.
NO 641.858 -• Humberto Pusti .
dias, a a fim de ef-tuarena o paga- e enciustrial Enei Ltda.
No 641.087 - Indústria de Blocos li da
mento da taxa final para que sejam
NO 641.863 -- Produções Lena Lide Cimentos Itaberaba Ltda.
expedidos os certificados.
No 269.023 - Construtoea Evereste. No 641.144 --- Agro Industrial o m
Comercial Aguapel Ltda.
Ltda.
No 641.874 - Immund S. A. Pretos Pialad icos e Químicos.
N9 450.923 - Auto Peças lionifim geiO 641.165 - Condomínio do Edi- di NO
641.893 - Restaurante ,Bateles
fício
Vitória
Najla.
S. A. Comércio e Indústria.
No 641.167 - Condomínio de Edl- Ltda.
No 483.492 - Palmares S.
N
O
641.896 - A grícola e Comer.
fiei° Fernando Pedrosa.
Administradora e Imobiliária.
Ita nanhaú Ltda.
No 484.010 - Teneria Moderna No 641.245 - Doces e Conservas aia'
No 641.949 • - Môveis Estofados
Vontooel Ltda.
Franco Espanhola.
R''i T,tda.
No 641.276
Nansen Araujo.
No 484.913 - Montese Modas LiNo 641.952
Galpasa - °taipões
No 641.321 - Martil Eletro MecAmitada.
Pa rdista S. A.
nica Ltda.
N9 485.611
No 641.962 - Cair Inc.
Cocelpa - Comércio No 641.353 - Indústria de BiscoiN9 641.987 Cosmética Científica,
de Pap el e Celulose Ltda.
tos Lar= Ltda.
No 488.943 - Polenghl S. A. InSoGiedad Anonlma -Industrial y Co.'
N9 641.356 - Confecções Pintes A. m
areie I.
d istria Brasileira de Produtos Ali- M. Ltda.
mentidos.
No 641.364 - Produtos AlimontiNo 641.993 Incorfartna, Ind
No 489.091 -- Confecções Na.dia, dos Edesil Ltda.
dústria e Comércio de Produtos Par.'
Ltda.
N9 641.374 - Indústria Metalúr- raacêuticos Ltda.
NO 642.031 - Canta= 8. A. Irte
N9 491.199 - Editôra de Revistas rica Indeferco Ltda.
N9 641.392 - Cia. de Adubos e ri tida e ':omércio.
e Publicações S. A. - ERICA.
Materiais
A
g
rícolas
da
Bahia
•-No 494.922 - Labs. Enila S. A.
No 642.094
Vidracaria Sao Pad
CAMAB.
dra la a.
No 534.129 - José Riva,a tir
Ltda.
No 642.163 • • Prima ETetro Domes.
q 9 641.393 - Cia. de Aduiros4o
No 538.141 - Eshpiraes Coroado Materiais
ticos S. A.
Agrícolas da Bahle
No 642.268 -» Apotania Jor ge de
Ltda.
CAMAB.
1.0aria Sales e Luiz 1VIarcello Dia.9
No 588.698 - Comércio e Indústria N9 641.399 - Dei Rei Materiais Sales,
para Construções Ltda.
Neva S. A.
elo 641.420 - Jorge Ferreira SalNo 642.426 • = Indústria de Artefa.
No 607.678 - rebidas Dunga Ltda. gado e Luiz Carlos de AirmAcia.
de Borracha Sussui Ltda.
No 613.719 - Zaz-Traz Indústria e No 641.438 - Titanus Casa Pró- tos
No
•
642.786
PETIL - Penclutoa
Comércio de _Produtos Químicos.
pria S. A.
Eletro Técnicos Industriais Ltda.
NO 614.086 - Beneficiadora Textli
641.504 - Dawa Ltda. - Soc.
No
342.843 - PláSticas Naly Ltda. •
São Leopoldo S. A.
N9 618.893 - Metalúrgica Leogap de Planejamentos Comerciais e in- NO 652.851 -- Construtora e Estrie.
turas
Ltda.
du-triais.
S. A.
N9 642.993 -- Dora Wendhouspea
No 628.157 - Walter Putz e Amo No 641.574 - Metro Instaladora
No 643.222 - Lanchonete e sTaes,
Antônio Puta.
Hidroluz Mela,
taurante 0117 nttga,
REVRSTA DA PROP IEDADE

70 Quinta-561m
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- As Repartições Públicas de.
verão entregar na .S P..çáo de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas. o expediente destinado à pu;
blicação.
•
As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
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• As assinaturas vencidas poderão Ser suspensas sem pre:vio

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

avise

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assia..turri dere ser
CHEFE GA saeSe GE REDAÇÃO
eNEFe CO senviço os p utiucações
solicitada com ,ritceedência de
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO , FLORIANO GUIMARAES trinta (30) ,dias.
DIRETOR GERAt

ALBERTO 0E. BR I n 10

êrro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção,
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30rn.

j9eco

PEREIRA

QIÁRIO OFICIAL
" saçzo

- Na parte superior -do enderêço estão consignados númeio
do talão dc regist,o d-a,sinatura
e o mês e o ano cru que finclz.,4.

gaç Éga ao ~bilabiado* do expediente do csapartommilota,
Hocinnal do Rropriladadér Industr14-0 do lialnicitdrld
Os Indústria 5 do Comércio
1/1113re BEO 02.8 °florira co Depertemtnto os Imprensa Nacional

...•••nn••n•••

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

As assinaturas das Repareições Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fevereiro.

Capital e Interior :
• Os originiais, devidamente
Capital e Interior ;
A remessa de valõre.§, sem- .
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13.50
NCr$ 18.00 Semestre
•••
pre
a
favor
do Tesoureiro do Degrafados em espaço acus, em urna Ano
NCr$ 27 ,00
'
NCt$ 36.00 Ano
partamento de Imprensa Naciosó face do papel, formato 2433:
Exterior
Exterior;
nal, deverá ser acompanhada de
as entendas e rasuras serão resNCr$
30,00
NCr$
39.00
Ano
Ano
es-elarecinientos q uanto à sua apli•••
•
•
•.
•
salvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO• As assinaturas podem ier
.-- O preço do número avulso figura na última página de cada
- Os suplerrie.7tos ãs eo'ioies
tomadas em qualquer época do
exemplar.
clãs órgãos oficiais só ser in remeano, por seis meses ou un ano,
-L O preço do exemplar atrasado será acrexido de NCr§ 0.01, tidos aos as.sinantes que os se!,;.'
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores, citarem no ato da afsinatura..
sempre serão anuais.
41-.•_1., •

IN 643,824 - João Cavalcante de
149 615.851 - Guarusi Ltda.
Manoel Cavalcante de Lima Org . e AciminIstraçao.

8.ntnnio Gucdeá de Sou.a e SyiviO
?o o", O.
N9 643.327 - João Cavalcante da
•
Manoel Cavalcante de Lima
Antoi , lo Guedes de Sou..a e Sylvio
Po'nnio.
T'
e Con'.'iiitaria
"') e-t , fr Ranoso Ltda.
N,1 645,824 - Auto P6sto R Dalv: Ltda.
N 644.014 - -Tacnafa. -. Cia. Teclai-, Nact.onal de Construçõcs.
r. 9 611.629 - Erpresso Maná
rra- *orti**-: Ltda.
N9 675.626 - Brasholanda Ltda.'
N 9 205.575 - Copiadora Panam*,
•
Ltda.
• 280.405 - Knoll A. G. Chem'
Fa briken.
N .' 319•2;30 - Cia. Clet de Ferrn

e Aço.
N" 231.6'( - Sn"

Importadora
Comercial &ema Ltda.
4"1.1354 - Ccc5es "Fiscal
Ltdi/.
N° 484.694 - TTL - Térmita
El" nica Ltda.
N9 490.793 - Carlos Miguel Vietru
N9 408.436
-João Venanclo Filho
5R0.60% - 'Laboratório Londrifarina S. A.
1n11." 551.999 - Anadyr N. França.
149 566.202 •-• Canadian Hoechst
LirMted.

577.249 - Orval Indeistzia e
Comércio de Produtos Químicos Limitada.
1 9 579.500 -- Eletrônica Guanaba4
ra T;tila.
7 9 581.334 - Chemicon -7 ero(Juta; Químicos Ltda.
N') 588.501 - Jolimode Roupas
8. A.
.fl 589.984 - Durattr S. A. In:
dóstria e Cunèrei0.
N 9 591.615 - Humtierto.. • 141-gaud.
• f47.688 - Delta Indústria de
Sabo, r Produtos Quimicos Lida;
665.124 - ServItol Engenharia
• isolamentos Ltda.
610.291 Jacob
dber •i•- Alexandre Rocha Bpino.
:ti' 510.954 - Brasillider de Máqu
1nd:1st:riais Ltda.
r.14.090
Berieficlarlora To/ta
Cão Leviodo S. A.

149 624.590 - _Brasa Refkresta- 1 N, 626.779 - Arp'ac S. A. Ari.N.
irasn r.ii e. Celulose Ltda. - Celubras. fatos Plastizos de Calçados.N 9 617.585 - Lucila Corrêa..
*
•
i N? 626.812 - Cia. Pernarnti:tana
^
; A. Co1 9 624.715 - Dei Rio Impressos dc Ii..?wra_chri Sintética.
inereio, Importação e Exportação. Ltdc. - "
. ' j N 9 6:5,972 - Feudo Emilio cl,-5 An^
149 620.099 -- Franz Baurnann &
I drade An,•uicr.
Co.
149 625.102 - Waldir Firmo Alves.'
C:7.C..Ç.-2 -- Ceni ,. ;reio e .(cy.'sti.-.,N9 623.463
Silvio Gern. •
1 149 6.3.775 - Entreg-Lar Com Pr-. 1-r‘,.a Caiçara Ltda., .
1,1' 624.408 - Iin;oratdora Ame- cial'e :rir:o:dadora S. A. "" _
1 I. tl...7.2.'.6 - Ma'spi Ltda.
ricana S. A. Cotwrcial e récnica
N9 629;442 - Itajaty Cia; ccrea-, N 9 6:8.111 - Instron S. A. larvas149 624.483 - Condom . nio do Edi- ciai e Distribuidora de Utilidades • tril e Coi-af...rdio.
fício Primeiro de Março.
, Domésticas.
149 628.241. - Mrasser S. A. In.
ria e. Coraccio.
149 620.465 ---- D. A.- M. Incil.-ja
e /re ., de Discos Ltda.
N9 62.412 - D. A. 11. Ind:r a
.e Camdrc:o dé. Dii•,cos Ltda.
149 629.103 - Paulo Garcia.
149 629.470 - Lrboratório ..r..-ance
iimaticano S. A.
LEI N 9 5.474 - DE 18 - 7 - 1953
149 652.627 - Distribuidora de Ma. teria.is para Const:itic.5es e AriE,u.Ns
. , Samtirlos 131nueu Ltda.
' 1\19 613.157- Bar e Café Atlantici)
Ltda.
l' 149 610.450 - União Bra..:11eira
-Divulgação n 9 j .062
' Distrib.tildora de TgIdos S. A.
, :v 610. is 72 - António ?creira
Alves.
: 149 610.691 - Labortecne Ltda.
?".-9 640.891 - Cor.dominio do EciiPREÇO; NCr$ 0,25
:leio Francisco José.
N9 641.3E9 - Gualba - Comercial .e Agro Pecuária Ltda.
• N 9 641.936 - Pibraplastic Bulas' trio, e Comércio Ltda,
A VENDA
149 641.412 - Helmuth Hermfum
1Ieininger. .
•. 149 641.413 - Helmuth Herms.nn
1-Ieininger.
Na Guanabara
i
#
149 611.414 - Helmuth Hermann
Aveaida Rodrigues Alves 1
I. Heininger.
N9 149 641.433 - Fainel - Sistemas Eletrônicos Musicais Ltda. .
Agéncia 1:
149 641.534 - Mobiliária Vila Rsal
Ltda.
Ministério da Fazenda
149 641.552 - Pirroloamento3 Indi.itriais Reyblan Ltda.
N9 641.570 - Emprêsa ?Cilha de
Atende:se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
1'z...imitai Ltda.
119 641.111 - A. e. Blasifera, ProEm Braaflia
dutos-de Heleta.
149 641.748 - Decasa. -- Utilidades
'Na sede do D.I.N.,
S. A. Coindrcio e Indústrai.
-, 149 641.763 - Decasa - -utilidades
leme. • .4111....•••n••••••••
, S. A. Comércio • Indr4ral.
It•aa •••••••n

DUPLICATAS

_

Guinta-feira 8
N9 641.817 - Armações de Aço
Probel S. A.
N2 642.215 - Ciclo p e Comércio Inda:azia e Representações Ltda.
1- 49 642.293 - Dehydag Deutsche
Hydrierwerke GILBIL
No 612.513 - Vitail & Cia. Ltda.
, NU 642.603 - Comercial Auto Peças Reaente • Feija Ltda.
No 642.646 - Lab. Disfarma Limitada.
N9 642.797 - Alia - Importação
e Exportação Ltda.
N9 613.038 - liadir Figueiredo Indústria e Comercio S. A.
N9 613.035 - Restaurante "Tour
D'Argent Ltrra.
N9 613.131 - Casa Soares de Bebidas Ltda.
alu 643.328 - João Cavalcante de
Lima. Manoel Cavalcante de Lima.
Antanio Guedes de Souza e Sylvio
Polonio.
N 9 613.393 - Instituto Latino Americano de Bradou S. A.
No 613.499 - João Batista Marcalino.
N 9 643.547 - Agencia ,Jurilor . de
Publicidade Ltda.
N9 643.557 - The Bendix Corporation.
N 9 643.618 - Lab.. Climax B. A.
Foram mandados cancelar ou registros abaixo mencionados:
N9 359.e.e5 - Indústria e Comércio de Pa pais e Papelão Deini Ltda.
N9 359.674 - Editora Revista Rural Ltda.
Nto 396.217 - Auto Peças Moscareli Ltda.
Nu 396.225 - Sarpini Magazin Limitada.
N9 396.265 - Fábrica de Calçados
Calderaro Ltda.
Nu 396.273.- Levy & Filhos.
1. 9 306.274 - KeLson's Indústria
Is Comércio 8 .A.
N9 296.4C0 - Can-terei° de Veiculoa
Pedro Aaular Jorge Ltda.
N9 395.4e1 - Armazena Sande'. rareas Tecidos El. A..
N9 396.e85
ONISA -- Org. de
Ne''.6C.103 e Incorporações 8.
N't) 324.512 - Guararapes Viagens
e Turismo Ltda.
N9 396.537 - Indústria e Comércio São Carlos Ltda.
N9 396.542 - Caixa Beneficente
dos Empregados da Petrobrás na
Amazônia - CABEPA.
N9. 390.552 - Engemont Engenharia e Montagens Industriais -Iamitada.
N9 399.555 - Almeida Sou= 8:
Cia. Ltda.
No 396.537 - Indústria e Comércio de Móveis Otersil Ltda.
N) 396.591 - Editora Gráfica
Off-Set Ltda.
N9 398.598 - Frigorifico Jussara
Ltda.
N9 396.607 - Jelin Móveis e Instalações S. A.
N9 396.609
Lanifício Ganut Limitada.
N9 396.611 - Cia. Brasileira de
Rabitaçáo Popular.
N 9 396 617 - Antônio Brambilla.
N9 396.628 - Predial 131malaia
S. A.
N9 398.629 - 3. Raddad.
N 9 396.655 - Indústria Fidalski
/Ltda.
N 9 396.664 - Isaac He:tamari.
Ni
- Metalúrgica Beprace
S. A.398.671
Indústria e Coraé.rcio.
N9 396.096 --Sotxil - Soc. de Tratamento Industrial Ltda.
- N 9 396.705 - Fraruvl Exportação
e onnortarão Ltda.
, N9 398.711 - Bazar Teresa Maria
Ltda.
39e.723 - Foradtal - Artigos
da Couro Ltda.
No 396.739 - José Francisco de
Assis Macario.
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aio 396.748
CAPIN -'Cia. Agro 1 No 397.001 - José Carlos Falconi.
Apresente procuração:
I No 397.003 -- Norgh Construtora
Pastoril Industriai.
'90 -e9 3.049 - Progresso S. A. Cita
N9 323.755 - Cd.)EL - Contraias S. A.
dito Financiamento e IntrestimentOe
Elétricos Ltda.
Nu 397.005 - Imobiliária Constru- N9 710.722 a- Capricho Modas Lia
Nu 396.= - Indústria e Comér- tora e Comercial Joete Ltda.
n...tada.
cio de Bebidas Avestru-t Ltda.
Na- 397.003 - Sabino Mecânica InN9 710.743 - C. M. Vaso:Incerta..
alu 396.842 - Haltrich S. A. In- cluiria] Ltda.
N9 710,744 - C. M. Vasconcalba
destria, Comércio e Agro.
NU 317.ea3
Inceisa, S. A. IndúsN9 710.761 - Lb. Editera Ltda.
N9 390,113 - Lumen publicidade trias de Cristais.
Ltda.
N9 397.012 - Nome Coaman e Wal- • N9 710.771 - Sobra Comércio •
Indústria Ltda.
N9 393.850 - Previ! Recua:arado:a dorriro Zarrur.
N9 710.772 - Supermercados Sera
de Manuinas , Gráficas Ltda.
No $a7.017 - Dorival Ribairo.
N9 336. P93 - alecanica Alfredo
No 397.021. - Basile Therlodose ve-Tudo Ltda.
Linni S. A.
Liliamtis.
N9 710.774 - Waiclorf - produto)
Importaddra São
N9 395.874
Ltda.
N9 e97.0a3 - João Vieira da Silva. E' ,..trteon
5rcos Ltda.
N 9 710.782 - Adriano' de Oliveira.
Nu 337.024 • • Transcoter T ransalu 396.875 - Importadora São
No 710.791 - Fornecedora cie Fios
poatacia*.a r'3rnercl9i de Ferro 5 A.
Marcos Ltda.
Flbor Ltda.
No • 397.096 - Farmácia Naalonal e tiorraaha
N9 710.796 - SerteC - SZTVIÇOS
N9 396.879 - Importadora São de darnaoartia Ltda.
Técnicos
de
Marcos Ltda.
N 9 a27.039 Churrasqueto EsP:a• traes Ltda. Manutenção e RepreeenN9 303.e32 - Importadora São nada Ltda.
.
de 1V:v, .-2i.s Amo/1•9 aed .eal
Marcoa Ltda.
N9 712.103 - S. A. José CardosO
No 396.885 - R. C,. Barboáa & do' Ltda.
Co-nércio cie Tecidos.
Cia.
No 3 9 7.033 - Artefatos de Cimento
N O 712.179 - Guarapiranga
- N9 396,89g- - C/odoiniro Francisco Seita Ro-a. Ltda.
Emnreenclinientos Comerciais Lf-cia.
Carneiro. •
N9 397. 91:1 - Soe, Industrial CoN9 712.181 - Erteiclio Gifalli.
No 396.899 - Capri Imobiliária merpin.1 .Aro Pecuária • Andrade
No 712.184 - Cavifra Imóveis
Ltda.
Ranrrenteataes Ltda.
No 396.901 - Indústria de Linnos
NU 307.a25 - r. L Hanitz
N o 712.186 - Bania Maria Garcia
4 Pontos S. A.
da-triaa raart-as Ltda.
Somlo.
N9.297.027 - atina Paulista S. A.
N9 396.902 - Mapa áquinas PaN9 712.216 - Proveplastie ComerComercio.
rena Ltda.
cio e fridústria S. A.
AVITIR
Paulista
S.
A
NU
307.t77
N9 396.922 - -Soc. Rádio Mareoni Trta rtat-la e Comarca,.
NU 712.257 - Mach Engenharia
Ltda.
Ar • i-Corrosiva Ltda.
No 396.924 - Soe. Ilá.clio Marconi
No 397.07.9 - 'A tras. Paulista S. A.
N9 712.253 - Vimoirex Comércio III
Ltda,
Irriftst,in e Comercio.
Indústria de Molduras Ltda.
Edificadora
SoCI.
N9 336.932 Paulista S. A.
E U 2T7A0'n
No 712.259
Mercearia da Beira
brado.
Tr a'at-da is Comércio.
Cia.
"Edificadora
SnNo 396.933
N9 ,347.0,1 - Dist. de Bsbidas Ltda.
no 712,274 - Rafik Saadi indúsbrado.
alarei-e/a radas
tria da Malhas S. A.
N9 396.936 - Auto Peaas MoscaCancelam-se os- registros.
No 719.911 - Padaria e Confeitarelli Ltda.
,
ria, - Coaaa's Ltda.
N9 393.937 - Auto. Peças MOZ:e?.N U 711.355 - Inr_•etox - Det&i -ação
rell i Ltda.
DIVISÃO DE MARCAS
e Vitrificacáo Ltda.
Mococa Fabril S. A.
Nu' 393.939
No 712.355 - Pedreira Estrela IAN9 396.940 - Bar e Café And ramit:rufa.
Expediente de 5 de janeiro
dina Ltda.
N9 711.357 - Jomay - Comércio
de 1970
N9 396.942 - Pentagono E'dit5ra
O•:tep. Ltda.
Ltda,
N9
712.'374 - Pilmarte
ProutaAriggnelas
N9 398.944 - Jamartin - Comerç(-.'n Pu bit citar ias Ltda.
cio fretara-ria e rmportação Ltda.
Aoresé-ntem
novos
exemplares:
•
No
712.377
-Leb.
Tosa
Vinal
Trixie
Produtos
N 9 399.94'7
N 9 527.32a Alb-rto Serão Coet t rInnticios Ltda. •
. ,1 9 712.379 - Henrique Meyer es
N9 396.948 - Fábrica de :Brinque- lho de Sampaio Junior.
Cè Ltda.
dos Nata l S. A. -- Brinasa.
No 563.924 - Odilon Barbosa.
Na 396.94_9 - Serviços Técnicos
N9 563.651 - Riaesa Celulose PaN 9 712.415 - Construtora Eia-.
Leito Soa, Civil.
pel e Embalagens Ltda.
anual° Ltda.
N9 396.951' - Perfumarias CintV- • 5a7 "ai - N':1 earadau
NP 71e.417 - Indústria e Con12rballe Ltda.
No 815.489 - Cia. de Desenvolvi- cio Itánlharla .0 Confecções Fryda 141N9 395.952 - CBE •-• Cia. Brasi- mento Econômico do Paraná - mitada.
leira de Extrusão.
CODEPAR.
No 712.523 - Viferbras - Vidres
N9 396.953 -Produtos. AlimaatiN 9 052.938 - Moustache Modas e Ferroa cio Brasil Ltda.
cios Balsa 13.--A.
Ltda.
No 712.541
Colchões de Moias
N9 396.955 - SiMe.a do Brasil Sac.
Ltda.
14.9 653.598 -- &dane S. A. Suta- Horizonte
Anônima Industrial de Motores, .Ca•
N9
712.512 - Especo' - Escritómericaria de Engenharia e Equipane n eôaa e Automóveis.
rio Perito Comercial Contábil Lida
N9 390.958 - Metalúrgica Fonvaal mentos para- Indústrias Químicas.
N9
712.543 - Arte e Decoraçõ9s
N 9 653.600 - Lumobra Médica _Ltda.
Tr s s Chie Ltda.
Dental
Soe.
-Civil.
N 9 396.957 - Olgatria Equipamen' N9 712.544 - Rico - ReprasantaN 9 653.952 - Panayotis - Indústas para Escritório Ltda.
Ora Indústria e comércio Ltda.
tria
Eletromecânica
Ltda.
&
Hasan Ibrahim
N9 396.958
N9 712.548 -- Syntex Corrorailon.
No 654.548 - Raimundo José ElaCia.
199 712.567
Cyla Machado.
N9 396.960 - Soe. Rádio Marconi bola Pessoa.
119 112.568 - Cala machado.
Ltda.
No 412.122 - Hibon S. A. IndásN9 712.570 - Marel
Nu 396.961 - RiVer Móveis e De- triz Alimentícias.
Máquitta5
Artefatos Eletrônicos Ltda.
corações Ltda.
No 510.322 - Emprêsa 'de Fontes e Nu
712.578 - Rirmo S. A, Crfd1!.o
- Nu 398.984 - Metalúrgica Magra, FIldromedicinals do Amparo Ltda.
nrismento e investimentos.
Ltda.
N9 547.100 - Imobiliária Itaporã Flap
No 712.580 - • Engineering Science
N9 396.967 - RamPsOn S. A. Co- Ltda.
S. A.
N9 550.493
Padaria Alvorada doN9Brasil
mércio e Indústria. . 712.581 - Eletrônica TransaloN9 396.968 - Livraria Bauru Edi- Ltda.
be Ltda.
tôra Ltda. N9 586,058
Fábrica de Doces
N9 712.622 - Mariner S. A. CoN9 396.969 - Fraruvi - Exporta- Neusa Ltda.
e Reresentações.
çao e Importação Ltda.
N9 595.756 - Indústria e Coinér- mércio
No 712.623 - Salnav - Serei-o5
N9 396.970 Importa- cio de Carnes Guanabara S. A.
Eletro
Navais
S. A.
dora Ltda.
N 9 606.508 - Gebruder Tinam.
N9 396.973 - Judite Leite Chaves
N9
712.677 - Morei
N9 628.538
a/aleiras
Bicicletas -Monark
de Carvalho.
e Artefatos Eletrônicos Ltda.
N9 396.976 - 17mb:a Textil Ltda. S. A.
N9
No 644.687
712.679 - Instituto N. S. de
Mogens Fia StellinN9 396 978 - Paulo Clame.
1.azaretle
•
N9 396.979 - Odesa Obras de En- ger.
N
9
712.701
- ATA -N9
644.690
- Mogeris Pia Steldnece4
genharia S. A.
Ur:mima
Associados
Ltda,
ger.
N9 396.983 - Nliton 'Machado.
lao 646.281 - Niagara Turismo e
N9 712.702 - ATA e
NU 39e.990 -- Edil) Empreendi- PubliciLade Ltda.
Técnicos Associados Una.
meatos Ltda. •
N 9 649.290 ---- Indústriae Comércio
N9 712.794 - Super
N9 396.992 - Ergo EL A. Indús- Richmond Empreendimentos S. A.
somar Ltda.
tria e Comércio.
N9
N9 712.745 -N9 396.994 - Farmácia Vilas Bôas Ltda. 650.971 - Bar e Lanches 707
t
No 396.741 - Esmeraido Rodrigues Ltda.
Ltda,
N 9 689.601 - Abel Pantaleão dos
Indústria e Comércio S. A.
717.ett6
Prin:..::
N9 396.990 -a Walter Demambro.
.
Santos.'
dos Ltda. •

•

-
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1 9 712.707 - Salão eia R.e/GZCS
aaardenia Ltda.
119 712.789 - Movesc Móveis
l'rscolares Indústria e Comércio Lianilada.
N9 '712.790 - Movesc - Móveis
aascoiares Indústria e Comércio Limitada.
.1\1 9 712.827 - Tomaz Tuma , Sanha.
No 713.00a - Aluisio de Barros
Caveira.
AV 713.003 - Roberto Ayres Peaeira e Decio Pereira Guedes.
N9 713.006 - Robalo Ayres Pesaira e Decio Pereira Guedes.
N9 713.035 - Ornar Palmerston
Guimarães.
149 713.036 - Ornar Palmerston
Guimarães.
Ornar Palmerston
149 713.037
Guimarães.
149 713.109 - Metalúrgica Panaheon Ltda.
149 713.146 - Bar e Lanches Costa
Veva Ltda.
149 713.183 - Farmácia João TheoQoro Ltda.
149 713.184 - Farmácia Drogamello Ltda.
149 713.191 - Falqueiro, Alota 84
Nazario Ltda.
149 713.291 - Panificadora e Conaoltaria Lua Ltda.
149 713.313 - Casa das Baterlais
Material Elétrico Ltda.
149 713.314 - Brasil Roupas Liznita.da.
149 713.370 - Original S. A. Inaústria de Auto Peças.
149 713.436 - Welp Line Avícola
ltda.
149 713.438 - Indústria Brasileira
aParmaterapêutica Ltda.
149 713.452 - Vinibel - Fábrica
ge Bonecas S. A.
149 713.580 - Empreendimentos
3arn ani6aios Ltda.
149 713.613 - Brasilana Produtos
-.2'exteis S. A.
149 113.662 - Perco Metal Cornaroe Indústria de Metais Ltda.
149 713.663 - Dr. Rubens D,iaManta..
149 713.717 - Soe. Brasileira de
1q3ortação Croix Dusud Ltda.
149 713,.e9 - Banco Comercial da
:Sabia ó'. A.
149 713.849 - Banco Comercial da
3ahia S. A.
149 713.873 - Procor - Promoções
Comerciais Reunidas Ltda.
149 713.891 - Laticínios Boanata
:Ltda.
Cumpram exigências diversas:
149 518.517 - Casa Sotero Comeraia] e Importadora S. A.
149 599.978 - Laila João Maccol.
N9 605.341 - Ecil Expansão Co'marcial e Industrial Ltda.
149 653.500 - Instituto de Media mentos e mearia Ima Ltda.
149 709.442 - Lab. Londrifarma
aa. A.
149 712.273 - Al-Dilá, Modas Ltda.
No 712.342 - Marte Decorações
Ltda.
149 712.378 - Ivonne Modas.
149 712.448 - Vieira Salles Ltda.
149 712.454 - Mercurio - Marcas
G Patentes Ltda.
149 712.632 - Indústria e Cornéralo de Refrigerantes Janusia Ltda.
NP 712.635 - Indústria e Coméraio de Refrigerantes Janusia Ltda.
1.79 712.637 - Nordece Nordeste
3rap reend1mentos Econômicos Ltda.
149 712.638 - Nordeme Nordeste
krn p reendimentos Econômicos Ltda.
149 '713.058 - Copexim Cnnsórelo Paulista de Exportação e Imporaaçâo de Carnes Ltda.
149 713.057 - Milton Silva Lima
14 9 713.059 - Milton Silva Lima.
149 713.060 -- Milton Silva Lima.
179 715.063 - Milton Silva Lima.
149 713.064 - Milton Silva Lima.
149 715.090 - Indústria de Cola e
451e,s;aaos 3 Colinas Ltda.

gxi.ge2ncio3
afrapra exigência:
N9 417.385 - Instara° Ar Condicionado e Refrigeração Ltda.
Diversos
The Weatherhead CompanY (junto
ao registro 239.94): - Defiro o pedido de cancelamento do contrato de
exploração aqui considerado.
S. A. Jornal do Brasil (no pedido
de transf. da marca JB n 9 289.604).
- Defiro a anotação de transf. ora
requerida.
Fábrica de Móveis Ren.tscença Limitada (impugnante do têrmo número 505.893). - Defiro a impugnação.
e
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A. (impugnante do .termo número 710.506). - Defiro a impugnação, .nas ~ente ao que se refere
classe 49.
Formulários Continuas Continac
S. A. (impugnanto do têrmo número 464.558). - Deliro a impugnação.
A. Amado Coutinho (impugnante
do têrmo 848.918). - Defiro a impugnação Gráfica Popular Ltda. (imnugnante do têrmo w 848.978). Defiro a impugnação.
Gráfica Popular Ltdar (impugnante
do têrmo n: 561.241). - Indefiro a
impugnação.
Emprêsa Jornalística Diário Popular S. A. (impugnante do regi tro
n9 135.107). - Indefiro a impu aOto.

ganeiro

N9 713.72 - Serralheria Santa
Marina Ltda.
N9 713.847 - Mercearia A Romana Ltda. .
N9 495..552 - alenzil Matei.
Frigorincos Minas
N9 515.49a Gerais S. A.
N9 516.459 - Souza & Perdigão.
N9 545.249. - Maciel Filho ê Cia.
Ltda.
N9 557.85a - J. M. M. Publicidada Ltda.
149 582.882 - Geraldo de Castro
Vieira.
Tto-Chiu.
149 595.056
- Paulino Gomes & Cia.
N9 601..9.69 Ltda.
Diversos

de MO

Henriquo Medina Remire% (tnula:
do registro n9 159.424). -- Nada ha
que deferir.
Bozzano S.A Com., Ind. e :bela
(junto ao acalmia) n9 202.988). Cancelo o contrato de exploraciao
mencionado na petição de fls. 27.
Ns. 496.442, 49.6.443 -- Vemag S.A.
Veículos e Máquinas Agrícolas. Arquive-se.
• Seção

de Transferências
e Licenças
Exigênceas

Cumpra exigências:
Automatic Sprin Kiev Corp. of
America (junto à pat. PI têrmo número 140.032).
Anex S.A. (junto ao registro número 203.481).
4
Biagro Velsicol Produtos para A:gricultura Ltda. (junto ao registro nameral 329.352).

149 603.799 - Joço Bruno Leonardo.
Arquive-se o processo.
149 702.808 - COMBEL - Cia.
Brasileira de Eletrodos. - Torno
sem efeito a exigência publicada em
20-11-68 face ao que consta do têrmo
de depósito.
149 703.595 - Dominus Editôra S.A.
- Tórno sem efeito a exigência puSeção Legal
blicada em 30-11-69 face-ao que consta do têrmo de depósito.
Exigência
Retificação de clichés
Cumpra exigancia:
149 464.231 - Caio - Soe. AgrícoListaos Telefônicas Brasileiras S.A.
la e, Comercial Caio Ltda. - classe
40 - clichê 'publicado em 8-7-60.
Páginas Amarelhas (junto ao registro
149 568.899 - Igasa - Igasa S.A. n9 341.115).
Importação e Comércio - classe 7 clichê publicado em 4-4-63.
Seção de Recursos
-

OSWALDO - Pi 21-25 -.7-1-70
Divisão Jurídica
Recursos interposton
Eton Ind. e Imp. S.A. (impugnante do termo n9 348.503). - In- Expediente de" 5 de janeiro de 1970
Cerâmica Sanitária Porcelite S.A.
Diversos
defiro a impugnação.
(no recurso inteaposto ao inçleferiBeecham Group Limited (junto ao mento do têrrno n9 164.133 pr.. MI).
Les Fils de A. Donze - Baume
(Annugnante do tarrno n9 571.193). registro 295.856). - Anote-se a
Wapsa Auto Peças S.A. (no retransferência ora requerida.
- Indefiro a impugnação.
curso interposto ao deferimento da.
impugnação da marca Wapsa têm°.
n9 537.862).
Kunkelmann & Cie., San l (no recurso interposto ao indeferimento do
111)
inko). n9 320.468 marca Piper
le
stêrc

ENERGIA ELÉT
NORMAS GE AIS

IC

E. TA IFAÇÃO

DECRETO N 9 62.724

DE 17-5-1968

DIVULGAÇÃO N 9 1.054
PREÇO: NCr$ 0,39

VENDA
Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves n 9 1
Agência 1:
Ministério da I:7azenda
Ateude. fte a Pedidos pelo Serviço de Reei/11)61s° Postas
Em Brasilit
Na sede do D.I. N .

Uzinas Chimicas Brasileiras S. A.
(no recurso interposto ao deferimento do têrmo n9 487.777 marca Gabbromicina) .
Eloy Schwartz (no recurso lutarposto ao indeferimen to do têrmo /esmero 490.879 busignia Cheque Comprador Consul).
Aparelhos Elétricos Tonelux S.A.
(no recurso interposto ao indeferimento do térmo n9 492.450 frase Tonelux a mais bonita loja da cidade).
Veb Janaer Glaswerk Schott & Gen
(no recurso interposto ao indeferimento do tarmo n9 276.582 marca
jenatherm).
Amerecan Home Products Corp.
(no recurso interposto ao indeferimento do têm° r19 507.507 marca
Mestafin).
Unilever Limited (no recurso interposto ao indeferime nto do tarmo número 552.844 marca Rend).
Manah S.A. Com. e Ind. (no recurso interposto ao deferimento do
têrmo n9 579.404 marca Manah).
S.A. Moinho Santista Inds. Gerais
(no recurso interposto ao deferimenrn n9 581.715 marca Plumatod otéro
vinil).
Geral de Motores do Brasil
(General Motors do Brasil S.A.) (no
recurso interposto ao deferimento do
têm° n9 582.500 marca Etna).
A Lusitana S.A. Emprêsa de Mudanças, Transportes e Guarda Móveis (no recurso interposto ao deferimento do tarmo n9 589.331 titulo
Comissária Mercantil Lusitana).
Carlos Pereira Inds. Químicas S.A.
(no recurso interposto ao deferimento
do têrmo n 9 609.297 marca Cinta
Rosa).
Melado Machado & Cia. (no recurso interposto ao endeferimento

Quinta-feira ti

trino nç' 610.478 marca Leite Diciaco
Concentrado).
Aguas Minerais de Minas Gerais
S.A. Hidrominas (no recurso interposto ao indeferimento do têrmo nutêrmo
mero 617.901 marca Araxá
n9 617.968 marca Lambari).
•
Walita S.A. Eletro Ind. (no recurso interposto ao deferimento do
'cérulo ri9 618.730 titulo Wall).
Justino de Morais, Irmãos S.A. Indústrea, Com. e Imp. (no recurso
interposto ao rleferimento do têrmo
n9 625.436 mai ca Jomil).
Inds. Gessy Levar S.A. (no recuro interposta ao deferimento do tèrmo n9 622.413 marca Branck Lar).
Laborterápica Bristol S.A. Ind.
Química e Farmacêutica e Sochnex,
S.A. (no recurso interposto ao deferimento do têrmo n9 628.949 marca
Saci).
Germetal S.A. Metais Perfurados
(no recurso interposto ao deferimento do têrmo W 630.789 marca Spelmetal) .
Kelmaq S.A. Máquinas Comerciais
e Gráfecas (no recurso interposto ao
indeferimento do têrmo n9 632.746
marca Super).
Pucci S.A. Artefatos de Borracha
ino recurso interposto ao indeferimento do têrmo no 633.116 marca
RD Amazonas - têrmo n9 633.117
marca Amazonas).
Cia. de Cigarros Souza Cruz (no
recurso interposto ao deferanento do
têrmo n° 640.660 marca Astor).
Laboratório Regius Lida, (no recurso Interposto ao indeferimento do
trino W 610.845 marca Clarix).
Dancor S.A. Ind. Mecânica (no
recurso interposto ao deferimento do
têrmo n9 641.427 marca Dancar S.A.
Ind. de Autopeças) .
End. Paranaense de Alvejantes Lenaltada (no recurso in'xrposto ao indeferimento do têrmo na 641.443 marTrin).
Club de Regatas do Flamengo (no
recurso interposto ao deferimento do
ermo n9 ,615.048 marca CRF).
Circolo Italiano (no recurso interaosto ao indeferimento do têrmo número 627.967 nome civil Circolo Italano) .
Republicação: Diretor-Geral - Divisões - Serviços e Seções
Expediente de a de janeiro
de 1970

Modêlo Industrial indeferido
N: 158.894 - Original configuraao em recipiente de desodorante só- Guerino de Lucca, e Jamilbdo.
Contrato de Exploração de
Patentes
Yarnnar Diesel Motores do Brasil
.3.A. (no pedido de averbação de
contrato da pat. PI w 77.816). Averbe-se o contrato.

Diversos
William Julius Syplie Peschardt
ajunto à pat. PI n9 49.594). - 1)
Retifique-se mediante apostila, o
nome do titular para. William Julius
Syplie Peschardt. - 2) Anote-se 'a
transf. para W. M. Stewart Ziz Arnold Limited.
çxigèncía.,s
Cumpra exigências técnicas:
Na 160.548 - Retato Bottaro.
N9 160.574 - Brasling - Fundiaio Brasileira de Metais S.A.
N9 160.278 - Frederico Croce,
N9 150.030 - Ramiro Trevisan,
N9 142,710 - Monastéria Confec-ões Ltda.
N° 145.555 - Geraldo KruPP•
N° 160.219 -- João Teixeira Soares.
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$ Ficam notificados os requereu.
N9 182.511 - General Electric
Republicação: Diretor-Geral
tes abaixo mencionados' a comparo.
Company.
N° 182.513 - Elitex, Zavody - Divisões - Serviços e Seções cer a este Departamento no uraze
cie 60 dias, a fim de efe„uarem
Textilniho Strojirenstvi, Oborové Re- Expediente de 5 de janeiro de 1970 pagamento
da taxa final, para que
ditelstvi
sejam expecildos os certificados.
Indeferida
N9 632.(530 - Distribuidora do
Marca
N9 190.724 - Badische Anilin
Materiais para Construções e ArtiSoda Fabrik Aktiengesellschaft.
N° 650.922 - Agro Bomba
Co- gos anitarios Dimano Ltda,
No 632.634 - Distribuidora de Ma
marcial Agro Bomba Ltda. -- cl, 7.
Notificação
teria:á para. Construções o Artigoa
Foram mandados cancelar os Sanitários Dimaco Ltda.
Fic,mi notificados os requerentes
N9 640.902 • - Amendoeira inv.
abaixo mencionados a compaCom . S.A.
registros
abaixo
mencionados:
recer a este Departamento no
No 641.311 -. Padaria o ConfeitaN9 396.139 - Bar Sorvetelandia
prazo de 60 dias, a fim de
ria Arlinda Ltda.
Limitada.
No 641.929 - Marcenaria Pari,i/eefetuar o pagamento da taxa
non, Ltda.
final e da 1° anuidadc, para que • N° 396.261 -- Armazenadora
N9 611.930 - Douzata Ind. da
sejam expedidas as cartas pa- ritê Limitada.
Moveis, Marcenaria e Carpintaria
tentes:
N.° 396.272 - Ciasa Construtora Ltda.
642.647 -- Tranquilla
N° 1-15.885 "- Pneunio Hydraulic Irmãos Albuquerque S. A.
riu S.A. Ind. ale Instrumentos e
N9
396.508
Euclides
Queimo
da
Automatic Control Laboratory of
Cordas.
Automatic Control and Telesmescha- Cruz.
N9 418.347
The Hover Compaa
N9
396.511
Distribuidora
San
ny.
nics Institute of The Academy of
Martin
S.
A.
Ind
.,
Com.,
Financiara
Sciences of The Ussr.
N9 177.810'•-• Morto') Intemaç•loo
N° 146.464 - St. Regis Pa Per e Inmobiliaria
na! Inc.
N°
396.520
Charles
e
Almeida
N9 629.410 - Dam Ind. e Coma.
Company.
Limitada.
de Discos Ltda.
N 9 148.715 - South African Farm
No 632.608 - Distribuidora do
N9 396.521 - Ayrton Belmucles.
Implement Manufacturing Lira;ted.
Materiais para onstruçõe.a e ArtiN°
396.523
Cerealist3
Paraná
N° 143.910 - Lustrene S. A. Me- Limitadd .
gos Sanitários Dimano Ltda,
N9 487.458 - Orniex S.A. Orgeta
tro Indústria.
N°
396.592
Samarcan
Unifornizaçâo Nacional de Imp. e Exp.
N° 151.803 -- Valace Bento mes Escolares Limitada.
N9 481.161 - Adm. Nua Alvares
Ianuskiewtz
NO° 396.595 - Calçados Rone In- S.A.
N° 148.529 - liannesmann Akchastria
e
Comércio
Limitada.
N9 632.617 •-• Distribuidora do
tiengesellschaft
N° 395 820 Imunizadora e Con- Materiais para. Construção e Artigos
servadora Bons Amigos Sociedade, Sanitários Dimaco Ltda.
Retificação de Pontos
Anônima (ICOBA S. A. ).
N9 45.607 - Cocelpa Com, de nao
N° 155.440 - Processo rara kaN° 596.333 - Distribuidora Gecar pel e Celulose Ltda.
N9 485.619 - Distribuiaora
bricar delgadas chapas de Grande Limitada.
Nova de Gêneros Alimentícios Ltda.
superfície por meio de massas cerâN° 396.666
Audibras Sociedade
Nu 632.641 -• Distribuidora de
Materiais para Construçcies e Artimicas plásticas - Fetok GMBH. - Brasileira de Aud:tores Limitada.
N9
396.669
Bomako
Represengos
Sanitárias DImaco Ltda.
Pontos publicados em 30-12.69.
N9 632.644 - Distribuidora de
N9 140.798 - Processo de Pro- tantes e Importadores Limitada.
N° 396.701 - Fábrica Rocha de Materiais pala Construçóes e Artidução de Resinas Sintéticas Fixas, a
Sanitários Dimaco Ltda.
partir de hidratos de caçhJuo ba- Guaranã Bebidas e Doces Limitar-. gos
N9 632.645 - Distriblidara do
No 396.724 - Mococa Fabril Soseados em penroses e hexoses, bem ciedade Anônima.
Materiais para Construções e Arti.
gos 'Sanitários Dimaco Latia.
como de materiais que contêm êsses
N9 396.726 - IVIococa Fabril So- N9 632.646 - Distribuidora de kahioratos de carbono - Croning
ciedade Anônima.
teriais para • Construções e Artigos
Co. - Pontos publicados em 30 de
N° 395.952 - Ind . Cinematográ- Sanitários Dimaco Ltda.
dezénibro de 1969 - En 6-7.1962.
fica AiaribOia S. A. ( Inciara )
N9 632.647 - Distribuidora de Ma,N9 395.974 - Papelaria Caneorn
N° 155.061 - Processo para a
Cancelem-se os regis- teriais para Comstruções e Artigo
preparação de um ácido hexaidrofe- Limitada.
Sanitários Dimaco Ltda.
nantroico - P. Hoffmann La Ri.lie tros.
N9 632.649 - Distribuidora de Ma6 Cie. Societe Anonyme. - Pontos
teriais para Construcões e ArtigoS
Marcas Indeferidas
publicados em 30-12-69 - Em 3 de
Sanitários Dimaco Ltda.
I
dezembro de 1963.
No 633.083
Iwal Brasileira Com„
N° 592.634 - jacaré - Com. de
N9 155.065 - Preparação de - ácido
e Ind. Ltda.
6-amino-penicilanico -E. R. Squibb Miudezas Tacaré Ltda. •- ci. 46.
N9 640.335 - Mageafer ind. EleN9 527.205 - Garça - sad . e
Sons Inc. - Pontos publicados em
S.A.
Com, Cerealista Garça Limitada - trónica
30 de dezembro . de 1969.
N9 640.337
Magnafer ind. Eleci. 41.
trônica S.A.
N° 155.803 - Um aperfeiçoado
N9 642.924
Gráfica, S. Imole
tanque de arnzazenamento criogênico Transferências e Alte rações de Nome
Ltda.
fechado e processo para armazenar
do Titular de Processos
N9
633.073 - lwal Brasileira Com.
um liquido criogênico - Chicago
e Ind. Ltda.
Bridge el Iron Co. - Pontos publiN9 633.076 - -Iwal Brasileira Com,
Foram mandadas anotar nos pro.
cados eia 17-12-69 - Era 30 12-63
cessos abaixo mencionadas as e Ind. Ltda,
Iwal Brasikirrt Com.
No 633.079
seguintes transferências e alteN9 147.400 - Composições de
Ind. Ltda.
rações de nome do titular de O N9
Resina Epoxi. contendo derivados de
rwai. Brasileira de
633.080 processos:
dihidropirana
Shell Internationale
Com. e Ind. Lida.
N9 631.081 - Iwai Bra4letra Conto
P,esearch Maatschappq N. V. .--Metalurgica Ideal Ltda. (transfe- e Ind. Ltda.
Research Maatschappil N. V. - rência para seu nome de mame Ideal
N9 633.024 - Iwai arasileirei CortiL
Pontos publicados em 32 de dezembro - têrmo n° 708.713) .
e Ind. Ltda.
de 1969 - 1 9 ponto: Unia compoalv 633.085 • INvia Brasileira Com,
e Ind. Ltde,
Notificação
sição curável com ajuda de agentes.
N9 633.088 • • twni : 1251101%D., COM.
N° 157.243 - Processo e disposiInd. Ltcle,
:eicani os requerentes abaixo con- o No
tivo para fabrica p as-deedoce r
Iwai Brasileira Cora,
633.091
vidados a comparecer a este e Ind. Ltda.
tivo para fabricar pedras de construDepartamento no prazo de 90
ção de grandes dimensões, particularXwal
Brasileira Cana,
N9 633.092 - dias, a fim de efetuar o paga- e Ind. Ltda.
mente pedras de construção acabadas
mento da taxa final e retirar ,o W9 633.094 - IwaR Brasileira Com,
e seus elementos - Heinz josef
e Ind. Ltda,
Krause.
certificado ' de acôrdo com
Pontçn publicados em 15
de dezembro de 1969 - Em 8-4-64.
Decreto-Lei no 254, de 28 de N9 633.005 - • Uni Brasileira Coxia,
e Ind. Ltcla
N9 155.498 - Instalação para
fevereiro de 1967:
N9 633.100 • - YVLi Brasileira Com,
retificar os revestimentos de cilindros
o Ind. Ltda,
No 611.804 Rolamentos Paraná
de pressão, montados eia mancais de
Recue.ce Pi75i.'w`pestw
rolamento - Wi lhe'm Stahleckr Sorieciadc Anôn;ma - Reg. 401 245.
Roussel Calai' (no recurso 4nterø
N° 611.806 - Café Artemia Limi- posto no indeferimento do tScoo 310
GMBH - Pontos publicados em 27
Lula Ind. e Com. - Reg. 398 , 842. 617.058 marco rimMainfitica) o
de novembro de 1969.

J

4' . l
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Kunekelmann & Cie., Sul (no Preto Ltda. - el. 33
Clichê publ. 319 173.739 - Cooperativa - Co'recur.so interposto ao indeferimento em 5.6.67.
operativa Agrícola de Cotia Coopedo t. 320.469 marca lieidsleck),
-Central - cl. 31 - clichê puNo 773.735 - Cooperzo ta. - Co-. rativa
bl. em 6.6.67.
operativa
Agricóla
Ge
Cota
CoopeErigènelas
retive entrai - cl. 26 - cliché pu- N9 '773.70 .- Coopercotia - Coperativa, Agrícola de Cotia Cooperablicado em 6.6.67.
. Cumpra ex.:gemias:
Uva, Central - Classe 32 - Clichê
No 773.736 - Emblemática - Co- publicado em 6-6-67.
N 710.81 3 - Vala & Cia.
operativa Agrícola de -C'etier Coope- NO 773.711 - Coopercotia - CoN9 710.825 - Geraldo Celestino ra'iva Central - cl. 27 - clichê operativa Agrícola de Cotia Coopera..
Per reli-a.
tira Central - Classe 35 - Clichê
publ. ein 6.6.67.
publicado em 6-6-67.
N 711.515 - Perecias Pinas Li773.737 - Coepereotia - CoN
mitada.
operaava Agrícola de Cotia Coopera NO 773.742 - Ccopereotia - CoCalce e Leve S.A. Auto Serviçe tira Central - cl. 28 - clichê publ operativa Agricola de Cotia Cooperativa Central - Classe 38 - enche
de Calçados junto ao termo 636.225). em 6.6.67.
publicado em 6-3-67.
Luzter Preeue .s de Muna/ação
N 773.739 - Coopercotia - CoN 773.743 - Coopercotia - CoLtda. (junto aos tèrnios 012 444• e operativa Agricela de Cotia Coope- operativa
Agricela de Cotia Coopera612.445). - Quanto ao teieno
Uva
Centrei - Classe 39 - Clichê
cl. 31 - clichê purativa Cm:Ural
604.620, arquive-se e pedido de ano- blicado em 6.6.67.
publicado em 6-6-67.
tação de tranrf. de ris. l(k per falta de ctunprimenlo de exigencia.
bec:bral S.A. Sociedade de Imõe
ve:s Brasileira- J
ar Urine nú
-mero641.8)
Sabcada Chaves .Ind. e Com. Liineada. (junto uu registro n9 204295)
Érmeto rquipaineatas Indu.striais
ENTOR,PECENTES •
Ltda. (junto ao regittro número
37.1.333).
N9 543.2c0 - Ind. de Auto Metaúrgica Mater: eei Ltda. DECRETO-LEI, N 385 DE 26-124968
i
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Calce e Lave S.A. Atuo Serviço
de Caeçados quinto ao termo número
62'6.224), - Arquive-se , eedide
retificaçáo de nome por falta-de
cunierenente de exejencee
N 323.104
Rance Iree -

9

I .&5

PREÇO: NCr$ 0,25 ,

9

q,à.vf

e53.2e0
Orna Faeari Ltda.
-- Arque-Q.s.-e.
Clivam S.A. Com. e Ind. (junto
ao rig:stro 233.103. - Arettive-se e
pede de anotação de teansi. por
fala de cutreremento
tx7.,Vncia.

A VENDA

e-

Banca S.A. Lei: ao regares 229..2E6 e 233.342). - Ar-.
que-se o eedido de ene:ação de
trenef. 1:er fala de cumprimento
de exne:a.
Retzficarde-

de Cticed

•

9

e--

9

9

Reun 4 cl'.s Sgrlta
- Classe 4'2 - Clici1 peeeleeeo em

.

eeee7.
N _572.653 - ementa Min
reis - e eceneTre's llercentil Minas
Gereis Ltee. -Cese 12 O

FtaI

Na -sede do DIN

G 2--

ep

publiendo

- linaa Ge.

N 772.575 - leacrplac - Eue.21eX
S.A. Ind. e Crmhc - C215..u) 16 Clichl puh3o eu 2-6-t.7.
N9 '772.9E4 - }lbs.-avec-a - Fibra.
caco Ltda. Eatcfadoe e Colchões Classe 46 -.Clichê publicado erre 2
de -junho de 1967.
N9 '772.501- - Etc.-e:rirá - Earkatá
Cem. e Representações Ltda.
Classe 38 --Cliche publicado em 1
de junho_ de 1557 - Guanabara.
N9 772.603 - lglar - Penabranea
Coni. e Represcntaeões Ltda. Classe 48 - Cliché publicado em /
de junho de 1967.
N 763.676 - Geobras - Geobras
S.A. Engenharia e Fundaçõee Classe 16 - Clichê publicado em 16
de março de 1967.
O

9

9

O

.

•

N 773.605 - leoeário - Construtora Rosário Ltda. -- cl. 16 cite
the publ. em 6.6.67 - Em 13-966.
N 773.224 - Cia. , j3eziesuer de
Secadores
- Cia. Berec,uer de ecado/v.1 fb.du":",;.:,e3
hê publicado em 2.6 67.
N 771.192 - ambientei:Go Preeetc; de Peirõleo Promete Ltda.
- el. 47 - clichê pubecado em 23.
5 67.
N9 771.430 - Colchomar Ltda. Colchornar Ltda. - clichê publica.do em 24.5.67.
N 771.589 - Ofimcg Olimeg
Oficinae Me :deães e Cum. de Peças Eletroraecánicas Ltda. - et 8
- clichê publicado em 21.5.67
• Paula.
N 772.040 - Rina Cabeieeciros Rine Cabelereiros Ltda. classes
33 e 48 - clichê pabt em 29,5.67..
N9 772.046 - !mia Meviata Lide.
- Imp. Magnaat Ltda.
cliché
publ. em 29.5.67.
MagN9 772.047
nata Ltda. - cL 21 - clichê publ.
em 29.567.
N9 773.330 - Emblemática - Cooperaiva Agrícola de Cutia Cooperativa Centzat - cl. 42 - cuctle
publ. em 5.6.67
Em 11-19-66.
I
NO 773.409 - Rebele-fie preto --

i

r.7....20.

Na Guanabers
Agência /: Ministério da Fazenda
Se010 de Vendas: Av." Rodrigues Akes
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbõ!go
Em Brasília

e

Ne 773.744 - Coopercotia - Coe
perativa Agrícola de °M e Cooperativa Central - Classe 40 - Cliché
publicado em 6-6-67.
N
773.745 .- Coopereotia - Co.
operativo, Areileola de Cotia Cooperativa Central - Classe 41 - Clichê
publicado em 6-6-67.
NO 773.743 - Ccapercatla - Cooperativa Agricala de Cotia Coope.
retina Central - Classe 42 - Clichê
publicado em 6.6-57.
N 773.717 - Coopereotia - Co.
operativa, Agrícola de Cctie. Coopc-e
retive Centrai - Classe 48 - Clichê
publicado em 6-6-C7.
NO 773.743 - Cdopercotia Co.
operativa Agrícola de Cotia Cooperativa Central - -Classe 44
Clichê
publicado em 6-6-67.
NO 773.719 - Ccopercatia - Cooperativa Agricol ade Cotia Ccopereleva Centrei - Clame 45 - Clichê
publicado em 6-6-67.
N 773.750 - Cooperootia - Cooperativa Agrícola de Cotia Coope.,
retive central - Classe 45 - Cliché •
publicada em 6-e-67.
NO 773.751 - Coopercotia - Cooperativa Agricola de Cotia Cooperativa Central - Classe 47 - Clichê
publicado em 6-6-67.
NO 773.752 - Ccepereotia Co..
operativa AgrieoIa de Cotia Cooperativa Central - Claçse 43 - Clichê
publicado em 6-6-67.
No 773.753 - eccpercotio. - Cooperativa Agrícola de Cotia Cooperativa Centre' - Claese 49 publicaeo em 6-6-57.
N9 773.754 - Cceerceila - Cooperativa Agricola de Cu,la Cooperativa Cantral 33 - Cliché
eubliceeei emC.ref..7.
N 772.8e3
CaLhice -

e

P

!GO PENAL
.

ENTORPECENTES

e

DECRETO-LE1 N 385 - DE 26-12-1968
o

O

DIVULGAÇÃO N 1.075

'

-

o

9

g

N 713.105 - 007 - Milton Silva
Lima - Classe 48 - Clichê publicado em 5.6-66.
14 767.192 - Eco - Eco Editara
de Cultura Orientada Ltda. - Classe 32 - Clichê publicado em 21 de
de 1961.
N 770.631 - Emblernática - Coceeratíva Agricola de Cotia Ccoperativa Centra/ - Classe 40 - Cliché
publicado em 17-54'7 - Sao Paulo,
N9 770.633 - Emblemática - Cooperativa Agricola de Cotia Ccopereleva Central - Classe 42 - Clichê
I eublicado em 17-.e.-67 - São Paulo.
i N9 770.834 - Emblemática - Coo -eerativa Agrícola de Cotia Coope11 refila.Centrei - Classe 43 - Clichê
9
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VENDA
Na Guanabara

.

9

Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1

•

Agência 1:

Atende-se a pedidos gelo Serviço de Reembólso Postal
-

Em Brasília
Na sede do DIN

•

•
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M-ARCAS DEPOSITADAS

I

Publicação feita de acórdo com o art. 109 e seus paragrafos do Código da PrOpriedade f Industrial
N° 003.13

IndUstria Brasilára

do alavancas — chaves automáti.cas
- capacitores de blaque:o — capacitadores eletroliticos — calibradores
— discos para telefones — discos
gravados — diais — despertadores —
eletrodo de vidro (acessóe:o de aparelho elétrica) — encermichas — estufas — engenho de assar "ame —
espelhos óticas- — espelhos de chave
i nterruptora — esterillzadores

Local: Guanabara
Classe: 18, 25 e 33 Titule

N9 903.194

N ç' 903. 203

CONFECÇÕES,I

'TALO'

n•n••n11.

N9 903.192
Requerente: Relrairo dOs Santos
Medeiros
Locai: lialr.as Gerais
como...mk,
•
Classe: 8
inAT
Artigos: Abajous abajoura de Iamvos
caos
- acumuladores — actinômetams
ria snauaAmçr.
ampeadmetros — amortecadores
wo 04
adio e freqüência — anemômatros
— aparelhos de televisão — aparelhos
alveasos usados em veículos — apa,alhos do ar condicionado — apare•ho:s paaa iluminação — inclusive os
aaisideratios acessórios de vereLlas —
para anúncios mecanizas
= aparelhos aquecedores e medidaaes — aparelhos crOmagrafteut, - —
1.parelhos reaistradores e medidores
le dIstInclas — aparelhos para pariricar águas — aparelhos de sina.s
a.mpejantes — aparelhos regular-loIndústria Erraileira
as de gas — aparelhos de galvana)lastia, — aparelhos didáticos —
•
cinematográficos —a aparelhos
utcprie.ticos para acenuer e reguiar Requerente: Companhia Piat Lux, de
:1'13 — N4a pare1hns para saparar café
:Fósforos de .Segurança
Griaaabara
= ap arelhos para aqua..e, edifielos
- aparelhas para eaa aamentar (IraClasse: 46
- aparelhos p-ara dastruir alseArtigos: Fósforos
- aparelhos de CM -- -parehos para recepção — icpx r 4.. Ao de
Ne 403.193
;enz e sonidos apar :Ices eletticas de passal -:Iara espremer frutas e legumes —
Àaamllios de alta tensão — nparella)a
ara torrar — cereais
aparelhos
proteção contra aciciaaLes de opeCalos -- aparelhos aftraiares de fer:ronentas — aparelhos clbuidores
1ND, BRASILEIRA
le sabão e de desinfetantas para lies:alar54s santtfsrlas — acareIhos esarillaadores — anateitias — anyaifi:adores — aparelhos para analisas
= anarelhos ozanizadtaas
Requerente: Anchieta Tecelagem e
hos po.staurinadores — apartihos reComercio de Lonas S.A.
culadnres e eatab illearlotes da pressão
Local: Guanabara
.! do fluxo de frazes e licitados apaClasse: 31
alhrs para salvamento o tara sinalizarão — aparelhos para c.cal'an- Artigos: Para distinguir barraLas de
:Intatas — aparelhos para limpar vi- campanha — cordoalha em geral "—
lros — aparelhos para cor:bater forlonas em geral e tendas
-alas e outras pragas — ,Parelatas
altomaticos acionados oca introaaNo 903.194
lo do ymoedas — aparelhos espargilrões a- aparelhos e instNmentos de
álcula — aparelhas para obseevacões
t4IVRARIA:
iismfeas — aparelhos para esticar
•uvas — aparelhos tarmostatas —
ANTUNES
.1.4TD.A.'
nitonômetaaa — aspiradores de pó
aerarri atrns •— acendarlorea elétrixa — alto-falantes amolificadnres
_ antenas — art igos modos com o
excitidvo de inadicão (tais como ReqUerente: Livraria A. Antunes
Limitada
'ecinientea inclusive frascos e ma4 Local: Guanaban
na)ri ras gratb i striaá — batadeiras —
)alanra nara alfaies infartil
Nome de Empresa
_ anos carmim e elatrlea — barômetros
hatoricas rie acumaladares blNo 903.1?
lacaios — bitolas — bobinas — po)firm% Métricas da inducii n (excaçãe
_iara fins co r e.tí vos) — botões ele
el 4 t1eas — bombas atePrI..-0•11% — 1114 113.s — My.ssoln s — bae7.1 PC elatricas — balas olétricoa
NDÚSTRIA BRASILEIRA
aiataa ria (lascares!. — e:mares /alavancas e • f.^1-nztilliens — campainhas
rarlirs
Cb55Si4
eleteleas — cinaroataarseas
Requerente: Livraria A. Antaea
:ran e--a ens — comho t'f.nro (IA r;ág
Limitada
— r I rlA ni . tt• es — er! e.tlin de /*lio
Local: Guanabara
e r'01,71,0,! ri rfn — cor• Classe: 31
o aataaa.
adeiras vara fotorraflas — chaves
In

Requerente: Liv*^'in,

II. Antunes

Ltda.

aabara
Classe 32
Artigos: Artaaoa da Classe
Local.

Requerente: Confecções Italo Lta,
Local: Guanabara
Classe: 33 Titulo
1%, 9 903.203
r

No 903.197-

EU? BARBOSA

"COPACO";

9parelhos

ANCHIETA

Fl. ANTUNES

rle

INDÚSIRIA BRASILEIRA

Requerentra

'Trompson Piores

Local :Guanabara
.
50
cia Classe
Artigoz:. 1

Requerente:
Agencia cte
v augei
J. R. Langen aCoarico" S. A.
Local: Guanabara
Título

rzi , 903.204

(Clasze 32)
Artigos da Classe (Classe 50)
N9 903.193.

BAIA
-

FAR.43N fiDOSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Paulo Roberto Benta'
ta de Mello e P e rminio Alvarez
ranzo
Local ; cattanobara
Requerente: Jaaloun Modas Ltda.
C.lassa: 41
Local Guanabara
Artigos: Artigos da Classe
Classe: 35
Artigos: Artigos da Clae.sse
N9 003.2QF
19 003.199

ELECTRONIC

OXFORD

EU;

LIASIL

Requerente: Construtora Oxf rd
Ltda.
Requerente: Electronic do BriW
Local Guanabara
Ltda .
ClasSe: 25
Artigos: Artigos da Classe
Local: Guanabara
Classes: 0, 1 e 33 Titulo
lio 903.200
N? 903.20f

SAINT.MORITZ
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Souza Oliveira &
Ltda.
•
Classe: 48
Artigos: Artigos da Classe
-

Requerente: Planengo — Planeja,
mentos e EneenhaTia Ltda.
Local: Guanabara

N9 903.201

ARQUITETURA E. CONSIRUÇÕES

ACRÕPOLIS

Artigos: Para distinguir e assinala
aparelhos de alarme, de ar •refriatJ
vedo, de contrôle de avolr, de coa,
trôle de fdrea e de refrigareção 13.at,

frigoríficos. Desenhos, displaya
mapas, maquetas. plantas de obre,

Cõel

Requerente: Arault.ature. e Cosibtru- projetos desenhados, taboietas1)
1.4

Cafinçci-çhtiv2

DIÁRIO OFICIAL

N' 903.207

.T.,eção IH)

Janeiro ,c-le 1979

,W.) 903.21

Iocal Zove Iguaçel
Classe: 36
903.21R

N9 903.223

o

FORROr AST c
hlomtszglia

WEIZInt2ull'e
o

aequerente: Planengo — Planejamentos e Engenharia tLda
Local: Guanabara
Nome da Emprêsa
N 9 903.208

Requerente: Vicente Guimarfin
Sobrinho
Local: Guanabara:
,Nome de Emprêsa

GUDE

Requerente: S. C. Johnson k. Son.
Inc.
Local: E. I/. A.
Classe: 2
Pirtigos: Refrescante, Avivantes e/ou Purificadores
Requerente: Eduardo da Silva Lima
do Ar
Local: Guanabara
Classe 50
AP 903.215
Corretagem ue imóveis e administração de bens

Requerente: Eucatex S.A. Indústria
e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Para distinguir material
para construção e adôrno, como seja:
chapas e placas de diferentes dimensões, formatos e espessuras para tetos, paredes, fôrros; lambris, fôrros
integrais, estuques e parquetes
N9

fEA E OURO

903.220

ey Carvalho —
Corretores de Vaiares
Local: Guanabara
Classe: 5 U
Gênero de Serviço e atividade: Puisdo mutuo de investimentos

é%

FO O LAST
kradTá Gtria

N9

903.22 J .

ressifleir

IDIritOSURIC

N 9 903.308
Lyeotival do Canto Coral
't Guanabara

Requerente: Intennedium — Serviviços Técnicos S. C. Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 33
N 9 903.210
G ,11
E

Requerente: IVIerk 13 Co
Inc.
Requerente: Eucatex S.A. Indústria
Local: E. U. A.
s. Comércio
Calsse: 3 , Local: São Paulo
Artigos: Preparados medicinais para
Classe: 16
uso no tratamento de Hipertensa() Artigos: Para distinguir materail para
Tiperuricemia e como um Diurético. construção e adôrno, como seja: chapas e placas de diferentes dimensões,
N9 903.21(
formatos e espessuras para tetos, pa- Requerente: Ney Carvalho — eteredes, fôrros; lambris, fôrros interetores de Valôres Ltda.
grais, estuques e parquetes
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50
N9
903.221
PFRIACÍN- VITA
Gênero de negócio e/ou ativicivie
N9

903.225

41245,.;

Requerente: Merck Sz Co., Inc.
Local: Estados Unidos da
América
Classe: 3
Preparação farmacêutica
Requerente: Intermediurn — Servi- Artigos:
contendo um estimulante do apetite
ços Técnicos S. C. Ltda
e vitaminas para promover o cresciLocal: Guanabara
mento e a prevenção e o tratamento
Classe: 50
de deficiências do metabolismo
Artigos: Serviços de :Feiras e ou
IN-posições da Indústria, Comércio
N 9 903.217
o Artesanato, em qualquer ponto ao
território nacional
_

~ME
SGrdceun %mico

DVRÃONNSTRIA BRAS1111

g.
ServiRec-áuerente. In te r: ned urn
Requerente: Pábrica São Luís Durão
ços Técnicos S. C. Ltda
Sociedade Anônima
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Zome de Emprêse,
Classe: 24
Artigos: Saco de Juta tratado e preN 9 903.212
parado contra môro, bolor, caruncho
e &Unges

o

e;yRequerente: São Paulo 'Md
Turismo Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
N 9 903.222

Requerente: Ney carvalho —
tons de ,Valõres
Local: Guanabara
Classes: 33 e 50
Artigos nas classes
Ne

Co,OG,

903.226

SANISAC
MALHARVi TRE Meia

ONDOSIRIk BRASi'LEIRA

RequerenSe: Fábrica São Luiz Durão
SociediV^ Anônima
Loca. .j,asishara
Classe: 21
Artigos: Sacc de jota, tratado e pra
11e-emente: Vicente Guimarães parado Contra 1,tc
ior, carunche
GebSÁnlle
Xungos

Requerente: São Paulo Táxi
• Turismo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
, ..-casão: Para clis:te guir e assira,
lar kirer , aciát. de serviços de
- tax:s urbanos

Requerente: Malharia Tre ilsas.e
Lhnitada

MARIO OFICIAL

Ouinta-feira 8
Classc: 33
Titulo de Estabelecimento
-------149 903.27

30 1n A.F?CAS FAMOSAS

rk querena': Fanprüsa "O P^u^.'
Limitada
Local: Cear:"
Classe: 32
Titula
N9 903.229

T II E 3
INDUSTRIA BRASILEIR-'

Local: Rio Grande do Sul
Classe: 45
Aplicação: De acôrdo com o art. '10
do Código da Propriedade Industriai,
para assinalar genericamente os seguintes artigos: Sementes e mudas
para agricultura, a horticultura e a
floricultura. Flôres naturais
_
Ns U3.231

,•

IASEBIA
Prasileirá

Requerente: lambia — Insti imanto:4
Musicais Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 9
Artigos: bandolins, baterias scusicals,
berimbaus, bungos, cavaquínhos, chocalhos, clarinetes, clarins, cordas, cornetas, flautas, gaitas, „mauras,
pau-leitos pianos pistões, pratos de bateria, realejos, saxofones,
surdos, tambores, tamborins, trombones, vielas violinos. violões e
violoncelos

N9 903.232
Requerente: Hilário M. Etaes
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 40
Aplicação: De acôrdo com o art. '70
" ADASE 9
do Código da Propriedade Industrial,
para distinguir genericamente os seguintes artigos: Móveis de metal,
dro ou madeira, estofados ou não. Requerente: Abase — Abreu, Britto
Colchões, travesseiros e acolchoados ta Almeida — Serviços de Escritório
para móveis
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 33
N9 903.22P
Titulo
N9 903.23?

P.PACELPA.
"IMOBILIÁRIA
- ESTORIL°
INDUSTRIA BRASILEIRP -

Requerente: Imobiliária Estoril
Limitada
- .ceai. São, Paul
Classe: 33
Título
N9 903.2'

(Seção lil)

Janeiro de;ri.'
_

Local: São Paulo
Classe 33
Titulo
1\19 903.237

"BAR E LANCHES
CANTINHO DA SAUDADE

N9 903.230

FACELPA
INDUSTRIA BRASILEIRA

Reqzieren re uanexa rce.i /ores
Limitada.

°CHURRASCARIA -E
•RESTAURANTE MOTO
RISTA
Requereale: Canirrascaria c
restaurante. Motorista Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Titulo
-------N9 903.236

;...octa: são runio
Classe: 32
Artigos: almanagues, Élbuns Mamas
sos, armários, folhetos impressos, jorc
nais, livros, músicas impeessus, proo
gramas de rádio, programas de tele.
visão, revistas impressas, scripts
televisão, peças cinematográficas, peo
ças teatrais, revistas
•

Requerente: Tôrres & Louro
`. Local: São Par'
Classe: 41
Tffillo

N9 903.238

*ELDORADO"
Brasileira
Ind.
Requerente: super Mercados
"Eldorado" S. A. Comarcio,
Indústria e Importação
Locai: São' Paula
Classe: 41
Artigos da ciam
Classe: 37
Artigos da classe
N9 903.239
" MOLgLEZ
Ind.
asileíra
Requerente: Molciplex Luminosos
Limitada
!Kieal. São Paul
Classe: 8
Artigos: luminosos
Nç'

903.240

.
"°TAIDUN . '"
Ind. Brasileira
Requerente: Triidun Confecções
de Roupas Ltda.
Li:cal, São Paulo
Classe: 36
Artigos: anáguas, aventais, blusas,
blusões, botas, cache-cols, calças,
calcinhas, camisetas, camisolas, casacos, ceroulas, combinações, cuecas,
echarpes lenços, minais, meias, soutiens, vestidos, "baby-doll" bermudas,
calcões, chales, cintas, corpinhos, fraldas, mantas, pijamas ponchos robes
i
de chambre, saias, shorts
N9 903.211

"BAR E LANCHES
Requerente: Fabrica de celulose e
Papel S.A.
VELEIRO
Azu.”
'aoca.l: Rio Grande cio Sul
Requerente: Bar e Lanches Cantin
Classe: 38
da Saudade Ltda.
Coral São Paulo
Aplicaçao: De acordo com o art. 70
do Código da propriedade Industriai,
Classe: 41
para assinalar genericamente os seTítulo
guintes artigos: Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc. não inN 9 903.235
cluidos nas classes 16, 44 e 49

77.

XI- CAL "
Ind. Brasileira
"

Requerente: Mineração Caieiras
Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Pata()
Classe: 16
Artigos: cal
_
N9 903.242
tO

ROJET

Requerente: Rojet Importação
e Exportação Ltda.
Luf:al. São Paulo
Classe: 50
Artigos: serviços de importação e
• exportação

,.=-1

N9 903.244
"

Ind;

PROTON "..
Brasileira,

Requerente: Proton S. A. inclivdriti
e Comércio
Loca!: São
Classe: 38
Artigos: agendas em manco, albuna
em branco, bobinas de papel, blocaa
de desenhar, blocos para escreveri
brochuras impressas, cadernos escoa
faies, caixas de papelão, cartões clq
visita, envelopes, fôlhas de celulose,
fôlhas de papel, fôlhas de papelito,
guardanapos de papel, lenços de pao
pel, mata-borrão; ornamentos de pise
pel, papel almaço, papel de carta. pae
pel para escrever, papel para inipresa
são, papel para qualquer fim, copoS
de papelão, pratos de papelão e pape
para balas
Classe: 21
Artigos: alavancas de câmbio, amora
tecedores de veículos, aros para vele
culos, reboçues, calotas, câmaras de
ar para veículos, carroçarias, curos.
reboques e suas partes integrantes,
direções de veículos, dragas, eixos de
veículos, engates de veículos, freios
de .veículos, guidões de velculos, páa
ra-brisa de veículos. pára-choques de
veículos, rodas de veículos, pára-lamas
de veículos
Classe: 32
Artigos: almanaques, álbuns Miares.
sos, armários, folhetos, impresso4
jornais, livros, músicas impressas, proe
gramas de rádio, programas de tele.,
visão, peças teatrais, peças cinema,
tográficas, revistas
N9 903.245

M.!TO E PILOTO
Requerente: Reinaldo L& te O, Silvi
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: para distinguir lornais,
vistas, livnos. álbuns, programas muo
sicais. radiofônicos e peças teatraia
programas para televisão e produções
cinematogrilficas
N . 903.246
V: J..

JORCAS
.IND. BRASILEIRA

Requerente: Olga la•remer Kreraer
Local: São Paulo
Classe: 36
N9 903.243
Artigos: para distinguir artigos a,
malharia a saber: blusas, vestidos
casacos, paletós, camisas, camiseta)
"LOANDERIAS AUcamisolas, puloveres, suster, caiçaa
" PROTEGE
combinações, cuecas, malhas, gorro('
Ind. Brasileira
TOMÁTICAS REGINA
toucas, calções, pijamas, cintas, ros.
f;:eritierente: Lai-,.efias Automáticas Requerente: Protege — Promoções pões, sobretudo, mantas, meias, avenI
tais, maillots e chambres
e Publicidade Ltda. •
Regina Ltda.
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903.247

GHOPPALHA]
DR NK'S
I

P.equarenae: Choppalha Drina's
Limitada
Local: São Pana) •
nassas: 33 — 41 e. 42.
Titulo
•

ri?

903.253

Xnd Brasileira
•sacieciace
Requerente: Taiigara
imobluraia Ltda..
Local): aáo
alasse: 5'0Artigos: Serviços Ge administração
de balis
N 93 .-254

N9 903_242

CAIÇARA -

Ind. Brasileira
P.oquerwte-r Ca:esza — Produtos
Alimentícios Ltda.
Local .Paalo
Claasea 41
artiats: se:teta- netas e produtos afine:lados em gelai, cereais de axilas
ts espécies, aleas e banhas comestiseis, alinsentes enlatadas, trios e deturaadas, leite e mus derivados, dõres cm geeal. frata.s frescas, sècas e
taastala:a?as

Requerente: R T R — Predial
Acininistradora e Incorporadora,
S. C. Ltda.
Locai; São sana()
- alasse: 50
Artigos: saimaast.açao de Deus imóveis e Imóveis, compea e .venda de
imóveis por conta peópria-eade terceiros; construções e engenharia, incorp orações de imóveis em geral
N9 903.255

903.219

TRIGAL . - .
-Ind. , Brasileira
Requerente: R T R , — Predial •
Administradora e Incorporadara
S. C. Ltda.
acquerente: Trigal — Enzimas •
Local: São r.:41210
Indústria é Comércio Ltda.
Classe: 50
• Local: São raaute
Artigos: administrara:3 de bens imóCla.s.seas 41
Artaas: .prodates alimenticies para a veis e Imóveis, compra e venda de
Indústria de panifieneão, notadaraan- imóveis por conta própria e de terceiros; construções e engenharia, infermanto e enzimas
corporações de imóveis em geral
N9 903.2V
N9 903.25a

IMMLGALLI & RO
DRIGITS

Ind. Brasileira
Requerente: Furnagalll & Rodrigues
Sociedade Imobiliária Ltda.
Locai: San Paulo
Classe: 50
Artigos: Serviços de administração
de bens •

alpiste, ninelaaa amdoa, amendoim,
amido aliraentialo, angú, araruta,
arroz, taspargo, assados, avela, aves
aaaticiaa avelãs, atum, azeite, comesti ais, aaatanas, bacalhau, balas. banana, bananada, banha, batata, baunilha, beterraba, biscoita, beiangeal,
brónolea, bolachas, bolos, 'bombons,
bachoa, caças, alimentícias, cacau,
craa, cal, camarão, canela., canja,
canaea, caqui, carambolas, caramelos, caines areseas. saca e em coiaser.
vá, cas.anha, cebola, cenoura, de eere;::•s, cevada, cevadinha, chá, cheiros alimentícias, chispe, chouriças,
eivara:a:X:3, dalhatia, caco, &gamelos, •cabeciateei para ral:mentas, comiilha compotas, conlimentos para
ai nierases, confeitos, conservas de
frutas, couve, cravo, cremes, dõces,
tlasp.:, cachava,. eaanafre, essenclas
ailiasataias, extrato.; de tomate, exlanas de carne, exatas de fruta, ervanço. erea-deice., faisão abatido, farelo, farinhas alimantícias, farinhas
de eniee.a, farinhas (.1 ,.; mandioca, faria-ia te masa, farinha ,sie trigo, fava:, alimeaticias, féculas alimeaticats,
feljao, asijeada, fermenta. iimnisee,
-azado; laias, ilhas,flocos. frutas (In
naaaa, Sacas, em calaa ou -eu) coneeeva), fubas,. fungas, elinhas
gatoupas, gelatiaes alimentícias, elaias alimentícias, •gergelim,
ado, gliteeee, go:abae, gciabadas, gorduras alhae.nticias, gIanules rlimenLto:es, grão-de-bico, hoples, hortaliça, hastas, julaia, lagesta, latann,
lagames, leite de cabra,
to do vaca (iai raiana, em pó ou ccndeneado), lentilhas, língua, Lng-ulça,
lombo, louro, maçãs, macarrão, maionese, maltaS, manteiga, margarina,
massas de tomate, massag para sopa, mata, mel, melado,
milhe, aniclos, miúdos do animais,
raoacta, molhos allmonticios, moluscos alimentícios, mortadela, mostarda, nabiça, nabo, raizes, noz mascada, óleos' alimentizios. • ostras, ovos
cozidos, fritos eu quentes, pão, pastilhas, patos abat:dos, pessegada,
rara:caos, peixadas, peixes, pepino,
pesa, pescados, picles; pimenta, pimentões, pipocas, pirarucu, palenta,
pralinés, preauntus, produtos arnicatiplos para conservar alimentos, pudins, queljos, quiabos, rabadas rabanaaas. •rabaneta, rações • • alienticias, rações balanceadas para animais, repolho, rinr, sal, salames, salsa, salsicha, sanduíches, sardinhas,
sela soja, sapas, sorvetes, talharim,
tapioca, temperas, taueinha, tomate,
torrões alimenticios,- to Ias aLmenticias, trigo, urucurn, uvas, vagens, vinagre, xaropes alimentícios, xarques,
xispe. xuxii
N9 PC3.25S

N9 9a3.251

IMO Tara
Erasileira
Requerente: Sociedade Imobiliária
•
Parque João Tadeu 'Ltda. •
Lotai San Paulo
Classe: 50 •
Artigos: Serviços de •administraçao
de bens
N9 903:252
a

Ind.Brasileira
"Requerente: Irmãos Cura' ia Cia.
Local; São Paulo
Classe:-41
Artigos: arra
N9 903,257
:aRÃO PREC/050
trldxistria Brasileira.
-

Requerente: Irmãos Cura & Cia,
G II A tR AO A
Local: São Pauto
Ind. Firag il. e Ira
Classe: 41
Artigos: substancias alimenticias e
Requarent.e: aluna:ara — Sociedade seus preparados. Ingredientes de alimentas. Essências alanenticias, abaImobiliaria Ltda.
cate, abacaxi, abio, abóbora,. abricó,
Local' falo Paulo
acaralé, acelga, açúcar, agrião, aiClasse: 50
Artigos: Serviços de administaçâo phn, alcachofra, aleapa-ra, aletria,
• de bens
alface, alho alimentarão i)ari aves

maáLl
I NDOST RiA BRASILEIRA
'Requerente: "loa" Indústria
Eletrônica Ltda.
-alasse: 8
Artigos: Instrumentos de precisão,
Instrumentos dentáfoos. aparelhos de
uso cnnums, • instrumentos e moldes.
de tôda espécie, acessórios . de aparelhos elétricas (inclusive válvulas,
lâmpadas, 'fios, saqueies etc.), aparelhos fotográficos, cinematográficos,
maquina& falantes etc., discos gra-

na, abajures, absorSõmetros, azuldadores, hatoicmetaos, açucarai:et:os,
acumuladores, adaptadores, aerômetros, alcoolômetres, alternadoras. da
Corrente elétrica,. alto-falantes, amassadeIras dp uso doméstico, araortecedores entricos, araparimetroa ama
plisalores,. analisadores, fllléiS de calibrar, anemómetros, antenas,. anima
cios elétricos, apa:allics ac!onaeas
por moedas, apa:elhos a.crofotoara.
iné;:ricos, aparelhos amplificadores,
aparelhos calibradores, aparelhos eia
nereatagraficos, .e.parelhce cosmoaráa
ficas, aparelhos de agrimensura, aparelhos de norma, aparelhos de alta
tensão, apaselhoa de ar refrigerado,
aparelhes de acuar, aparelhes de astronomia, aparelhes de cocção, apa.
ralhos de comun'ca.ção Interna, aparelhos de contrôle de calor, aparelho de contraia de fórea, aparelhos
de contada de movimenta, aparelhos
de contróle de sola, aparelhes de contrela de temperatnia. -aparelhos de
cortar frios (de LSO daraastico) aparelhos de encerar (de uso cicimeeta'ca) aparelhos de enrilharia, aparelhos de engomar (de uso Corn(atlco), aparelhos de espargir, aparelhoa
de evaporação, aparelhos de experi'anelas aantlfleas), aparelhos de lermentaçao, aparelhes de fisica, aparelhos de fo.odemlque, aparelhos de
,lotos,Taráa, eparellus de galvanoplaas
Lia, aparellus de ta:oda:ia, aparelhos
da ge.-.Inetr'41, :,,oatellias de iluminação, apareaaris de instautas de beleza, aparelhes de matar insetos (não
aericolae), aparelhos de mediçaa,
aparelhos de observação, aparelhos
de erdenlia, arca-olhes chapar:ar roupa (de uso (Impõe:leo), aparelhes de
posar, aparelhes de radio, aparelhos
de refriaeração, apueelhos de segurai:1;a (inclusive do ta'sfeaca, aparelhos de 'sinalização, aparelhos dianfetadores não raedicintas, aparelhos
de som, aparelhos de telecomunicações, aparelhos de televisao, aparelhos esterilaatiores (não medicinais),
aparelhos fotograinetrIcos, aparelhou
fotográficos, aparelhos fototele.grafiaos, aparelhos gaseiificadores, apares
lhos georisicas, aparelhos h'.drome•
tricas, aparelhos limpadores (de use
doméstico) , aparelhos meteoroloalcas, aparelhos misturadores (de II.
quidos, de óleos), aparelhos ozona,
zadores, aparelhos nauticos cientificas, aparelhos pasteurizadores, riparelhos pro'ctores, aparelhos reatores,
aparelhos radiofônicos. aparelhos refrigeradores, aparelhos radlotalegráficos, aparelhos reprodutores de imagens, aparelhos reprodutores de sons,
aparelhos sinaladores, aparelhos soldadores, aparelhos sonoros, aparelhos telefónicos, aparelhos telegráficos, aparelhos termostatos, aparelhos
toca-discos, aparelhos ventiladores,
apitos não de outras classes, aquecedores, aritonômetros, aspiradores de
pó, assadores, autoclaves, baterias,
balanços, balabas frigwificosa ballsas,
barógrafos, barômetros, bazimetroa,
batedeiras de uso doméstico, baterias,
benjamins, binóculos, bitolas, bobinas,
bombas de ar não mecânicas, borboletas automáticas, bules elétricos, buzinas, bússolas, _butatmetros, caixas
automáticas não de outras classes,
calinbradores, câmaras de aparelhos,
cámaras fotográficas, calmaras frigorificas, câmaras do cinema, câmara
de televiaão, campainhas elétricas,
carregadores automáticos, .carregadores prialimaticos. cartas astrográficas,
cartas geográficas, cartas náuticas,
chapas de aparelhos elatricos, chassis, chaves de alavancas, chaves elétricas, chaves magnéticas, chocadeiras, chuveiros elétricos, cidõmetros,
cinematografas, clima:ruamos, cloradores, colimadores, calorímetros, comandos á distancia, cornbustores de
gas, compasses (exceto para desenho), comutadores, condensadores
contadores automáticos, contadorei
de rotação, conversores, coornatog,rii, Nrr, ,m'",r>".

•
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cometas para .yelculos, correntes de de cálculos, intrumentos de contro- sistema -de sinalização, sistema de
agrimeusor, cortadeiras de fotografia, le mecânico, instrumentos de laica, som, s:stemetros, soldadores eletricas;
cristais de fildio, cromastocópics, 'cro- instrumentos matemáticos, instile.. soquetes, sorveteiras. suportes de apa~raros, cronômetros, curvimetros„ mentes náuticos clentificose interco- relhos eletricos, taeernetecs, tiegeeo- I
densímetros, descascadores de uscedoe niunicadores, Interruptores, isclado- metros, taxemetros, telefones, teleeramestico, depeetedores, diais, dia- res, isolantes, iitae, kaleescepies, fos, teleauctres, teleeceplos, televisóc.s,
'resmas, dinamómetros, discos auto- lactescópios, lempadas. lampiões, lan- televiseree, ter/delito; Cemcdones, terineticos, discos fonografadoe, discos ternas, de pilhas, lantemas eletricas, memetros nao c/erices, termescomos,
gravados, discos para cálculo, discos lareternes simples, lareiras ., 1.esõme- termosteece, tea-linhes, tem-discos,
sonoros, dicces telennices, distribui- trae, lentes, linirnetries, linii. es 11- tomadas, torneeras automátleas, torderes de eletricdade, dispositivas me, quiclificadores, lieemetror, lucimetrcs, neiras cio compeezetio, torradeiras,
c:turcos ou eléteicoa para cortinas', lunetas, lupas, irs'ore, maear:coà, rua- teeradores, toetaileiras, transferidores,
duchas, ebuedores,. ecobatfinetres, crierneerá, magnetemetros, manipule,- transistores, trenas, trepes, de apaejetored, eletreforo, eletreecepioe, en- dores, manómetros, mapas asteogrie- relhos foteeref.- cos, tubos fteeseces,
core de:ras, equipamento3 de apare- ficas, mapas de astronomia, zurnes tubos "coodults", vc.crerr.etros, vá.ldulhos ele:tricote equipamentos para sin- gdogrefins, inreeas mantemos, mapas las de comporta, velvules elétricas,
cronização, espelhos para inetalação nauteces máquinas gálicas, mexe& varas graeuedas; varierafoe, ve.locleletrica, espectroscópios, ecpetegralos, nas cortadoras, de USO domestO,,e.„ eed.- metros, ventiladcrcs. vlbradcres, visceprernedores, ee uso doméstico, es- qunas de faeer czee de usa domés- cosimetecs, velternetros, veltimetres,
redro, exceto para desenho, estabill- tico, máquines de le:var leeauncs, de- volumettos, ireurn.enôrnetree, %veteitaeores .de pressão, estabirzadores de 1.:Z3 derneetico, máquinas de levar prametee, reme ee 'pios.
voltaegin, estádias, estadiractros, es- - tos, de uso domeetico, máquinas de
Ne 903.2e,
tenômetros, estereoscópios, estereo- moer ou picar cerne, de uso doméstico,
iriereu:nas
de
moer
ou
picar
legrefoscópios, estereõmetros, esterco,.
planirr.etros, estereopticons, estesee- guines, de uso dome:tico, máquinas
metros, e:licederes, aparelhos, esti- falantes, máquinas fotográficas, mále/metros, estrada de terra, aparelhos quinas lavadores, de mei doméstico,
para estrada de ferro, contrõle de, nuicreines limpadoras, da uso domesesteada de ferro, sinais autometicos Vco, máquenas picaderas de Imo _dopara, estrada de ferro, cisterna ee si- méetico, máquinas registradoras,, exnalizaSão - . para, esteia; .de aqueci- ceto de escriterio, máquinas marcamento, estufas para plantas, enctee- doras de passaeens, máquinas marcametros, cvapetieraetees, exaue(xtes, doras ee _roupas, marcadoras autoexceto de máquinas, exr.etirnentadores Inátecas, marcadores eletricos, matede ovos, expozenietree , extintores de máticos, instrumentos, medidores de
leeendio, fantestor .-es, faroletes, fa- altura, medidores de comprimento,
reee, fecha-portas autorná,Vcos, fe- medidores de. credencia, medidores de
ose*?
cha-pertas- pneurnát'cos, feders, fer- feita, meddores de intnevalo, medires elétricos pa-a solda, ferro para dores de p.e.so, medidores de preeseo,
possae e engomar, fervedores, filma- medidores de rosca', Medidores de vodoree. film-!_e revelados, -leltrantes, lume medidores graduados. meenfoRequerente: "Ion" Indústria
megemetres, inegascópios, ruceaparelhos. filtros automáticos, fios,
eletee.rica Ltea.
física, E/ p arelhos de, finica, in.etru- eladores, meteorológicos, aparelhos,
Local: Cãs "ieeeee
mentes de, f:tas métricas. fixa; den- metearoecôpies, metrônomos, metros,
- Nome ee crepe....e. •
tado, Ileedel.etros, "fluchee", foca- inecrofone.e, miei-à/noteis, microseéNs. il03.260-e65
gem de inetrumentes eticoe, dispeei- pies, micrótornos, Mimas de base, miUNOS para. focalleadores paru ceena- ras graduadas, mleturadores de liquirae, foeare'ro tele.trico ou nen), fo- des, moedores, de use cicn:estico, moges (eleeeees G%1 ree) ..foricridosee- em:tes heireulicee, meetadores, ninc e , fones, fonoeráficas, máquinas, vei;, objetivas ft:teu:erices, irculae,
foneerefieee, de:cae. fcneereens. fonte cderretece, owilierarce.„ cear-Jure:e
tia eabeea, foeernetroe. fonoseôpies, czoederes, deonereeteos,
pr.:Ire:e, peei/e:e. de aparelhos
feeenae cletrieree farnel, foe rorresepies, foedeeeeficedores. fotefonos, fo- eleteeCoe, gazeies de peeseão, panelas
Veiarias meevinas, fotografemetros, eletricae, pente:netos; pára:raios.
te ieeee t..06,fuscipcs, fr e q ene? a, Peeeireetros, pedernet-:os, peneeelcs,
p perelhes de, feceeereen, meoras, pestes,deres, eletrices, pesareenie apae
frende:lede bases de, relhos para, peeesenr, instrureentrs
ft:eiveis, Cas es, do. entreetee, s.elles de pesos para balanças, pica:lerda
8, e eive n met res., gr, era fez;-te.rz de usa dorné-..deco, "pice-ups",•nlheas
terneeas rad b e.:es auicmetece de. eietricas, pince-nez, pipetas, perecereges, berrees paea, gee, tesefere pare eeon, rároscepiee, pistelas de pintar,
Frep:r tubes ro. gás, bcrebas Pare plenimstres, plareeferies,
prever . . gee. certa :e de, gee, difue ele:eretos, pluv"...emetrcs. plUVIOSCÕPU3S,
reres de, e:e-e deoceiteves peea ledos. pelarimetree, pelarisceplos, interseteRequerente: Rengling limos.
gee, dirhu'p
e, rie fee irs a" meteos,::,pfernee, projeteres einem:Ite- Earnum f rance Comeined Shes.s,
ree, ferires a nergeriee. easeraetros, re/ai-ene, peo_etexes de ritmes, prejeene.
eeee‘rs, ueladrera, eero.scer e ee (dobes teees de irersene, projetores de luz, Local: Estados Unidos da América
g,ecerefices paea derino, glucemetets, propureeres. prumos, pulverizadores,
Classe: 32
gnomenes, g nt,rcz, geadeadoree.,, nãa de outras classes; quadrantes, Artigos: jornals,- revistas e pubr.cag/ afe i o nos, gre f In etres, g raeonelas, aeadros de 1e:e:cidade, queimadores çoes imprereas. Albuns e programas
eremafones, trevederes, graelmetres, de Ceco; soelmaderes elétricos, raelo- radiofônicos. Peças teatrais e eineg raveseéPics, grupos co everseres, leer- fones, rádios, reateees, refletores, remategráficas m.onemeteos, hecteerafee hectogreeno, leig,eradoree, reeedores automáticos,
Classe: 36
hectoésteres, hectennetroe helieseetfo, reeeetradores de aparelhos, registra- Artigos: artigos de Vestuário, de toda
hee aronógrafo„ . b elicenertfo; helleó- dores de ar, registradores de atmos- sorte, inclus.ye de esporte e para
greto, heli ennetro, Irelleccópits, heros- fera reeistradores de peso, registra. crianças (fraldas, cueiros .tc.)
iates, heti:et c:inerme:res. herbários di- dores de pressão, 'registradores 'de
dáticos, -he nemetres, hidrarites, hi- tempo, reg istradores de tensão, regis- Ne e03.2e2
dráulicos, hre baremetres, hidrcdi- tradores de tirage meregletradores de
ReqUereIlLE: Ringling Bras. —
n amômeteros, lie/reste:rate
iddreenetroe, tráfego, registradores de erânsito Barram et Bailey Combined Shcws,
hicirostatos, h i drctimetros. Ingreene- (borboletas), registradores de velode
Inc.
dade, regisCadores Para veicules, ri'- Local: Estados Un'dos da América
Cos. bigeoeeePoe. heeellietrcs,
seetra
. dores. autoneátlecs, registes pametes, holofotes, horizentes
Classe 41
"nesse singe.rs", ineubsdnres. re. água: registro para canais, regis- Artigos: Substâncias ealimenticies e
Indienderes autenuiterez, indica:lares tros- para gás, registros peru rue. re- seus preparados. Ingredientes de 'ale
de tensão, do curto-circuite, indica- gistro para vapor, registros _telegráEssências alimenteeles.
mentos.
dores d ea perelhos cletricos,
ficas, regues graduadas, relays ou
Gema de . mascar.
dores de c o rrente, ineizedores de ele- relais, relógios em gera/ (inclusive
Classe 43
vadores, indicado:ta de espaearaento, sciaeas). reoruetroc. reoste`os, reoto- Artigos: Refescos e águas naturais e
indicadores de fie:tece indizadores
eesestenzine. retilleedores, seis- artificias, usadas, como bebidas, não
força metia indeitedrees i.e uivei. in- moroncs, .reisrers.fce, eeesmoscópics,
incluídas na classe 3.
dicadores de pise, ! Ne:e-Xe:irra de Pre- selecionatioeee, semáforos, sereias de
Classe 49
ços (taXitnetros e se:ai/are:O; indle,ae alaema,.sere?es de aviso, retas de si- Artigos: Jogos de tõda espécie. Brin»
dores de preesen de ris. indlcedons neheneau eletrica, sifões, sextantes, quedas e passatempos; petrechos e
de pressão de vácuo, indicadores de sinai s de toer.sito, sinaladeres, sina- artigos para fins exeusivamente desportivos, exceto vestuários.
quantidade, indicadores de tensão, leiros, de direção, slacronizadores, si-Classe 50
Indicadores para, motores, indicadores noscópioa, sirenes, nisraofcue, sismospara válvulas,- injetores, inseCeidas coleies, sistemas de alarma sistema Serviços: Prestação de serviços renão agrico/aS, aparelhos, instrumentos de comunicação, sistema de controle, lac:onadas corri diversões em geral,

com bares, cara restaurantes, com ca, •
.aeeieciriuMo3 eernecea nes de :11»
mentos Cu-provaees e cem rejas e et*
caias de comesevees r.ubl.eit:
.na
geral e eerveme ceraoeeelizedes.
.
Nv e03.e.e5

RequErentre Apee
— Ceéeeo.
Ferenc:arranco e irededem :dee
Ler. :1: C - o . erieri
'
53
mle.nrcelo
Serviços de teeeee,
inve.ene neee
re: 2,7

eeequerentet Apek S.A. — Créliee.
leneeiSeemzeee e invesere ntes
Leen:: Seo
Ckeee Lã
Serviços de cealite, anenclemento •
inveseraer_tee.
A
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Reqweente: ECNCAR — Einerenrele
. reentre Cor..es te,'C Ltda.
Lace:: Peee
. Clesoce: 21 e L3
Artigos: Clae:e — ia . a res:neler
e 'dee neuir rereeeend:eLe es IU ece
da Ci":,-.2Er. a eeece: Veicula:: e eia
artes iresere .tee ceeste ir/equeva
e In
Clasee e0: Adneesesa. Credite e fla
nane:em:do> .— (eel viços de) . _
N v se3.2`...)
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DittlYSTRIA BR ASILEI RA

~Ir
Requerente: lyienegellt & Clet. Ltale
Local: Paraná
- Classe. 41
Artigos: Arzoz.
N 3 903.270

LIVRARIA
IMPERATRIZ
Requerente: Simão- Berenstein
Local: Pernambuco
Classes: 32. e 38
Titulo

" 80 Quinta-fsfra

b

Janeko de 1970

DIÁRIO- OFICIAL (Seção III)
Nq 203.275

N9 503.271

Ne 9,03.278

1N1

rindústrizI srasileArir
Requerente: Humberto Machado da
Silva
Local: Paraná
Classe: 25
Artigos: Decalccmanias e paanéis.
Ne 903.2'12

rip
‘.ndúnitAa
Requerente: Paulo Viana Saback
Local: Guanabara
ela:se 8
.krtigo: Descanso para ferro de passar e engomar.
DP

e

Requere, ,ae: Furuno Denki Kabu.
shiki _ Kaisha. (Em inglês: Furuno
Eleetr:c Company Liimited)
Local: cola sede em Nagasaki_ken,
Japão.
Classe 8
Artigos: Detectores de cardumes; raRequerente: Kibon S.
dares:- "sanara"; dispositivos de re(Indústrias Al:mentícias
g:scro e comando de rales de pesca;
Local: São Paulo
receptores "Lcran"; " tran:_mis-sores e
Classe 41
Artigos: /Para d i stinguir: pó para receptores marinhos sem fio; indica,.
dores de rumo; fac-símiles e suas
galatina.,
partes.
-Ne 903.275
N° 903.279
•
..:).

903.213

SOPR11NHQ

o

"------Z.Z-----,---,;--,,,,,

Requerente: Indústria de Cad5o3
Atlântica S. A.
Local: São Paulo
Classe 1a5
Artigos: Couros e Peles preparados
ou não. Artefatos de couros e peles,
a saber: Afiadores para ferramentas,
antolhos para animais; aparas; argolas; aros; arreios; bainhas; bandejas; bôlsas; caixas; camurças, ca.
pas para álbuns; capas para livros;
.11 .~07e11/3, NEMSBLEMA
capas para discos; carneiras; chapeleiras; chicotes; coleiras; correames
de pára-quedas; correias; estojos;
linguêtas; malas; maletas; mantas;
Requerente: Laerte Gomes o Lucia.. moch las; painéis; palmilhas; pastas;
no Domeneghetti
peles em bruto; pélas parcialmente
Local: São Paulo
preparadas; pélas preparadas; ponClasse 41
tas; ponteiras; porta-blocos; porta.Artigos: Para distinguir: confeitos chaves; portaniqueis; porta-notas;
em forma de pastilhas furadas.
protetores; pulseiras; rabichos; re,
Requerente: Kibon S. A.
cipientes; rédeas; sacolas; sacos; salN°
903.277
(Indústrias Alimenticia,$)
tos; selas; solados; solas para calça.
•Local: São Paulo
dos; solas para tacos; suportes; terClasse 41
minais ;tira.colos; tirantes; tubos;
Migas: Para d stinguir: pó para
valises; vasilhames; viras de calçapudim.
dos.

7

puthzn

N9 903.214

N9

903.223

Classe O
Artigos: Acoplamentos axiaia; alvancas; alavancas mecânicas; ai
partes de máquinas :néis (
segmento; anéis parte de máquina
antidetonantes para motores; ami
cedores de máquinas: arietes; arm
zes; arianques de matares; apitos (
máquinas ;aras cie máquinas; balaá
eeiros de máquinas; bases de mdatu
nas; barras de máquinas; bateestx
cas; betoneiras; helas; blocos partr
de máquinas; bombas a pistão; bon
lnbas centrifugas; bombas elétrica',
bombas hidráulicas; braçadeiras E
máquinas; braço; de máquinas; br(
eas maca:nicas; b-onzes de maquina
bronzinas; buchas de niáqunas; bui
rinhoa; eabaçoi;es de máquinas; cÉ
buas; cabrastantes; cade.as para int
quinas; eaaras partes de maquinai
calandras; ealça,os partes de macia
nas; caldeiras de máquinas; cara
bios; camisas para máquinas; com
partes de máquinas; carbura dore
cardais; carters , chumace a
- -as and
fricção para máquinas; cilindros d
máquanas; colares paca maça tinas
ciiindios de máquinas; colares par
maquinas; compressoras: comutadora
de lórea; comatadores de velacielacle
condrn-aclore_s d0 máquinas; cond.u,
tos para máquinas; centra-hastes d
máquinas; contrapesos de máqu:nas
coroas pala máquinas' carie:aça
para máquinas; correnteS de maqua
nas: correntes de transmissão; cru
setas para máquinas; cubos para má
quinas; culatras de máquinas; CiMC,
MOS; discos de máquinas; dragas late
cânicas; eixos de máquinas; elatro
doa; êmbolos; angenhos de cana; en
ganhos de serra; engrenagens de má
qu nas; escatéis; esmeris de maqui
ng s; esmeais rnecanicoa; esásserilass
dores ;excêntricos , de máquinas; faca
partes de máquinas; ferramentas me
cânicas; lerramentas partes de aná
'quinas; filtros de máquinas; foles elt
máquinas; fôrmas de máquinas; foca
nos na mamara ..; ¡a:nu:atar; transi.
dores de -máquina Z de ecstura; freias
fresas; furadores de máquinas; fat
redores meeanicas; gat_lhos de ma
quinas; geratiates de corrente; gre
lhas de máquinas; gruas; guias pra,
tes de máquinas; guinchos; guinda&
tas; hastes de máquinas; insuflado_
res de ar para máquinas; juntas peru
máquinas; lançadeiras para maçamnas; lubrificadores partes de maga:a
nas; macacos; mancais antifricçao
manivelas de máquinas; ratatutaa:
abanadoras; rnaqu nas achatadores;
máquinas adelgaçadoras; mamam
afiadoras; Máquinas ajustadoras; rga
quinas alargadora.s; máquinas al_men
tadoras; máquina alisadozas; maatal
nas alumadoras; máquinas amarza
doras; máquinas aplainadoras;
quinas arquear:foras; maxiunki arai
lhadoras; máquinas aspiradoras;

qumas atarrachadoras; máquinas

Requerente: U.H.E. — Unidade Pla..
tacionais Econômicas S.A.
Local: Guanabara
clase 50
iServiços: Construção civil, compra e
I venda de imóveis e preatação de ser-

viços.

N9 903,2111
Requerente: PUVUO0 Denki !Mu_ i
shiki Kaisha (em -inglês: latruno
Electric COmneny Liimited)
Local:. cara
ara Nagasaki.ken,
Japão.
Classe rir
aralgos: Detectores de cardumes; ra11171diabatriat
local: São Paulo
dares; "somas"; . dispositivos de re;- - stro e comando de rêdes de pesca; Requerente: Lavrale
, R...equerente: Kibon s. A.
Máquinas
(Indústrias Alimentícias)
receptores "Loran"; tramanissores e
Agrícolas Ltda.
receptores marinhos sem f i o; indica_
Classe 42
Local: Rio Grande do Sul
-PNOS', Pua distingi-2r; pó para dores de rumo: fac.aaniles e suas
• Classe 6
pudim.
partes.
Artigos: Na classe.
•

vapor; máquinas batedeiras; Makilat
nas benef ;a 414C - a S; maqw.uas
beadoras; maquinaa brunidoras;
quinas butaladoras; máquinas catadoras; maquinas centrifugas; máquinas classificadoras; máquinas coleto
ras; máquinas compreroras; máoui
nas condensadoras; máquinas cona
toras; máquinas co una, ; quinas cortadoras; xnáqtiinas de abar:
máquinas de acoplar; moam nas
binar fica; máquinas de bobirtan maa
chi-ias de bordar; máquinas de bica
anatar; Má qUinas debruadora,s; &TaN:
'quinas de calandrar; máquinas Cê
cardar; máquinas de clarear; MOCIVi.
nas de colar; máquinas de conse-la
estradas; máqu i nas de coser; ma,.
nas de costurar; máquinas de cevar;
máquinas de debruar; máquinas te
derrubar; máquinas de descarnar;
máquinas de descaroçar; máquinas
de desgaseificar; máquinas de despolpar; máquinas de difundir; má.
quinas de dobrar; máquinas de dre
nar; máquams de embragar; mamai.
nas de enpurrar; máquinas de enfiar

uumta-Terra

_
=.s..st--a=ra sas-a:
a

DiARIU ONUAL
-•

rias de cortar galhos, máquinas de
Dar; máquinas de en; -,,axar;
cortar raízes, máquinas de instar fornas de estriar; máquinas c13 exalo-

e outros insetos, na agrimiltusão; máquinas de extração; matara migas
ra, máquinas derrubadoras de árvo•

fabricas produtos; máquinas
máquinas desinfetadoras de plana
de filete s ; máquinas .de roscar; ma- res,
quinas de sacudir; máquinas de sal- tações, máquinas empilhadeiras agrímáquinas espalhadoras de
gar; máquinas descascad ora s; máqua colas,
maquinas enxofradeiras para
nas desempilhadora s ; maquinas des. terra,
agricultura, máquinas esearificadofibradoras; máquinas desinte gi adoras ras,
máquinas estrumadeiras, maçaimáquinas desnata,doras; máquinas
extintoras de ervas daninhas e
distribuidoras ; máquinas elevadoras; nas
pragas, máquinas insetifugas agrícomáqui nas empacotadoras; máquinas las, máquinas irrigadoras agrícolas,
ampalhadoras; máquinas encadernalança-chamas agrícolas,
dosas; máquinas encanadoras; má- máquinas
quinas engaveladeiras; máquinas en- máquinas leivadeiras, máquinas silveagrícolas, máquinas podadeiraladoras; máquinas ensacadoras; ladoras
máquinas pulverizadoras agrícomáquinas escavadoras; máquinas es- ras,
las, máquinas regadeiras agrícolas,
tampa claras; máquinas expremedoras; máquinas
sachadeiras agrícolas, máMáquinas furadoras; máquinas ga» quinas semeadeiras,
moinhos de venaeificadoras; máquinas gramadeiras; tos, mondadeiras, moto-arados,
motomáquinas impressoras; máquinas im. charruais, motores agrícolas, nivelapulsionadoxas; máquinas lavadoras; dores agrícolas, máquinas plantadeimáquinas lixadoras; máquinas mistu- ras, máquinas podadeiras, pulverizaviciaras; máquinas moedoras; máqui- dores agrícolas, regadeiras mecâninas pulverizadoras, máquinas purifi- cas, rôlhas de arado, máquinas rapacadoras; máquinas rachadoras; má» deiras, rodas de arado, rolos comquinas refinadoras; máquinas refri- pressores para esfarelar terra, rolos
geradoras; máquinas secado:as; má- destorroadores, máquinas semeadoras,
quinas separadoras; máquinas cerra- sulfatadoras agrícolas, timões de aradores; máquinas soldadoras; máqui- dos, tosadores de grama, tratores
nas sopradoras; máquinas tora:do:as;
agrícolas, vaporizadores agrícolas
máquinas torneadoras; máquinas tri,.
Classe: 21
turadoras; máquinas urdidoras; máArtigos: Na classe
quinas ventiladoras; marteletes meClasse: 21
cânicos; martelos mecânicos; Meca- Artigos: Alavanca de cambio, ambunismos de máquinas, moinhos; molas lâncias e suas partes integrantes,
de máquinas; motores; rnunhões para amortecedores de veículos, aros para
máquinas; parafusos para maquinas; veículos, automóveis e suas partes Inpedais de máquinas; pentes de má- tegrantes, auto-caminhões e suas
quinas; penteadores de Vares; plia. partes integrantes, auto-motrizes e
gador es- de máquinas; pilões mecâni» suas partes integrantes, aviões e suas
cos; pilões partes de máquinas; pis- partes integrantes, baleies para navetões para máquinas; placas para tor- gação aérea e suas partes integrannos; placas partes de mamarias; piai_ tes, bancos de veículos, barcas e suas
nas; planetárias; platinados de mo_ partes integrantes, barcos e suas partoreS; polias; politrizes; pratos de tes integrantes, bicicletas e suas parmáquinas; prensas; ralos de magia_ tes integrantes, bondes e suas partes
nas; receptáculos de máquinas; se- Integrantes, botes e suas partes intedai-mas para máquinas; ,::daladores grantes, braços para veículos, brede fana para, máquinas; reguladores ques, calotas, câmaras de ar para veísalocidacle para máquinas; rola- cuias, camionetas e suas partes intementos de motores; rolas partes de grantes, caminh6es e suas partes inMáquinas; rotat:vas; votares; sg- tegrantes, canoas e suas partes luteMentos; separadores partes do má, grutas, carretas e suas partes intequinas; tambores pastes de maquinas; grantes, carrinhos de mão e suas parteares; tesouras mecânicas; tornos; tes integrantes, carecas e suas partremonhas; tubulações para caldei- tes integrantes, carrccerias, carros
ras; turbinas; válvulas partes de má- irrigadores e suas partes integrantes.
quinas; ventiladores partes de má- carros motores e suas partes intes
quinas; ventoinhaa partes. de máqui. gra.ntes, carros reboques e suas partes integrantes, carros tanques e suas
nas: vi ra brequins e rolantes psríes
partes integrantes, cascos de embarmáquinas.
cações, chapas para veieulos, chassis.
/Classe: 7
Artigos: Na classe
desligadeira s de veículos, direções de
veículos, dirigíveis e suas partes InClasse: 7
Artigos: Ad ub adores, ancinia - empi - tegrantes, dragas, eixos de direção
lhadores, ancnhos-mccániccs, anci- para veículos, eixos de veículos, elenhos puxados a cavalo, arados, arran- vadores, embarcaçõe s e suas partes
cadores de frutos, arrandadoses
integran tes , engates de veículos, esplantas,
arranca-tocos,
balancins, cadas rodantes, escotilhas, estribos de
batedeiras agrícolas, bicos para ara- veículos, freios de veículos, fronteidos, bombas agricoli, s, borrifedores ras para veículos, furgões e suas paragrícolas, braços de arados. canina- tes integrantes, guidões para veiculas,
. , Cava- hélices de veículos, jangadas, lanchas
deiras m.ecanicas, carpideira.s
1
deiras, cerfadeiras, ceifeiras, cepos de e suas partes integran ,
arados, charruas, cortadores mecani- comotivas e suas partes integrantes.
cos de cana, de capim e grama, des- manivelas para veículos, mastros, mocavadeiras mecânicas, desterroadores ias de veículos, motocar g as e suas
agrícolas, destocadores, distribuidores partes Integrantes, motocicleta s e
mecânicos de estrumo, distribuidores suas partes integrantes, motociclos e
partes integrantes, rn.otofurgões
mecânicos de sementes, eixos de má3
quinas agrícolas, escarificadores, es- e suas partes integrantes, motoretas
cavadeiras mecânicas, máquinas es- e suas partes integrantes, naves e
palhacl eiras de terra, extintores de suas partes integrantes, navios e suas
ervas daninhas e pragas, máquinas partas integrantes, ônibus e suas parextirpadoras agricalas, fenadeiras, tes integrantes, pára-Brisas de vel
gadanheiras, grades de discos ou cubos, pára-cho ques de veículos, páradentes, lança-chamas agrícolas, leiva- lamas de veículos, pedais de cambio
dores, locomóveis agrícolas, máquinas petroleiros e suas partes integrantes,
adubacleiras, máquinas amassadoras pick-ups e suas . partes iutegrantes,
agrícolas, maquiaras arrancadora.s de pneumáti cos de veiculas, pontões de
tocos, máquinas batedeiras agrícolas, veículos, radiadores para veículos,
máquinas borrifadoras agricola,s, má- raios para bicicletas, rebodaclores e
quinas capinadeiras, máquinas Carpi- suas partes Integrantes, reboqu es e
deiras, máquinas cavadeiras, máqui- suas partes integrantes, remos, ronas celfadelras, máquinas colhedeiras, das de veículos, selins, toletes para
máquinas cortadeiras de plantas, má- veículos, veículos tratore s não agríquinas
cultivadoras,
colas e suas partes integrante s , trens
raiquinas
abrir canais de irrigação, máquinas de e suas partes integrantes, troles, troamanhar terra, máquinas de colher leibus e suas partes integrantes, trualgodão, máquinas de colher frutas, cks e suas partes integrantes, vagões
máquinas cle combater pragas, máqui- e suas partes integrantes, vagoneta-s e

nas de
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partes integrantes, varais de veí- sas, manhões, ntieleos para rsartsloa
e /Samna 1,
pane os, tisnas
culos, varstss para veiculo,:
fusos. pás, pz:a estas, p,-licleuts,
duriciallles, peia;'as, p vtil,o, p
932 .292
pias,
nos de fixação, pés cl e en
pleadores, picaretas, pcies
pinças, pinos, pires, placas nlain as,
podadeiras manuais, pl dões, pa Las.
pontas de paris, parcas, porta-elv,,,es,
porta--copos, porta-gelos, porta-frios,
porta-jarros, porta-jóia poita-aalo,
• Indústria Bra:.ileira
porta-toalhas, ponteiras, ponteiros de
relógio, potes, postes, pratos, pregos.,,
Requerente: Francisco Stedile S A. protetores para calçados, puas, puna
— Manufaturas Para I-reios
ções, purificadores, queijeiras, que.'
Local: Rio Grande de Sul
bra-nozes, raladores, ralos, rascadeis.
Classe: 6
ras, raspadeiras, rasteias, rebites, reArtigos: Equipamentos e sistemas de bites tubulares, recipientes, regadoresd
freios e embreagem (fricção) para reclamas, reservatórios retentores, remáquinas industriais, suas partes in- tortas, roçadeiras,
roldanas,
idas,
tegrantes, inclusive lonas para freios rolos, rosários, rose
rosetas, sacabem como discos para embreagem 3 pregos, sacarálhas, ; ca-tachas, sarespectivos revestimentos
chas, sachos, saídas, saladeiras, sa
Classe: 7
ros, salvas, serras, serrotes, serviçal
Artigos: Equipamentos e sistemas de para café, serviços para chá, sifõeS„
freios e embreagem (fricção) para sinetas, sinos, sovelas, suportes, taças,
máquinas, implementas e tratores tachos, talheres, tambores, tampas,
agrícolas, suas partes integrantes, in- tanques, tapetes de metal tarrachas,
clusive lonas para freios bem como tachas, telas de arame, tenazes, ter.
discos para embregame e respectivos çados, terminais, terrinas, tesouras
revestimentos
para costura, tesoura para jardinei?
Classe: 11
ro, tijelas, torneiras, terninhos, torArtigos: Na classe
nos, torquesas, trilhos, trinchantes,
Classe: 11
Artigos: Abotoaduras, abridores de trincos, trocastes ou trocastes, trados,
latas e caixas, aços para afiar: açu- trancas, tranquetas, travadeiras, tracareiros, adornos, afiadores, alavan- vessas, tubos para encanamento,
cas, alargadores, aldravas, algemas. bos para fins diversos, uniões, 'urialicates, almotolias, alviões, anci- nóis, urnas, válvulas simples, varais?
nhos, anéis, aparelhos de café chá vasadores, vasilhames, vasos, 1/enrimas, virolas, xícaras
e de cozinha, apitos, arames lisos ou
Classe: 21 1
farpados, arcos de serra e de pua,
argolas para guardanapos, aros para Artigos: Equipamentos e sistemas cid
guardanapos, arcos para óculos, ar- freios e embreagem (fricção)" pari
mações, arran-tachas, arrebites, ar- veículos, suas partes integrantes, inruelas, assadeiras, atiçadores de fo- clusive lonas para freios bem como
e respectivos
gão, azeiteiras, baci as, bainhas, bai- discos para embreagem
revestimentos
xelas, baldes, bandejas, barris, bateClasse:
4'1
rias de cozinha, bebedouros, betumadeiras, bigornas, bisagras, biscoitei-- Artigos: Álcool carburado, álcool carras, bombonieres, botões puxadores, burante, álcool solidificado, preparabraçadeiras, bridões para animais, ção para fins de aquecimento, azeite
brocas, bolas, bules, cabeções. cabi- para lamparina, benzina, briquetes
combustíveis, briquetes para aquecides, cabos, caçambas, caçarolas, ca- mento,
briquetes para fogão, carbu,
chepots, cadeados, cadinhos, cafeteiras, caixas, caixas para relógio, cal- rentes, carvão vegetal ou minerai
deirões, canecas, canivetes, canos. eêra para iluminação, coque, essênpara lubrificação, fluidos comcântaros, canudinhos, canudos, casse- cias
tilhas, castiçais, catracas, cavadairas, bustíveis, fluídos lubrificadores, fluis
cavaletes de ferro, centros de mesa, dos para freios, fluídos para iluminachaleiras, chaminés, chanfradores, ção, fluidos para isqueiros, gás comchapas, chaves de broca, de fernda, ustível, gás para aquecimento, gás
de parafuso, chaves inglêsas, chuvei- Para iluminação, gás solidificado para
ros comuns, cinzési, coadores, colhe- combustão( iluminação Ou aquecigasolina, geléia para lubrifires de mesa, de pedreiro, compoteiras. mento,
cação, gorduras para lubrificação e
conchas, conexões para encanamento, iluminação,
graxas lubrificantes, precorrentes, confeiteiras, copos, coqueparação para fins de iluminações,
teleiras, corta-arames, cortadores de lenha,
lubrificantes de qualquer espégrama, cremalheiras, cremones, crivos, cie, óleos
lubrificantes, óleos para
cruzetas, cubetas, cubos, cunhas, amortecedores,
óleos para aquecimencunhas, curvas de cano, de refôrço. to, óleos para iluminação,
parafinas
cuscuzeiros, cutelos, descanso para lubrificantes, petróleo refinado,
quetalheres de ferros discos, distintivos,
rosene e turfa
dobradiças, enfeites, engates, engrenagens, envólucros, enxadas, enxadiN9 903.283
enxós, escareadores, escorpos, J
•
esguinchos, espalhadores para mictório, espelhos metálicos, esporas, espreesticadores,
medores, espumadeira,s,
esticadeiras, estojos, estribos para
montaria, extensões, facas, facões, fechaduras, fechos, ferradatas, ferramentas, ferrolhos, ferros comuns
para passar roupa, ferros de plaina
para cortar capim, foices. fólhas para
fins diversos, forcados, fôrmas, formões, forquilhas, freios para animais,
fresa,s, frigideiras, fruteiras, funis,
furadores, manuais, ganchos, garfos,
globos, goivas, grampos, grossas, guarnições, instrumentos cortantes, instrumentos perfurantes, jardineiras,
jarras, jarros, ladrões para caixas
Villiger 8t)hne O. in • b •
d'água, lâmina, lamparinas. latas,
Cigarrenfabriken
latões, lava-dedos de mesa, 1 avalldrfos,
República Federal Alem& Por
leiteiras, letras de metal lasfflitad o
Classe: 44
-reslima, tõeslimpa-Péetá
licds, linguetas, luvas, luvas para Artigos: Tabaco manufaturado Cd;
bombas d'água, Maçanetas, macetes, não, fumo em fólha, desfiado me.
machadinhas, machados, malhos, Picado, cigarros, charutos, eigarrt.
mancais para rodas, mandris, manive- lhas, filtros para cigarros, cachim n
marre- bos ,isqu•iros, cigarreiras, Piteiras
l as, manteigue iras, marmitas,
• cinzeiros
tas, martelos, matrizes, mola, morSU as
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drilhos, lajeotas, lajes, lambris, la- çaa.a, argila p
reparada para coasbanha, bata, naumelas, lixeiras para construçõaa • u- trueaes, areia preparada para cons- nana, bananada,
bertaltia, beterraba, biscoitos,'
. vas de junções para construçõere tatai-as, rieacimeesas pera constrit- brineela,
,bolachas, Colos,.
macadame, madeira ' preparada ra- çë:„ rsfalto para consaantare. azu- berne:ora,brocrilis
Caches, carne decabrito.
ra construçea, manilhas, rnarmaras lejo.; i:eea canstruaaaa, laarustres de caças alnenticiaz,
a
cacau, caf
é, tapreparados para construções, massas coin'arebee, taleece aranaa. cariepara pare, mosaicoe. papel para trt.Oiere ee!;entea para comarenoes, jú, cera:irão, canela, canja, canjica, forrar caza, peiee dava-afies in- lae:07; pára coratrueea e para pa- canjiqualha, caqui, cararabolas, caclusive para escritórios, parquetce. vieraateee a, ralhas sea tclaadae, ai - ramelo:a carne de carneiro, carnes
peças ornamastals Ce -cimento an xr.ee:a (=ara,
prcaararees frezcas, zaca e cm conserva, casaêsso, para tetos e paredes, pedre- peaa ci. nerações. aziaea: da c:menta, tanha, cebola, ccnanra, ce.reaka ceacata cevadinha, chi., cheiros
ata.
gulhos prer;arraoe para construÇeee, cr l eilia•-•, cal para caaaarações,
pilastras al concreto, 'pises, pl.j.'ea'S •
cie' concreto, c anr.2.S para' menta:ao:a chispe, chouriços, chure
para atsvhaenta.eeo. palras prz,para-,
C:)..0:1Z-3 para c arestra eaeas neecos, ccalha.aas, côca carne de coerias para caratruanee, portas, por- cceaO:a d.e concreto, c:è para coas- lho, cogumelos, colorantes para alitões, inalei:Iras ' quando coneau- traecae, divaões rra-eraricadas, dre- menloe, colorau, caminho, comooções. proauten tetinranweas para conx- ne ; /-,•ra ' onsteueõ ere edif ice çora tas, canciimentos para alimentos,
truaões e- produtos de nase
esquaariae, estacar, confeitos, produtos aliment;clos para
asealtica, solei:as rara • portes taVilliger &ame
para • Cansa-u+-Jes,- ai - coneervação de alimento:a COLIVC,
e03, trairt ers de cito, telhas, re.fatriken
c Cigz rrea
enztauça
es, e:rt.uquv.s, cravo, cremes, frutas e doces crista„tolos,. tintas para Toa-cace, meara fõreae, erien galchets, grades, iral- lizados, doces dropta enchovas, esaa'err 1 Atacai
• Repablica
partas e jar.clas, tuias te cancreto.
Claase: 44
r.are.:1'7,1Z1TO prra consZru- pinafre, essancias alimentícias, -exartiaos: Tabaco manufaturado nu. tuaos de UE:0 C::C1CL- iWI em _constru- ÇÕCj
' , linaermeabilizaawees de ar- trato de tomate, extrato de carne
ções, tueos de ventilação de edifirnoz, e:a...nese janelas, ladrilhos iaacc- e de frutas. ervanço, ema-tece, erião, fumo em falha desfiado
ace.do, cigarros. charutos, cigarra venezianas, vinaameatos arcaaraaia tas, leace, lambris, lixeiras vilhas, falsilo ,abatido, farelo, fari.has, filtros para cigarros, cachai' para construções. vlars areparaziea para coasnareões, luvas de juhçiy:,.,s nhas de cereais; alimentícias, de
os ,Lsqueiros, clearreiras, piteires para ' conztruçao, vitrinas, quanao para CDnEtTlIt;t7e5; macadame, madei- mandioca, de mesa e de trajo ,favaa
• construções, varies (ou vritreaux). os ra iaeaaraaa pára canslaueão, ma, alimentícias, feijão, feijoada, fere cinzeiros
clesui lê,
raiva :aarraores preparadas para fermento, fiambre, fígado, figos, fi14' 903.285
conearaeiaa, massas rara earede,e mo- lhos, Flócos, doces folheados, frutas
searas, papel alara forrar casa, pa- — la natura, ena calda ou em conrede.; afelearias .1:aduela° para as- serva, fobás fugões, galinhas abaaria-aio-a parquetes, peças orna, tidas, garoupas, gelatinas allmentianentaie de cimento ou gasso para das, geléias alimentícias, gergelim,'tetras e paredes, pedregulhos prepa- carne de gis, glucose, afies goiabas,.
ratos 1 g ra construções, pilaztras tia gorduras alinienticias, grânulos alicoreto, paca placas para paal- mentícios, grao de bico, guando, bolemen*a_eeo, redras preparadas para jes,' hortaliças, haalas, juliana. lalegumes,
conet.'.^0CG, portas, portões. Pratelei- gosta, laranja, laticínios,
ras preparadas, digo, prateleiras leite de vaca (in tintura, em pó ou
quando construções, iodutós ceu- condense do), 'aninhes, língua, linminoeae, para construções, produtos guiça, lombo, louro, maçãs, =cerra°
de L27,C asfaitica, soleiras para aor mandioca, mangas, manteiga, marINDUSTRIA" 31ASILEIRA
-tas,co nquesdcimnto,e- •garina .marmelatia, mariscos, masdnieran — Eagenhaala, Cornarei° e lhar," tijolos, tintas para paredes. sas alimentícias, de tomate, de sopa,
muros, portas e janelas, • tubas de mate, mel, melado, milho, miolos,
indústrta S. A.
concreto, tubos de uso exclusivo em miúdos aliraanticios, miúdos de aniSio Paulo .
mais, meato. molhos alimenticios,
Assinalar: Servieoa de engenharia coentewaes, tubos de evntilação
alimentícios, mortadela,
e arquitetura em geral a Colestruçao est iecice, venezianas, vigamentos moi:ascos
earociação rt.o r..em r g t. p r COMUM
civil por conta próeria e de terceirns. preparados para conatruções, vigas mostarda, nabiça, nabo, nozes, nos
Guanrbera
por adnanistraçao, fiscalização e preparadas para construção; vitri- moscada, óleos alimentícios, ostras,
Clarac: 50
construções, vitrôs (ou carne de ovelha, ovos cozidos, frieducacionais', cm.preitada, ramo imobiliário em ge- nas quando
Oe r v I ços Promaeões
tes ou quentes, p.o, pastilhas, patos
(vitraux), da dane 10. •
.clentficas. culturais e ar- rai. zerviças de corte e- extraçao de
abatidos, pessegada, pese.ego, peixa
Ssticas. atividedes recreativas e ft- pedras, serviços de pavimentaçao,
das, peixes, pepino, pesas, petcaloa,
N9 903.290
entrónicas: carros em geral e tóriaa transporte de material para construpisckes, pimenta de reno, malague;.3 ativideaes correlatas a educaçan çao. Importação e exportação di
tas, pimentões, pipocas, piracuru,
classe: 50
e. bem estar social
polenta, carne,-de porco, pralints,
iá
r \ ti
presuntos, produtos alimentielos paIS9 903.289
\JE,
N9 903.285
aa, conservar alimentos, pudins, queijos, quiabos, carne de rã, rabattas,
rabanadas, rabanete, rações alimeni
Infaaa — Indústria Nacional de Pro- tielas e balanceadas para animais,
dutos Alimentícios 13 A.
repolho, sanduicties, sardihhas, salga
São Paulo
sanduiches, sardinhas,. seleta
Assinalar: Prestação de serviços re- salcicha,
sopas, sorveees, talharim, talacionados com a Extração, fabrica- soja;
pioca., temperos, toucinho, tomate
ção, conservação manutenção, trans- torrões
alimentícios, tortas alimentaportes, distribuição e manipulaçao das, tribo,
uructem, uvas, carne de
de artigos e produtos de qualquer vaca, vagens,
vinagre, xaropes aia
natureza e para qualquer fim, im- mentidos, xarques,
xispe, muni da
portação e exportação, da classe 50
classe 41
N9 03.2R4

1
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tubran — Engenharia, Comércio e
Indústria 3. A.
4:10 Paulo
essinalar: Alcatroados para cons.ruções. argila preparada para cons•uções, areia preparada para consauções, argamassas para construAes, asfalto para construções a.zuejos para construções. 'balaustres de
:onstruções balcões quando corasruções, batentes para construções.
4e/coa para construções é para paiiinentação. calhas de telhados. et/sento comum, caibros prepartvlos
-era construções, caixas de cimento,
:aixilhos, cal para construções, chardnés de concreto, chapas e • confias para construções. cornijas de
oncreto. cré para construções, divi--ajas oré-fabrica dae dreneis para
oratruções, edificações pré-moldaIas, esquadrias, estacas preparadas
ura construções, estruturas para
con-eruções estuques ferros frisos gui-Inas. grades. Imitações de marmores para oenstruções. impermeaatti-

Jubran — Engenharia, Comercio e
Indsútria S. A.
São Paulo
Assinalar: Serviços de engenharia
e arquitetara em geral. Construçáo
cid' por conta própria e de terceiros,
por administração. fiscalização e
empreitada, ramo imohiliario em geral, serviços de corte e extração de
pedras, serviços de pavimentação,
taansporte de material para construção. Importação e excortaçãO na
classe: 50

902.291

N9 le13,.292

0.1~~11i=~~...
INDOSTRIA BRASILEIRA

Chocolates Sander 5, A.
Santa Catarina
As.sinalar: Abacate, abacaxi, filé' de
903.289
abelha, atilo, abóbora, abricó, acacate, abacaxi, mél de abelha, anjo,
abóbora, abricó, acataia acata, cebola, açúcar; agrião, aipins, alcacaotet 14
fra .,alcaparra, aletria, alface, alho,
alimentação para aves, aliaste,
ainaixa„ amendia, amendoim, amialimentícios angu, araruta, arriz,
Jubran — Engenharia, Comércio e do
aspargos, assados, aveia, aves abatidaIndústria S. A.
avelãs, atum, azeite, azeitonas, tia São Paulo . '5ara constam- calhau, balas, carne de baleia,
•

JUBRA

Requerente: Paulo Agcstinho Sancho
Importador de parem aens e Louçaa
Local: São Paulo
. Classe: 50
-Aplicação: Para dista:Irak os serviçal
-de: Importação e Exportação de Lm. ças e Ferragens

•
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marcação; facas para cortar papéis,
fichários, fitas de máquinas de escaever; indaces para, arquivas; gaz para
classaittas, gania ;trepa. ada pa.a papelaria; h 'clere de [alas pura
envelapes; lapis dr caa, iap_s annum,
lata-neles de matai, comum; natcaunas
te aponair lápis, maquinas de cacica
ver, maquinas de S3Inal.' e calcubx,
máquinas riura:as de cartaes,
máquinas apazad.a: de eartoed, maçarias tubulaciaras de CWW.e3, 11t1Caacres de livras, inaveti cie aço paia escritórios, a sabes: acapoteca, 1.ciaarios,
cores e azqtaves; inalti-cap adores;
ta.a de (natalina paia arquivas, pegapaps1 caseono, painetas de pintJr, pasdo;:es de papel, penas .de metal cocil, ~Ia para clasanites e puituras,
t
dpeau:ladetia
cio metal leira esc:sinalas; taiscas lana
mulaplicaçao e duancação, times para
escrever, t atas paia pinturas de quadros, tintas gráficas, tinteiros
ias 003.300
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para lavanderia, e lavadeira, graxas
paia calçados; liquidas para tirar
Manchas e branqueta- roupa; tinia
para limpe za de i:aixes;
apa. , aea
para deaengeraurar e ka'5..1,..¡..i2ar, Po.
raaaas paia calça:J.1s, p.at
polir, preparados químicos paia.aaaa
tinruili-•
ria e lavanderia piapries pa.a tear
manchas de roupas, prepasauus para
lavar, pósde brunir metais; sacia paia
lavanaeria, sabão em Ia), sabaa comuna sap onticeas, cubata de seca , sin.
Cato de sadia, soda causeca; tijolos Cl
palir; velas'
Na a33.3(S2

Lepper S.A.
naquerenier Buacale
Comércia e Ineústria
Alvcrada S.A. Indústria
Inani: Sita.. Cata--; na'
de Vestuário
Classe: 46
Lccal: Guariba:a:a
Artigos: Artiaas e preparações para
Clama 36'
conservar, polir e limpsra em geral, a
Artigos: Caia', calaceas, aliaras, beta saber: atocião preparada para limpar
mudas c sungas
metais e móveis, anil, Miada, azul da
Prússat e Illaamar paia lavandena,
N9 arra .2Lal
abrasavas quando para encamar e polir, tarrilha, bucha' para artma.r e pacóra para assaalhas, composições
para limpar maquinismos, Cèra ara
lavanderia; date:gentes; extat3 . de
í ALVORADA S. Á INDUSTRIA
anil; flanelas pr,enaradas para limpar
DE VESTUÁRIOS
metais e mávcis, fécula para tee'clas:
fásforcs; gema paaa enaomar, goma
para lavanderia e lavadeira, graxas
calçados; -liquidas pare. tirar
Requerente: Alvora S.A. encha:aia de para
manchas e branquear roupas; Cicio
Vestuários
para laripeza de carros: preparaçaes
Lccal: Guanabara
para desengordurar e branquear, poNome de Emprèsa
madas para caleadas, pasta para pslir,
preparados quízieces para. inturaria e
No a,03.295
indústria BrasiteiraRequerente: Glasurit Combilaea S.A.
lavanderia próprios para tirar manIndústria de 'fintas
chas de roupas, prepa 7Ados para lavar,
pós de brunir metais; solda para la- Requerente:, Glasur't Cornbilaca S.A.
Local: não Paula
Classe:. 60
vanderia, Eatão en pa, sabão Connl-M,
Indústria
do
Tintas
Ramo
de
Atividade: Indústria
sapenacns, sulfata de seda, siliw.t3 de
aão
Paulo
. Tintas
sódio, soda cáustica; tijolos do polir;
Classe: 2
velas Indusl:ria..Brasiteira
Artigos: À CiUb05, ácidos sanitários,
N9
933203
áaeas. dcsinietnntr e para fins santNa a03.290.
tática agro. cainanaaa, apanha masca
Reqiierente.: Glasurit C31111ai laca S.A.
n
1-'
.
i-; . 4 7 ,as
e insatss (de goma e papel .eu papeIndústria de Tintas
lão), ateai s, carbsnsao de potaiao;
tl ,;.:; ...-3
a _. 1 0/• '.:
Lccal: aeta Pauis
ansa. aasa aaa.--r
ractsnc'das, balata-acta-a ' eannpatiaiClasse: ls
,
cresol.
creszteXna,
cresci);
dcauao s
Artigos: IVIateaaa; paia construções e
dr:antu. desinfaasintaa, •fumadores;
decarações, a eaber; argila, sucia, arIndústria
cst2rn-itnacirres de e henns dagama.r_a, azulejos; batente:, t alataenibrecerr;
niahas. e:ter:a:anise,
tres, betume pare, can..-;t:ut.;.5.o, LIL:c)s
farinhrs de
pra oadrn r. ;.s,
de csncsets, de Lirj.lia Ce ruarrau;:e;
fr liwnt
earnas, canos, cal, chapas isolailias;
Requerente: 13eled.ro dos Santos
fum'aants ft‘n;;Ielclas; gicare
caibras, caaálncs, aliaram paia
Mezte'res
a
fins
vetcrinri.cs,
girino;
herbicituna cimenta, erneuta reiratario, caPa r
Lecal; M.G.
lódo
incet'cidas,
insetifugcs;
lar
dw
.
coneaões para canalizaçao, c"..e;
Clawe; ,V)
ViCi j a.C'; nacrabiaalaa, ineclicaracn"on Artigos: Móveis
estaque, estacas. uai:aerizas; lassas,
d r! açy, a saber; aba. •
[Mimais,
avasriziae,s;
alces
deRequerente:
Cama:In/da
Piat
Lua,
de
Para
zicarnents. etlificaçaes praraoldaaes,
jcurs
sei
farina
de mene's armaFósforcs
dc
Seginança
votertaávios-;
papej
mata
sinfcanntes
a
lalbas de liambas para anilada:a; geaforma de móveis ;manava paaa,
Lccalf Guanabara
raõcca ,4 p3t:612s,s sairtárius o desinfe- sei
ao, gi- ades; janelas; ladrilhas, lajes,
etc:ataria. arra:Saias; bricOes cà torClasse: aG
tantes, papei fumogatório, pós instai- na
lajeotas, lajedos, .lamelas do metal,
de móveis, banees comuns, Laicas
Artigos:
Fósforos
calas.
parasilecidas,
fungicidas
e
delambris, luvas de jainção; 'madeiras
de
igrea,
bancas de jardim, bancas
sinfetantes,
preparasaes
e
pradutris
inpara constauçaes, maerlat olanta
asco/ares,
banquetas, bares scb forma
N9
903.290
seticidas,
geriniceias,
desinfetantass
e
contra frio e cahr, manilhas, nanaide
indvela
berça% blam ,aas fanna
das,
remédios
para
`
veterinárias;
rat!c
coe; parquetes. placas para pa.vimende móveis, buffe.ta httreaux7 cadeiras
fins veterinários; sabões veterbiárics e de
taçan, 11;g1regulhas, peças ornamentais
me/as, cadeiras cara tecias, cadeiras
de,dn.fctantes, EaS para 11.2s askicoras,
de eimmta ou gesso para tetas c pacomuns, cadeiras de balanço. cadekas
horticulas.
sardtárica
e
veterinários,
radas, portas, portões, papel para farbarbeiro, cadeiras de dont cta, ca.'
sulfatss. superlosfatcs; vacinas para de
tar casas e paredes, pasos, prcdutos de
deiras de esc:Rada, cadeiras para- ea.
aves e animai', venenos contra Insetos, nho,
base asfaleca, pradutos para tornar
cadeiras para can:Ta-1w, cadeitas
animais e fervas daninhns
impeaineabilizarites as argamassas de
para,
inaanclos( eadchas para, Parada*
Indústria
braseira
cimento e cal hidráulica .pedras, para..
ticos, ca'xas sob forma de móven, ca
Ns 993.301
leleplpedcs, poços tubulares; reaervaxas para rádio sob forma de móveis,
/óleos, repas e rodapés; sflões,„ soleiras
caixas para televisão sob forma de I
para portas; tintas (para paredes e Requerente: Glasurit Combilaca S.A.
móveis, camas haspitalara. CaniaS
4dústria de Tintas
mu: os), tanques e caixas (Vagara, iapara ente-amos, camas cem molas, can
l Local: São Paulo
cosa, telhas, tijolcs, tijolos refratárias,
nnts rodas, camas comuns, camisairos.
Classe: 17
tubas, tubos de concreto, tubos de vena
cana:mearas, carrinhas mesa Inclusive
Inação:. vigas, vigamentos, vergalhbes, Artesas: Accessórios e componentes' de
para refeições, e para escaitario: por. :1
artigos de escritório, almofadas pai
venezianas e vitrós
ta-chapéus (sob :arma de trAveisa,
thatas, apagadores de tinta e lápis,
eir:A.
sdper
liesup
triesBr
porta cinzeiro,s sob forma de mane .s,
endteit. SEuschu
apontadores nata lápis aparelhos para .Requeirli
- R> 903.293
°Sanadas, conjuntos de móveis a estica ",
reproduzir ditados e semelhantes, apa*aficar, criado-mudo, cristaleiras, dis.
relhos duplicadores de manuscritas,
cotecas sob forma de 'navais. dispensas
aparelhos dupPcadores de desenhos,
Comércio e Indústria
sob forma de móveis, dormitórios, espara escritório.% aguarelas. arquivos,
Local: Sta, Catarina
canos. escrivaninhas, espreguiçadeiras,
bandejas humedecedoras Para copiar
Classe: 43
estantes, estrados de cama, etnaeres;
rachas para apagar, tintas; cadernos Artigos: Artigos e preptraçõe.s para gabinete
cartas, berço para, mata-borrao, bar- conservar, polir e limpeza em geral, a xórios, gpara copa e cozinha, genefle.
uarda-casacos, guarda-com.
para escritórios. canetas, canetas ufa- saber: ata(xlão preparado para limpar das, guarda-loucas.
-danas sun
rográfiaas, canetas-tinteiro, canetas de metais e móveia. anil,. amido, azul da forma de móveis,guarda
frauda-roupas,
metal precioso e semi-precioso, caixas Prilssia e tritramaia-para lavanderia, guarda-sapatos, guarda
vestidos; maregistradoras de dinheiro, carimbos, abrasivos quando paaa conservar e posob forma de m elada, mesas
carimbos manual de relvo para panei, lir, barre/ia, buchas para limpar e po- potee.as
chapas para -Unhai/ciar desenhos por lir; cera para assoalhas, coatpassailes (exacta de uso exclusivo em jogos),
Meio de perfurações, cofres, copiado- para limpar maquinfanos, cara para raesinhas,- mesinhas de cabeceira, me Requerente: agalharla Alai S.A.
res de cartas, mations, compassos para lavanderia; detergentes; extrato de sanhas de escritório, rae.ainhazi comm uni
das inclusive para escritório e rasam.
Lccal: Guanabara
desenhos; ~Aranhas para papéis, es- anil; flanelas preparadas para Pintar rantes,
grandes sob forma (ia
Classe: 36
pátulas para cortar papel, esquadros metais e móveia, sénda para Unidos, móveis,molduras
mostruários sob forma de a.a..
&cp., de Prop.
Para desenhos, estójos de tintas de Motoras; goma para engomar, gama , vela, conjunto
de móveis a especifica:.
•

SUPER

SUPER

SUPER .VIN1L

EL

Meã.

elkiEnta-fdive

' 151,

Uiveis de cozinha, móveis de ferro a
especificar; móveis do jardim, móveis
ale varanda, móveis dobráveis a espada
,flcar, móveis para consultórios, ma •
vais paia escritórios (exceto cofres e
fichários), móveis para hospitais, moreis para igrejas, móveis para rádio,
asáveis para sala de jantar, móveis
p ara sala de visitas, móveis para sala
Tlt espera, móveis para televisão, móreis para veículos (não sendo parte
ã.êstes); Oratórios quando móveis,
agenteadeiras, porta-abamurs sob fois
:eia de móveis, porta-chapéus sob lora
.na de móveis; porta s quadros sob forma de móvels, porta-retratos sob forma de móveis, porta roupas sob forma
ie móveis, porta-sapatos sob forma de
,,nóveis, porta vasos sob forma de móveis, prateleiras formando um móvel,
aorta-quadros quando sob . forma de
aóveis sapateiras, aoupeiras, vitrines
sob forma de móveis ..
—
Ns 903.304

IlraaTiztrria Branillefitid
2,..equerente: Buschle & Lesmes S.A.

vos -

ak

Comércio e Indústria
Local: Sta. Catarina
Classe:' 1
;artigos: Absorventes, acetona, ácidos,
acetatos, agentes químicos para o tiaaarnento e coloração de fibras, tecidos,
eouros e celulose; água raz,
alburrina, anilinas, alumen, alvaiade,
alvejantes industriais, amoníaco, antiQncrustantes, anti-oxidantes, anti-corazotatos,
anti-detonantes,
aosivos.
ua acidulada para acumuladores,
gua oxigenada para fins industriais,
omônia; banhos para galvanização,
'-esenzi na. banzai, betuminosa (composis
:são de tinta). bicarbonato de sódio de
'Sus, carbonato de potassa, catalizacioatotássio; cal virgem, carvões, carbonacamposições estintorn.s de incêna
:Sio, cloro, corrosivos, oromatos, coranSas, creosotos; descorantos, desincrus.santas, disolventes; emulsões fotográOcas, enxofre, éter, estearatos; fanal,
;Almas sensibilizados para fotografias,
aixadores, fluidos para freios, formal,
aosí'atos industriais, fSsfcros, Mdusfluoretos, fundentes para solda;
oalvan i sadores, gelatina para fotogra,Sias o pintura, giz, glicerina; bidralos,
Oalrosulfitos; impermeabilizantas, loa
Ouretos, Rido; magnésio, mercúric; naneutralizadores, nitrocelulose;
(acides, oxidantes, produtos quimicoa
s.ass, impressão, potassa industrial pas,éis emnisionáveis para a fotografia,
aapSi s de turnesol, p apéis hellográfis
aos a ineilecopista„ paliculas sensíveis
aapais para fotograffas e análises de
sações pare fotografias, produtos para
S•bors,tario, pigmentos, potassa, prepasalquelas, pratear e cromar, prussiato;
aaat'vos, removedores, reveladores: saIcãe neutro. sais, salicilatds,
santas, sili catos, 'ioda cáustica, saiuades Químicas de uso industrial,
sulfatos
Isl's 903.305
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Glasurit Combilaca
Sndiástria de Tintas
Local: São Paulo
•
Classe: 4
algodão
•;astisos; salgas marinhas
on g alam -- amber .— asfalto — arai-

DUEMO OMAL
12, .refratária — areia para fundição
e monazítica — asbestos — azeviche
— betume — bauxita — barbas e
batuatana, Sie baleia — borracha bruta — breu — cola — cânhamo —
cana da India — cabelos ou crina
animal — corantes animais, vegetais
ou minerais em bruto — cascas para
curtir — cêra virgem — cardas —
cinbas •— cortiça-- caolim
capim
- cêra animal ou vegetal — chifres
— conchas — coral — espermacete
- enxôfre — estôpa — folhagens —
fibras — gomas e celas em bruto —
gorduras — grafite e guaraná em
bruto — gomalaca
gutapercha
hervas em bruto
juta — lã em
bruto — minhocas — madrepérola —
marfim •— manga= — minérios —
madeiras brutas, arabadas, semi-acabadas, aplainadas e compensadas —
nacar — óleo de espermacete
óleos
em bruto — paina — parafina •—
pasta de papel, de madeira, de algodão ou lá — pedras — pêlos de animais — penas .— penugens — piassava
pixe — pôlpa
raizes —
rami — resinas --asêbo --, serragem
--- talco — talco industrial — terra
cota — turfa

.(Seção 111,1

kis 203.3.07

andústria 115rasileira

Janeiro 6í 197Õ
--sanitários — água oxigenada — apao
nha mosca e insetos (de goma e 1),0
pel ou papelão) — álcalis — cubas
nato de potassa — bactericidas — baa
raticidas — caraapaticidas
cresci
cresotalina, — creosoto — desodorantes — desinfetantes -- defuma,
dores — esterminadores de pragas o
hervas daninhas •— esterilizantes
embrocações para animais —
enxertos — farinhas de ossos — fertilizantes — fosfatas
formicidas
migantes fungicidas •-- glicoso
para fins veterinários — guano —
herbicidas — iodo — inseticidas insetifugos — larvicidas — microbio
odes — medicamentos para animatas
aves e peixes — óleos desinfetantes
e veterinários - - papel mata moscas
.— petróleos sanitários e desinfetaria
tes, papel fumegatório — pós inseticidas — parasiticidas
fungicidas
desinfetantes — preparações e pro
dutos inseticidas — germiCidas — da,
sinfetantes e veterinários — rat:cia
das -- remédios para fins veterináa
rios — sabões veterinários a desinfetantes — sais para fins agricclashortículas, sanitários e veterinários -sulfatos •— suprrfosfatos vacinei
para ares e animais •-- venenos cota
tra insetos — animais e hervas daninhas •- condicianadores de solo

Reuerente: Buschle & Lepper S. A.
Comércio e Indústria
Local: S. Catarina
Classe: 2
Artigos: Adubos s— ácidos- sanitários
— águas desinfetantes e para fins
sanitários — água oxigenada — apanha mosca e insetos (de goma e papel ou papeia:) — álcalis — carbonato de potassa — bactericidas — bacresol
carrapaticidas
raticidas
cresotalina — creosoto — desodorantes — desinfetantes — defumadores — esterminadores de pragas e
hervas daninhas •• esterilizantes —
embroca.ções para animais — enxertos — farinhas de ossos — fertilizantes — fosfatos — formicidas — fuIsTs 903.308
migantes fungicidas — glicose
para fins veterinários — guano —
herbicidas -- iodo — inseticidas —
insetifugos larvicidas microbiNs 903.311
celas — medicamentos para animais,
aves e peixes — óleos desinfetantes
e. veterinários — papel mata moscas
;
— petróleos sanitários e desinfetanpós insetites, papel fumegatório
Indústria Brasileirgr,
fungicidas e
cidas — parasiticidas
=_J
desinfetantes — preparações e produtos inseticidas germicidas — desinfetantes e veterinários — raticiUnell<u!,-,5'2L1
Requerente: Glasurit Conabilaca, S.A. das — remédios para fins veterináIndústsia de Tintas
rios — sabões veterinários e desinfeLocal: São Paulo
tantes — sais para fins agrícolas, Reuerente: Buscisie & Lerme.2 S. A.
Classe: 28
horticulas, sanitários e veterinários —
Comércio e fushistria
Artigos: Artgolas — açucareiros — sulfatos — superfosfatos — vacinas
Local: S. Catarina
betume para verniz — bandejas — para aves e animais — venenos conClasse: 1
bacias — borracha (artigo já acaba- tra insetos — animais e hervas da- Artigos: Absorventes — acetona do -- cabos para ferramentas e utenácidos acetatos — agentes químisílios — caixas para acondicionamen- •
Ns 993.308
cos para o tratamento e coloração de
to de alimentos — chapas — cêra Requerente: Glasurit Combilaca S.A. fibras — tecidos — couros e celulose
para remendões — cesta para pão
Indóssála de Tintas
— água raz •— álcool a albumina . s
de matéria plástica — colas de enanilinas
alumen -- alvaiade cadernador — copos de matéria plásalvejantes industriais — amoníaco
tica — coadores — caixas de mateanti-incrustantes — anti-oxidantes
rial plástico para bateriais — cestiantl-corrosivos •- anti-detonantes
nhas .— cruzetas — cartões termoazotatos —. água acidulada para
plásticos de identidade — celulose —
acumuladores — agua oxigenada para
chapas fotográficas — descansos para
fins industriais — amônia
banhos
pratos — esmaltes (para uso induspara galvanização — benzina -- bantrial) — estojos — enfeites de matezai — betuminosa (composição do
rial plástico para automóveis — estinta) — bicarbonato de sódio — do
coadores de pratos — estojos- para
potássio — cal virgem — carvões aa
óculos -- facas --- filtros de esponja
carbonatos — carbonato de pote si,a
— fita isolante — filmes virgens —
— catalizadores — composições estins
fôrmas para doces — funis — gartoras de incêndios — cloro — corrofos. — gomas de almécega — goma
sivos •— cromatos
corantes
para chapeleiros -- guarnições de cecreosotoss descorantes desina
lulóide para arreias — guarnições de
crustantes — dissolventes — emulmaterial plástico para automóveis —
Local: São Paula
sões fotográficas --•-• enxofre -- éter
Classe: 32
jarros — lacas — mantegueiras —
— estearatos — fenol — filmes sensimassas para pinturas — Óleos para Artigos: álbuns — impressos destina- bilizados para fotogralins — 'fixado.
pinturas - óleos de linhaça — pali- dos á leitura — folhinhas impressas res
fluídos para freios -- formo
tos de pena --- películas (virgem) de — jornais — publicações em geral — fosfatos industriais — S'órforos ins
celuloide penacsms para arreios — — programas radiofônicos — progra- dustariais —• Iluoretos
fundentes
porta-palitos de raaaeriál plástico — mas televisionados — peças teatrais para solde -- galvanizadores
gelaprendedores de roupas — puxadores
s o cinematográficas — revistas
tina para fotografias e pintura •-a
para móveis — pires — pratos — pás
giz -- glicerina — hidratos
hidra— pulseiras para relógios — produtos
Ns 903.309
sulfitos — impermeabilizantes
loa
para diluir tintas — rebites — residuretos
iôdo -- magnésio — mernas — resinas de asbestos, de pinho
cúrio — nitratos — neutralizadores
— recipientes — rodinhas — rolos de
— nitrocelulose — óxidos — oxidara.
imprensa (massa aara, fabricá-los)
tes — produtos químicos para impres— saleiros n— solas de corda e de
são — potassa industrial — papéio
cortiça — suportes — suportes para
emulsionáveis para a fotografia •-a
seneaianas — secantes — solventes
papéis de turnesol —• papéis hellogrés
— tipos para impressão gráfica de
ficos e heliocopista películas senNnoliistria Brasileira
matéria plástica — tiielas — tubos
síveis — papéis para fotografias o
— tintas em pó, liquidas, sólidas ou
análises de laboratório — pigmentos
pastosas para madeira, ferro, pare- Requerente: Nitrosin S. A. Indústria — potassa — preparações para fotodes, construções e decorações — cou- o Comércio de Produtis Químicos grafias — produtos para niquelar --ros — tecidos — fibras — celulose
pratear a cromar — prussiato reaLocal: RGS
— barsas e veicúlos — thiner —
Classe: 2
tivos — removedores — reveladoresvasos — vasilhames — vernizes — Artigos: Adubos — ácidos sanitários — sabão neutro — sais -- salicilatos
xícaras — zarcão
silicatos — soda
s— águas desinfetantes e Para fins — sensibilizantes
cáustica — soluções químicas de uso
Industrial — sulfatas
PEÇO DO .NÚME • O DE ROJE: Ner$ 0,16
ninhas
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