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REVISTA DA- 'PROPRIEDADE
, INDUSTRIAL

-

23. Trajano Carvalho de Mendouça
Química Orgânica - 2' cadeira
Projessáres Assistentes Expediente do Diretor Geral
EC-503.20
24. Adelina Costa Neto - QuilniCa
Portaria n." 31/68, de 31 de dezembro '37. Ysmar Vianna
Orgânica - 1" cadeira
item V,. do Regimento aprovado pelo
38. Rollin V. Weeks
de 1968
Decreto n." 535, de 23 de .janeiro de 25. Adyi- Villela de Andrade - Tec39. Luciano José da Fonseca Pefeira
nologia Inorgânica
1962, combinado com o artigo 151,
26. Anima Mischan de Magalhães MaO Diretor-Geral do Departamento Na1 Programa de Engenharia Metalúr: parágrafo único do Decreto-lei n.° 254,
cional da Propriedade Industrial, usando
cedo - Matemática Superior
de 28 de novembro de 1967, resolve:
pica
das atribuições que lhe confere o artigo
Credenciar os seguintes técnicos 27. Armando Paulo Sointempo Batem.
court
50, item V, do Regimento aprovado pelo 40. Walter Amo Mannheimer
Química Analítica
abaixo relacionados para procederem ao
Decreto n." 535, de 23 de janeiro de 41. LIbirajara Quaranta Cabral;
exame pericial determinado pelo * 2." 28. Arnaldo • Antônio Bittencourt -.a
42.
Sérgio Neves Monteiro
Tecnologia Inorgânica
1962, combinado coma o artigo 151.
do artigo 21 do mesmo. diploma legal,
parágrafo único do Decreto-lei n9 254, 43. Elexandre Magalhães da Silveira mediante o pisa -labore fixado pela 29. Cândido Cromar Figueiredo Via ra
- Fisica
,Progrdma de Engenharia Civil
de 28 de fevereiro de 1967, resolve:
Portaria a." 13, de 29 de outubro de
30. Canais vires Ferreira 44. Sydney Martins Gomes dos Santos 1968.
Credenciar os seguintes ,t écni c os 45. Fernanda; Luiz Lobo B. Carneiro
Analitica
abaixo relacionados para procederem ao 46. Dirceu de Allencar Valioso
Escola de Química da Universidade
31. Eivai carreira Pereira • Quiniaa
•
exame pericial determinado pelo § 2." do 47. Jacques de Medina
Federal '.do Rio de Janeiro
Organica - 2' cadeira
artigo 21 do mesmo diploma legal, me- 48. Remi Gaudu
Professáres
Catedráticos - EC301 32. Pano de Souza Leite - Eletrodiana.: o pro labore fixado pela Portaria 49. Rui Carlos Vieira da Silva
técnica Geral
a.' 13, de 29 de outubro de 1968.
I. Alcides Caldas - Quinuca Anali- 33 . David z abak - Quimica Organica
50. Luiz Bevilacqua
tica
2" cadeira
Coordenação dos Programas de Pôs- 51. W. illy de Alvarenga Lacerck
2. Alfredo Lisboa Browe - Econo- 34 . Gaia iei
Ora fIC
,Graduação de Engenharia da Univer- 52. Roberto Dona Leuzinger
-- Te cnolag ia
mia das Indústrias
53. Paulo Alcântara Gomes
urgan,ca
. sidade Federal do Rio de Janeiro
3.
Augusto
Araújo
Lopes
Zamith
35
54. Alcebiades Vaaconcellos Filho
. Gamo iviassarani -- Ma teniatka
Programa de Engenharia Química 55. Albert Mahe
Físico-Química
superior
4.
Bernardo José Guimarães Mascare- 36 .tio,ç 0 Cintra de Magalhães Ma56. Christian Barré
1. Alberto Luiz Coimbra
nhas - Física Industrial .
57. Yosiaki Nagato
cau() - Fisico-Quimica
2. Peter J. Foster
5. Eloisa Biasotto Mano - Química 37.
Hugo Augusto Spinelli
3. Affonso Carlos S. da Silva Telles 58. Nobp6 Yamagala
Reais.
Orgânica - 2' cadeira
59. Ca os Henrique Hotelstencia 003- ivlateriais
4. Carlos Augusto G. Perlingeiro
6. Jorge de Abreu Coutinho - Mate- 38.
5. Citais Macedo Hackenberg
'sada: Flachta - Fisica Industrial
Programa de Engenharia ria Promát:ca Superior
39, João Feciro Gurjão Bevilacqua
6. Edgard de Souza A. Vieira
dução "7. .9ã
K• onritca Politzer -- Tecnologia Orl'ecuoi4ia Orgânica
7, Carlos. Russo
40. José ue Ateimar Nunes je Almeida
60. John D. .likiatinond
8. Giulio Massarain
8. Paulo Ernidio de Freitas Barbosa
a
61. Jack Schechtnían
9. Maury Saddy
- Fisica
41. José Eugenio Rangel Marina
62. Paulo Manos de Lemos
10. 'George Marshall
9.
Raphael
Armando
Çresta
de
BarnA
63. Antônio Claudio
Economia das' Indústrias
1 -1. Gilberto Alves da silva
P. Sochac- Tecnologia Inorgânica
42. Luiz Fernando Aguiar de Carvalho
•
zewiski
12. Sanl Gonçalves tf Avila
0.
Vicente
Gentil
--.
Química
bom61. Jorge de Souza
Desenho Técnico
13, Arlindo de Almeida • Roiam.
43. Mauricio Nanica) Chicralla -- Qui65. Paulo Oswalcio Boaventura Natio
14. Marcos Luiz dos Santos
•
Raymundo
Augusto
de
Castro
Mumica Inorgânica 4
66. Fernando Y. Chyioshi.
15. Dorodanie Moura Leitão
niz de Aragão
M:crobiologia
-H. Moacyr Cinelli
I 67: César das Neves
Química limo.
Professóres Adianto:
Programa cie Engenharra Mecánica
EC-502.22
.ganica 68. Ricardo Spinelli de Carvalho
2. Adolpho Armando Velhote Fri 'e- -I s ' Luiz Fernando Mediria Oliveira
16. Arthur Paliieir. Ripper Netta
69: José Manuel Carvalho de Mello
FíS .. .00-Q /II mica
17. Theo Furtado da Silva
Física Industrial
Programa de Engenharia Naval
46. Nona,, Dota Ma midarino
3. Aida Espinola - Mineralogia
Alcir de Faro Orlando
70. Mauro Ormeu Amorelli
4. Anita Dolly Panek
19. Luiz Carlos Martins .
IVIicrobiolo- 47. mica Inorgânica
71. Delio Estavas Gaivão
Olyinar Augusto Bittencourt
gia
e
Téc.
das
Fermentações
Programa de Engenharia Eletr ca
72. João Luiz Hauriot Selasco
5. Cláudio Costa Neto - Análise 48. Química Analit:ca
20. Julio de Abreu Coutiolio .
Orgânica
73. Luiz Roberto Barbosa de Oliveira
.Paulo Ribeiro - Fisica Industrial
21. Drance Mattos de Amonni
74. Luiz Eugênio Barboza de Oliveira 16 . Custodio Daniel Moura - Tecno- 49. Robeao Borges Trajano - Meta22. Werher Ruparecht
lurgia
75.. Miguel Niro° Hirata
logia Inorgânica
-•
50. Run
bieclia, Barnstein - Q u ímica lime.
ga
23. Bernard Saint-Jean
76. Paulo Sergio de Mello Cotta,
17 Dilza Pupe
Miranda - Química
24. José Lucas M. Rangel NCW)
Analltica
Programa de Engenharia Nuclear
51.
25. Jacques Sczettpak
18 • Hebe Helena Labarthe Martelli - 52. Samuel José Ledennan - Fisica
26. Detnétrio Ai urso Ribeiro
Thais Miglievich Guimarães ~o
77. Mauricio Grinbero
Microbiologia e Te., das :Fermen27. Flávio Joppen
Quím i ca Orgânica - I° cadeira
78. Litie Osório de tirito Aghina
tações
53. Victor Alhadeff - Física
28. Edgard h. M. Rechtschaften
79. 1.2ex Nazaré Alves
29. Clovis Caesar Gonzaga
Micro- 54. Vitalis
. Osá Ribeiro de iflori rir Júnior - 19 • José Augusto Rosemberg
Microbiologia e
biologia e Tec. das Fertneutações
30. Luiz Fent:ilido [ourelo, 1,e g y
f ec. das Fermentações
Diretor-Geral.
55.
20
•• Luiz . Ribeiro Guimarães -a- Qui31. Nichiilas r..
Roberto Chriatiano Petersen
Portaria n.' -32/68, de 31 .de dezembro
32. Jean Mira!
sico-Quimica
;pica Orgânica
1" cadeira
de 1968
33. Michel Garraud
Pesquisado,.
21 a Mario Abrautes- da Silva Pinto 56. Marylena Barreiros Salazar
34. Jean Caule Rande
O Diretor-Geri dc Dapartamanto NaMetalurgia
35, Denis França Leite
Auxiliares de &sino C.L.T.
ciona". da Propziedada unutdo 22 • Ruy Achilles de Faria . Mago
57. A dolpho 'VVatisettaaa
'36. Ivan Costu Marquei
das atribuiçÕes gur acartara - o a, ligo 50,
hlettaa:anica Geral
4c911011ft
das lállIstdol
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As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comanicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicaçáo.

EXPED1ENT
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Janeiro de 1969
••• As assinaturas vencidas po.
dedo ser suspensos sem prévio
aviso.

1

Para evitar interrupção no
remessa
- dos &sãos oficiais a re.
novago
de assinatura deve ser
*nitre 0A EttçXO 0I1 arsomitle
solicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARÀ128
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
estam oca ranviço os

pulaue-açaan

- As reclamações pertinentes J. B, DE ALMEIDA CARNEIRO
à matéria retribuída, nàs casos de
él r9 ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
aaoSo na
de Redação, até o quinto dia útil
4. aublicidad• 40 locip andionta da Departamento
subseqüente á publicação no
Nacional dai Propri•dado Industrial do Mintataéro
órgão oficial.
4. indCaatria a de Cornarei°
- A Seção. de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 171130m.

Impresso nas Oficinas

do Departamento de

Imprensa Nacional

A SSIN A TURAS

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior
Capital e interior:
- Os originizis, devidamente
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre a...a.a... NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 13.50
grafados em espaço dois. em Uma Ano a. .......
NCr$ 36,00 Ano • • • .• • • •••• • • • IVCr$ 27,00
só face do papel. formato 22x33:
Exterior $
Exterior :
as emendas e rasuras -serão resnn•.% NCr$ 30,00
NCr$
39,00
Ano
...a.
•-•
•.•
Ano
.
•
•••
•
-•
•••
••••••
•
•
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
-- As assinaturas podem ser
preço
do
número
avulso figtira na última página de cada
O
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou em ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para O exterior, que
se do mesmo Rt:o. e de NCr5 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
REPARTIÇÕES

E PARTICULARES

Na pmte superior do ande.
aço estão consignados o número
o talão de registro da assinatura
e o més e o ano ern que findará,
As assinaturas das Reparaçaes Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de Ie.

vereiro.
A remessa de vats:ires, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacio.
nal, deverá ser acompanhada de
•esclarecimentos quanto à sua apli.
cação.
Os suplementos às edições
dos õrgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os sou-

' citarem no ato da assinatura.

Co., Ltd. - Pat. 79.081.
Patente de invenção por Ilegitimidade do Requerente, eis
N9 131.732 - PPG Industries, Intque não existe a "Agcencia." com a
116.717 - Pechiney Cornpagnie - Pat.
N9
79.082.
denominação indicada.
de Produits Quimiscbes et Electro-N9 133.731 - Farbenfabriken Bua.
Pat. '79.074.
Mei.
a m ues
- Pat. 79.083.
N9 119.088 - Ingersoll-Raud World Aktiengesellschnft
N9 135.509 - Parke, Davis Sm ComTrade Limited e Bird Machine ComServiço de Recepoão,
Pat. 79.084.
pany - Pat. 79.075.
Informação e Expedição
Nç 137.080 - Union Carbide COrN9 120.271 -- Ciba Société Anort,y- poration
- Pat. 79 085.
me
Pat. 79.076.
Expediente de 15 de janeiro
N 9 137.191 - Siemens AktiengeN
9 125.975 - Universal 011 Prode 1969
sellschaft t- Pat. '79.086.
ducts Company - Pat.
N 9 129.143 - W. R. Grac .i 3i Co.
Notificação
N9 137.457 - Siemens Aktiengesellschaft - Pat. 79.087.
Ficam notificados os requerentes - Pat. 79.078.
N 9 137.853 - Powers Wire Producti
N 9 129.430 - Lipha. Lyonuaise InL'Orkiro mencionados a comparecer a
éste Departamento no prazo de (90) dustrielle Pharmaceutique- Patente Company Inc. - Pat. '79.088.
íi 0(.9
65. Gilson Puppiin - Matemática Su- dias a fim de efetuar o pagamento
.N9 138.706 - Ibacii S. A. IndúsAmerican Cyanamiti tria
N 9 130.821
da taxa final de acôrdo com o 1113eperior
Brasileira de Aparelhos,
cl• ton. 9 254 de--23 de fevereiro e Compan y - ,Pat. '79.080.
- Pat. '79.039.
1 9 131.720 - Yawata Iron -Steel
66. Hatumi Takeda Nakayama
Qui- 1967.
1:1 ! 133.913 - Farbenfabriken 133-er
mira Orgânica - 1* cadeira
L;_tiengesellschaft - Pa.t . '79.090.
67. Ieuda Ciornai
Fica Industrial
119 139.536 - , Olaer Patent Cc68. José Maria Vargas de Andrade pany - Pat. 79.031.
Quiinica Orgânica - 2 "cadeira
I
SEG t 1 RO DE AC 11 )EN I ES
1,1.19 139.622 - Luiz 'ninei - Paten69. Luiz Ignacio Miranda - Físicote 79.092.
Química
1
N9 139.950 --. Nordon Indústrias
70. Mar:a Leopo'clína Martins Lastres
DO TRAMA 1,1-10
1 Metalúrgicas S. A. - Pat. 79.993.
- Desenho Técn:co
Ne 149.540 - jorg Gonçalves Aiex
.' e Horst. Rrer.ner - Pat. 79.094.
71. Maurício Lc.‘onardos - Física InCtEt..;t1LAMENITU
dustrial
' -1 N9 140.547 --, .Soclété D2S Parges
Et Ateliers Da' Creusot - Patente
72. Mario Sergio Oliveira de Castro
1 n e 79.025.
A, Tecnologia Orgânica
73. Norma Oliveira de Souza - MiNo 1.0.567 --- Cic.vite .Corporatiork
Ittlemailaaelo , n. 1 CO
crobiologia Industrial
• - Pat. 79.096.
I
i 17 ? 1 1..0.974 - Ari:anjo Orla-ndo Bei74. Sergio Campos Trindade - Física
!iiii
-- Pai. 79.1137.
Industrial.
1701BW:
Ncr
.
75. Smil Ochs - Economia, das InI
N 9 Itil.:1-2.5..: - Vitorio Vicoconte e
dústrias
1 P.Lberto. Or:ve - Pat. 73.033.
José Ribeiro de Moura Júnior . , N 9 141. 1;01. -,- #133 Li'e Ili(). w1.0111.= ia
Sina' - Pa. 79.0.:6?...
Diretor-Geral.
N 9 142.07 - 2.1 .e1-iix Liciústria cia
VENTIAT

58. Amaury Siano De Biase
Física I
laclustrial
59. Ana Maria Teixeira Costa Horta
- Mineralogia
60. Bettina Alice Laufer Calafate' •-••
Química Orgânica
2 cadeira
61. Claudio Inea Leal Mallman
Física Industrial
62. Lvaldo da Silva Moreira - Desenho Técnico
63. Francisca Pessoa de França - Microbiologia Industrial
Fislcc.
64. Ge:n1do Dias ' de Oliveira
Industrial

• -

Sode Administra(A0

Ra Guanabara.

Expediente de 15 de janeiro
de 1989

todo de Vendas: Avenida ketirlanf. s Al yra is° 1

.Diverso>

atWàds-e2 n pedidos peio Se? viço de ;Zikeeel,fdsa Podd3

Antônio Paulo da Silva (Agencia
Rademaker Marcas e Patentes) (n0
pedido de nomeação para seu pra-posto de Ivan Said de Abreu) . - 4
lac e

ao exposto.

ind efiro O Pedido.

Agéncla 1 Ministérlo da 1'iltla
Era Brasília
Na arde do LM N.

Ar n;.9fatc.s Avi,..:n as 'Ltda.. - Falante
no 79.109.

N o 157.947' - Ars..a:do RgdrIguns
Lour.?ii.o - Pai 79.101_
19 189.274.1- Shok,ecrii .Siiiiannawa

-- Pat. 79.102.
2111 :x7. 4.5.10 f.itchestrzal
1\1') 129.1.'5 .1 --‘• Time floov....‘r Company
- Par. 6.522.

/.7-) I f.16 .07,3: - INIt'n'Iárgien R, Esif
a Rcs:-.3y Ii.Z5'11. - Patente
',..o. ti.59j.
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N9 151.324 - Sabap Sociedade 3-1-69 - Fica retificado o requerente: tificado o desenho que saiu na .páSeção de Pesquisas
Anônima Brasileira de Artefatos Carlo Erba S.p.A.
gina 175, 2 e coluna.
Plásticos - Pat. 6.594.
. No 143.831 - Privilégio de InvenPrivilégio de invenção: Processo
Marcas deferidas
N9 151.360 - Antonio Tovar Sa- ção: Processo e Instalação para a para produzir novos compostos farlinas - Pat. 6.595.
fabricação de cabos elétricos isolados macêuticos valiosos - Requerente:
N 9 472.619 - Emblemática"- InN9 164.161 - Ancora Indústria e cone matéria plástica - Requerente: Deutsche Gold Und Silber
dústrias Alimentícias Gmns S. A. Comércio Ltda. - Pat. 6.596.
Pirelli Societá Per Azioni - Pontos deanstalt Vormals Roessler - Pontos cl. 43.
publicados
em
3-1-69
Fica
retificapublicados
em
30
de
outubro
de
1968.
N. 9 478.637 - Instituto Sôro ...forDesenho industrial
la a data de depósito: 16 de outubzro - Fica retificado o têrmo 143. rea1 e motezápico Nacional S. A. ISON leo 163.485 - Perlatex Indústria e de 1962.
o início dos pontos na página 175, eu. 3.
Comércio de Tecidos e Confecções
N9 545.160 - Transporte Moderno
N9 148.089 - Pontos publicados em 1* coluna, finalizando na página 176,
Ltda. - Pat. 0.021.
- Editôra Abril Ltda. - el. 32.
3-1-69 - Fica retificado o Privilégio 1 9 coluna.
N 9 548.736 - Sisarat - bisarei de Invenção: Aperfeiçoamentos em
Retificação de pontos
N 9 134.190 - Privilégio de invenou relativos a reatores nucleares - ção: Sistema de comando para ele- Sociedade Industrial de Sabão e ReN9 122.848 - Privilégio de inven- e o requerente: The Nuclear Power
presentações Andiraense Ltda. ção: Aperfeiçoamentos em dispositi- Planti Limited e A.E.I. John Thomp- vadores - Pontos publicados em 7 el. 46.
de
janeiro
de
1969.
Fica
retificado
vos eletrônicos de ignição de alta sou Nuclear Energy Company Limt- o
N 9 598.455 - Leonardo Da Vinci requerente: Schweizerische Wagons
freqüência para motores de combus- ted,
Lápis Joharn Faber S. A. - cias
Und
Aufzugefabrik
A.
G.
Schleiren
tão - Pontos publicados em- 8 de
se 17.
N9 151.247 - Privilégio de Invenjaneiro de 1968. - Fica retiefeado o ção: Processo e mecanismo para re- Zurich.
N9 599.126 - Adima - Confecções
N
9
139.084
Pontos
publicados
requerente: Fábrica Itlian Magneti• mover refugo numa máquina formaAdima Ltda. - cl. 36.
em
7
de
janeiro
de
1969.
Fica
reMarelli S. p. A.
dora de plásticos - Requerente: No 599.340 - Reis da Futebol Privilégio de invenção: Aperfeiçoa- Owens- ellinois Grau Company - tificado o Privilégio de invenção:
mentos em calços para motores de Pontos publicados em 3-1-69 - Fica Ni - (5-nitro-2-furil) alquilindeng)- Editôra e Comercial Saravan Ltda.
automóveis - Requerente: Cari Gieck retificado o desenho . que saiu no í'er- N2-substituído-M2-(-Substituldo car- - el. 25.
barnoilalquil) hidrazinas - e o reN o 599.569 - Nancy - Artefatos
- Pontos publicados em a de janeiro mo n 9 151.274.
querente: The Norwich Pharmacal de Borracha Nancy Ltda. - cl. 39.
de 1969. - Fica retiifeadd o termo
N9 152.794 - Privilégio de Inven- Company.
- Registre-se com exclusão feita pela
n o 150.100.
ção: Processo para a formação de
N o 146.056 - Privilégio de inven- seção.
coberturas
para
fumigação
de
produN o 147.208 - Requerente: . General
ção: Aperfeiçoamentos em moinnos
N 9 599.657 - Brinco - Aguiar &
Electric Cempany - Pontos publi- tos agrícolas - Requerente: Indústria de três ou mais rolos e-- Requerente: Cia. Ltda. - el. 41.
e
Comércio
Pissolli
A.
Pontos
S.
cados em 8 de janeiro de 1969.
Conrado Hoffmann e-- Pontos publiN 9 599.683 - Cobre - Cobre Fica retificado o privilégio de Inven- publicados em 3-1-69 - Fica retifi- cados em 7 de janeiro de -1969. - Consórcio Brasileiro de Representacado
os
desenhos
que
sairain
no
terção: Processo para operação e reação mo W 152.993.
Fica retificado o desenho que saiu ções Ltda. - cl. 36. - Registre-se
de lâmpadas de descarga.
no termo 146.322.
cem exclusão de leques.
Privilégio de invenção: Dispositivo
N 9 152.993 - Modelo de utilidade:
N9 600.441 a- Temafa - Temata
N
9
146.322
Privilégio
de
invenpara reduzir radioperturbações gera- Um estendal telescópico e retratil - Representações e Comércio Por
ção:
Processo
para
a
fabricação
de
das num conversor estático - Re- Requerente: Mário Freitas - Pontos
Conta Própria Ltda. - el. 46. •
querente: Alimanna Svenska Elek- publicados em 3-1-69 - Fica retifi- novos aminopirazois -- Requerente:
N9 600.734 - Paulo Goulart PuCiba
Société
Anonyme
Pontos
putriska Aktiebolaget - Pontos publi- cado por ter seus , desenhos sido publicidade - Paulo Goulart Publiciblicados
em
7
de
janeiro
de
1969.
cados em 8 de janeiro de 1969. - blicados no termo n'? 150.921. e
- Fica retificado o desenho publi- dade Ltda. - el. 32. - Registre-se
Fica retificado o têrmo 148.380.
Ne 150.021 - Privilegio de Inven- cado que . pertence ao têrmo '446.056. com exclusão feita pela seção.
N9 601.601 - Balloon feat - ConPrivilégio de Invenção: Processo de ção: Aparelho de Cultura Física e
N 9 149.832 - Requerente: Hanania
aplicação de fita de ale'.a perfilada Desportes - Requeerhte: Cyrille Che- Gaspi - Modelo de utilidade: Pren- fecções Zé Beto Ltda. - el. 36. inteiriça na segunda sola de calçado ftel e Jacques Spiero - Porres pu- dedor de portas - Pontos publicados Registre-se com exclusão de leques.
palmilhado - Requerente: A. Lbe- blicados em 3-1-69 - Ficaaretificado em 7 de janeiro de 1969. -- Fica reN. 601.781 -- Jonicris
Boutinque
komaq Ltda., Fábrica de Máquinas os desenhos por terem saido no ter- tificado o título acima mencionado. Jonicris Ltda. - classe 36.
para Sapatos - Pontos publicados mo n9 152.794. .
N 9 150.933 - Privilégio de invenN. 602.657 -leing - Editôra
em 8-1-1969 - Fica retificado o ter- Privilégio de Invenção: Processo ção: Aperfeiçoamentos em portas ae King Ltda. -- clráe 32. - Registremo n9 148.269.
para produzir tubos de aço para tem- cofres de segurança - Pontos pu- se com exclusão de publicações.
Privilégio de, Invenção: Processo peraturas baixas - Requerente: Ia- blicados em 7 de janeiro de 1969. N. 603:019 - Urbe, - Urba Indespara o fabrico de artigos texteis com wata Iron & Steel Company, Limited, Fica retificado o requerente: Mosler tria e Comércio de Auto Peças Ltda.
efeitos de relevo e respectivo produto e Yawata Steel Tube Company, Li- & Cia. Ltda.
- classe 49.
- Requerente: Societe Rhodiaceta ez" mited - Pontos publicados em 3-1-69
N. 603.369 - .L. Z. T. - Lanzetti
N 9 149.910 - Privilégio de inven• Pontos publicados em 9-10-68. -- Fi- - Fica retificado o termo n9 152.986.
ção: Aperfeiçoamentos em variedores Indústria. Comércio e Importação
ca retificado o termo W 139.608.
N 9 151.619 - Privilégio de Inven- de 'velocidade a correia trapezo-dai Ltda. - classe 25.
Privilégio de Invenção: Aperfeiçoe-- ção: Um Nôvo processo de prepara- principalmente em Máquinas ferraN. 603.735 -- Vintem - Valdor
mento é maparelho refrigerador -- ção de mistura de ração para peixes menta Requerente: Etablissements Massáa - cl. 42
Requerente: General Eletric Company ornamentais e outros - Requerente: A. Cazeneuve e M. Henri Rene,
N. 603.738 - Primitron Indús- Pontos publicados em 9-1-1969 - Hideo Kawai - Pontos publicados em Bruet - Pontos publicados em 13 tria e Comércio Primiela São-Paulo
Fica retificado o termo W 145.695.
6-1-69 - Pica retificada a data de de janeiro de 1969. - Fica retificado Ltda. - el. 23.
N. 603.739 -- Feemitron IndúsTermo: 149.963 - Requerente: - depósito: 5 de maio de 1963.
o titulo acima mencionado.
tria e Comércio Primicia São Paula
N9 172.496 - Modelo Industrial:
Sperry Rand Corp. - Pontos publiN 9 14.819 - Modelo de utilidade: Ltda.
- elesse 22.
cados em 9-1-69 - Fica' retificado o Nôvo Modelo de caixa desmontável modelo de Calendário - PonN. 603.740 - Primitron - IndúsPrivilégio de Invenção: Mera:lisa) de Requerente: Odir Pereira -- Pontos Nôvo
tos
publicados
em
13
de
janeiro
de
Ajustagem do Pente CilMdrieo.
publicados em 6-1-69 - Fica, retifi- 1969. - Fica retificado o requerente: tria e Comércio Primicia São Paulo
Ltda. - classe 28.
Termo: 117-150 - Privilégio de cado o requerente acima mencionado. Comércio de Representações Kurt
N. 603.883 - Ita.mag - DistribuiInvenção: Aperfeiçoamentos em eu N 9 107.050 - Requerente: Cristiani Rosenstein Ltda.
4e. Pedras Itamag Ltda. -relativos à fabricação e aplicação de & Nielsen A.S. - Pontos publicados
Privilégio de invenção: Rede de classe cl
novos coiRaites - Requerera: "Impe- em 6-1-69 - Fica retifivada o privi- armação
para concreto - RequerenN. 604.004 - S'urset - Indústria
rial Chemical Industries Limited -- égio de invenção: Afierfeiçoamentos te: Ernst Schoch
Aktiengesellschaft Textel T. Gabriel S.A. - el. 23.
Pontos publicados em 9-1-69 - Pica ha construção de túneis submersos Pontos'
publicados
em
13
de
jaN.
604.035 - Tereze - De Millus
retificado a 1 9 fórmula do 6 9 ponto, em á'guas utilizando-se unidades de
de 1969. - Fica retificado o Comércio e Indústria de Roupas S.A.
ficando o processo à disposição dos tonel por meio de guindastes que se neiro
termo 147.052.
- classe 36. - Registre-se com exinteressados.
deslocam sõbre trilhos.
N o 143.827 - Privilégio de inven- clus-ão
suadores para vestidos.
N 9 144.147 - Privilégio de In- N9 175.261 - Requerente: Tecelação: Chassi de Apoio e transporte
venção: Novas Disposições em enxu- gem Albitex S. A. - Modelo
N.
604.048
- Cara-Mia - De
aador de pisos - Pontos publicados
Nôvo padrão aplicado em para recipiente de carga e semelhan- Millus Comércio e Indústria de Routes
Pontos
publicados
em
13
de
em 30-12-68 - Fica retificado o re- colchas" Pontos publicados em 6 de
pa.* S.A. - classe 36. - Registre-se
janeiro de 1269 - Fica re 4ifieada a janeiro de 1969. - Fica retificado a com exclusão de suadores para vesquerente: Clóvis Pereira laorges.
requerente: Fruehauf Corp.
data
de.
depósito:
29
de
novembro
Privilégio de Invenção: Nôvo mo- de 1965.
N9 144.246 - Privilégio de inven- tidos.
N. 604.211 - Otobeta - Laboradelo de tampa para tanques de comção: Mecanismo de acionamento - tórios
N9
175.224
Requerente:
Raul
OsLepetit S.A. - cl. 3.
bustiveis - Requerente: Robinson car Albertal - Pontos publicados em Requerente: Pinico Corp. - Pontos
N. 604.228 - Teu Cabelo Não Nega
Salces Ruperez - Pontos publicados 6-1-69 - Fica retificado o Modelo publicados em 13 de janeiro de 1969.
- José Carlos Machado - cl. 42.
em 31-12-68. - Fica retificaao o ter- Industrial: Um Nevo e Original MoN. 604.244 - Decorlite - Decor
N . 144.513 - Privilégio de invenmo elo 149.625 .
delo de Abajue.
Neon
S.A. Letreiros e Painéis
ção: Processo e aparelho para a coN9 140.867 - Modelo de utilidade:
N o 154.219 -.- Privilégio de Inven- locação de marcas entre duas cama- classe 8.
Nôvo modelo de conexão para l eilm- ção: Original junta de dilatação me- das sucessivas de leuçóis de fios ou
N. 604.247 - Vulcão - ,Ernani
lações flexíveis - Pontos publicados tálica para fixação de isoladores em fibras no decorrer do enrolamento Leite Barbosa - cl. 2.
em 30-12 :68 - Fica retificado o re- ,condehsadores elétricos - Pontos pu- destas sôbre uma bobina - RequeN. 604.372
Bremi - Geraldo
querente: Cia. Hansen Industrial.
rente: Société Rhodiaceta - Pontos de Souza Caldas - el. 8.
bl'eados
em
7-1-69
Fica
retificada
N9 149.584 - Privilégio de Invenção: o requerente: Inducon do Brasil Ca- publicados em 13 de janeiro de 1969. ' N. 604.382 - Sp rengel - Sprengel
Dispositivo de Válvula - Pontos pu- pacitores.
- Data de depósito: 8 de novembro Molduras Ltda. -- el. 40.
blicados em. 3-1-69 - Fica retificado
1962.
N9
142.378
Privilégio
de
invenN. 604.380e - Aragrad - Fundição
ip requerente: Westinghouse Air Brake ção: Aparelho para misturar água deN9
144.760 - Requerente: Radio Aragrad Ltda. - cl. 7. - RegistreCompany.
ozônio por atomizaçao da mistura - Corp. of America - Pontos publi- se com exclusão de arletes e moinhoe
N9 145.644 --- Privilégio d- Tr cranção: Requerente: CEL Hermegenie Ro- cados em 13 de janeiro de 1969. - de ventos rurais.
Processo para preparação de Striazi- drigues Peixoto ---Pon;cs publicaiaa Fica retificado o privilégio de invenN. 604.395 - ondelk
qué!.
leee
gouto4 publicados em em 7 de janeiro de 1.969. - Fica re- ção: Receptores de televisão de COM.
01, 40.
P.04139 410N
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N. 607.792 - Lolita - Precisa - Ltda. - el. PA - Registre-Se com Titulo de Estabelecimento Deferide
N. c34.559 Mecapesca - MecâN. 604.006 - Emprêsa de Divernica Pesada S.A. - el. 20. - Re- Participações Engenharia Indústria e exclusão de leques.
N. 609.307 - Lsofil - Isofil S.A. sões Cajueiro - Alberico Cajueiro
giste-.se com exclusão feita nela Comércio S.A.
N. 608.000 - Aventes - Campos -- Fios, Cabos e Materiais. Isolantes classe 33 (art. 97 n9 1).
seção.
N. '604.091 - Escola de Datilo-- classe 39. - Registre-se ccan
N. 604.638 - R:vo - Lojas Rivo Lopes & Cia. Ltda. - ci. 25.
grafia Padre Francisco João de Aze-.
exclusão feita pela seção.
S.A. - cl. 14.
N. 608.001 - Milionários - CamN. 609.311 - Lsofil - Isofil S.A. vedo - Hilário Correia - classe 33
N. 604.643 Rivo - Lojas Rivo pos Lopes & Cia. Ltda. - cl. 25.
-- Fios, Cebos e Materiais Isolantes (art. 97 119 1).
S.A. - cl. 50 - Registre-se com
N. 608.002 - Stadium - Campos - classe 21.. - hegistre-se com exexclusão de bandejas domiciliares.
N. 604.092 - Escola de DatilograLopes & Cia. Ltda. - cl. 25.
clusão feita, pela seção.
N. 604.644 -- . Rivo - Lojas RiVo
fia Padre Francisco João de Azevedo
N.
609.329
Plunjet
The
ShefN.
608.015
Carinhoso-Pedro
S.A. - el. 32 - Registre-se com
- Hilário Correia - classe 33 (art.
field Corporation. - el. 8.
Guerra - cl. 40
exclusão feita pela seção.
U.
N. 610.756 - Enfermeira - Crepon 97N.n9
N. 608-.030 - Espadarte - Sicome
604.755 - Serralheira Indiana
N. 604.646 - Rivo - Lojas Rivo - Sociedade Industrial e Comercial Textil Ataduras e Afins Ltda. - - Severino
G. dt I3efros - cl. 35
classe 10.
S.A. - c:a sse 3 1.
Ltda. - el. 41.
(art. 97 n9 1) .
N. 604.647 -- Rivo - Lojas Rivo
N. 608.079 - Dow - Tre Dow • N. 610.769 - i•,ornema - FOrnema
S.A. - cl. 34.
N. 605.128 -- Sociedade LondriChemical Company - el. 27.
- Fornecedora de Madeiras Ltda. nense
N. 604.989 - Cidifar - Ciclifar de Livros e Papéis - SocieN. 608.083 - Dow - The Dow - classe 4.
Quíos
Cia. Distribaidora de Produt
Londrinense de Livros e Papéis
Chemical Conopany - el. 34.
N. 611.010 - Valbruna - Valbruna dade
micos Ëarmaceuticos - cl. 3.
Ltda. - el. 17 - 32 - 38 (art.
N. 608.086 - Dow - The Dow Comércio de Produtos Alimentícios 97 n9 1).
605.135 - F. - Metalúrgica
Ltda. - cl. 41
Ferroante Ltda. - el. 6. - Regis- Company - classe 37.
N. 605.369 - Bobão - Gomes,
N. 611.432 - Nossa Senhora do Carvalho
N. 608.091 - Uralgie - Warner tre-se sem direito ao uso ,exclusivo
& Moura Ltda. - classes
Pôrto Feliz - Indústria de Papel 41
Lambert
Pharmaceutical
Company
- 42 - 43 (art. 87 n 9 1).
da letra F.
Nossa
Senhora
do
Pôrto
Feliz
S.A.
classe
3.
N. 605.140 - Nhaeva - Irmãos
classe38. - Registre-se com exN. 605.743 - Expresso Vila OlímCasonato - el. 43.
N. 608.676 - Acapulco - Artigos clusão de confete e papel higiênico. pia - G-omes & Santos - el. 33
para
Cama
e
Mesa
Acapuleo
Ltda.
N. 613.521 - Ouro Verde - Ta,- (art. 97 n9 1).
N. 605.23'6 - Piomoart - Arnaldo
kenaka S.A. Importadora ç ExporNascimento Menecs Dias e João Ba- - classe 37.
N. 605.767 - Oficina Rio Grande
N.
608.935
Sapo
Corintiano
dera - el. 2.
tista Murad - classe 32.
N. 605.846 - Pedreira Monte CasEneas
Marcondes
do
Amaral
el.
N. 605.240 - Anvilda - Lojas
N. 613.530 - Jangadeiro - Indu- telo - Arte Cimento Ltda. - cl. 16
32. - Registre-se com exclusão feita
Anvilpa Ltda. - classe 23.
condor S.A. Indústria e Comércio (art. 97 no 1).N. 605.270 - Walmo, Walma pela seção.
- classe 44.
N. 607.482 - Garagem. Automática
Indústria e Comércio de Material
N. 608.941 - Claumar - OrgaElétrico Ltda. - cl. 24. - Regis- nização de Imóveis Claumar Ltda.
N. 613.566 - Datrion - Manches- Roosevelt - Estacionamentos Mecânicos - Sociedade Civil Ltda. tre-se com exclatáG feita pela seção. - classe 16.
er Bebidas Ltda. - cl. 42.
classes 21 - 33 - 47 (art. 97 n9 1).
V N. 605.278 - Walma - Walma
N. 608.954 - Rio Piqueri - MaN. 614.054 Monte Branco
N. 607.947 - Auto Peças Costa Ind. e Com. e de Material E:,ttrico deireira Nacional S.A. - el. 38.
Monte Branco Ltda. - Casas de". Auto Peças Costa Ltda. - classes
Ltda. - cl. 32. - Registre-se com
N. 608.972 - Inparcon Inpar- Madeira
- el. 16.
6 - 8 - 22 - 21 - 39 (art. 97 n 9 1)
exclusão feita pela seção.
con - Indústria de Produtos para Ar
N.
614.056
.Rulebol
Farmácia
Condicionado
Ltda.
cl.
38.
Nome ' Comercial Deferido
'N. 605.284 - Walma - Walma
Nacional de Homeopatia Ltda. Indústria e Comércio de Material
N. 608.997 - J. A. - Indústria el. 3.
N. 601.623 - L. V. S.A. ConElétrico Ltda. - el. 39. - Regis- de „Artefatos de Metais J. A. Ltda.
sultores de Empreendimentos - L.V.
tre-se. com exclusão feita pela seção. - cl. 11. - Regi:Use-se com exclusão
N. 608.573 - 51 - Müller, Franco S.A. Consultores de EmpreendimenI N. 605.289 - Walma - Walma de fogareirbs.
Ltda. - ca. 42.. - Registre-se sem tos - (art. 93 n9 2).
Indústria e amércio de Material
aq uso exclusivo de PirasN. 608.999 - Gani - Irmãos Ga- direito
Nome Civil Deferido
Elétrico Ltda. - el. 44. - Regiãtresununga.
mes
Ltda.
cl.
6.
Registre-se
se com exclusão de ETC.
N. 605.913 - Emprêsa de Publicicom
exclusão
feita
pela
seção.
N.
580.470
I.
M.
Zade
S.A.
N. 605.291 - Walma - Walma
N. 609.306 - Arjan
Arjan - En.,enharia frojetes e Instalações - dade Ugepal Ltda. Emprêsa de
Indústria e Comércio de Material Indústria
Publicidade Ugepal Ltda. (art. 93
e Comércio de Roupas classe 25.
Elétrico Ltda. - cf. 49.
n9 2).
N. 605.492 - Cibrafi - Cibrafi Exigências
Cia. Brasileira de Crédito, Financiamento e Investimentos - cl.
36.
N.
425.386
Pohlig - Heckel d4
Brasil S.A. Indústria e Comércio.
N. 605.535 - Cetasa - Cetasa SERVIÇOS PENOSOS, INSALUBRES OU PERIGOSOS
- Apresente exemplares em nome
Cerâmica Tabaeté S.A. - el. 16.
do nóvo titular.
N. 605.679 - Gricel - Comércio
N. 460.436 - James Neill & Co.
• de Calçados Grieal Ltda., - el. 36.
(Sheffield) Limited. -- Regularize o
r:rc,„4 Tri
N. 605.760 - Faraone - Transprocesso em novos exemplares atenportadora Faraone S.A. - el. 38.
1
,
dendo a exigência de fls. 25 (publiN. 605.787 - Poverege - Comércada no D.O. de 2-2-07.
cio, Consignações e Representações
Gerais Poverege Ltda. - el. 41.
N. 472.940 Aviotur Turismo O
Verida de Passagens. - Apresente
N. 605.800 - Osasco - Indústria
DECRETO
1\1
63.230
9
DE
10-9-1968
novos
exemplares com o nome atual
e Comércio Vassouras Osasco Ltda.
da firma Aviatur S.A. Turismo e
- cl. 29.
Vendas de Passagens.
N. 605.991 - Bentuc
Bentuc
N. 538.885 - A Colegial Roupas
Pinturas Ltda.
cl. 38.
S.A. - Apresente novos exemplares
N. 607.056 - Cebec Cebec S.A.
em nome da atual titular.
Engenharia e Indústria - el. 40. Divulgação ise 1.063'
N. 594.621 - Carioca - Artefatos
Registre-se com exclusão de bandede Papel S.A. - Apresente novos
ias domiciliares.
exemplares reivir.dicando os Ottpéis
N. 607.059 - Cebec S.A. Engesemi-impressos da cl. 38 e em nome
nharia e Indústria - el. 25.
PREÇO: Nrr$ 0,411
da atual titular.
N. 607.064 - Cebecalr Cebec
N. 602.933 - S.A. Agrícola e inS.A. Engenharia e Indústria - el.
dustrial Usina Miranda. - Apre40. - Registre-se com exclusão de
sente procuração.
bandejas domiciliares.
N. 604.225 - José Cesai Ribeiro
N. 607.174 - Minasa - Indástriá
da Silva e Andress Raul R,asmussen.
Nacional de Milho e Derivados S.A.
- Apresente procuração..
- classe 41.
A VENDA
N. 605.912 - Piai Indústria e CoN. 607.315- - Bosadubo - Brasil
mércio S.A. - Assine os exemplares
Oiticica S.A. - el. 2.
Na
Guanabara
de
fls. 10-12 procurados.
N. 607.333 - Plameier - Oswaldo
N. 605.932 - Brasilente,s Ltda. cl. 25.
Caldas de Carvalho Zimer
Apresente novos exemplares em nome
Avenida Rodrigues Alves n9,1
N. 607.346 - Le Bon Ah: - Sílvio
da firma atual e discrimine precisa,
Teixeira de Andrade - el. 48.
mente os artigo.
N. 607.432 - Gilma - Great LaN. 607.656 - Fitchburg Paper
Agência 1:
kes Mink Association - cl. 35.
Company. - Discrimine os artigos
N. 607.505 - Rivo - Lojas Rive
em novos exemplares.
Ministério da Fazenda
S.A. - cl. 3. - Registre-se com
N. 615.099 - Socimex S.A. 'exclusão de instrumentos musicais.
Apresente exemplares em nome do
N. 607.506 - Rivo - Lojas Rivo
pedids
pelo
Serviço de R eiktndo.~ embôlso Postai
nôvo
titular.
LS.A. - classe 4. - Registre-se com
N. 615,495 - t.ma-deu & Santana.
¡exclusão feita pela seção.
-- Apresente focos exemplares em
Lojas Rivo
N. 607.515 - Rivo
nome da atual tlailar.
13.A. - el. 38.
-N. 616.439 - -Eri:tdra Lello BlasiNa sede do 15' '1' N.
N. 607.704 - Jour - S.A. Indúsleira S.A. - Ap'.- tseAte nevem exemtrias Reunidas F. Matarazzo - el. 46.
plares em lorne do atual requsesnie.
N.. 607.766 - VacUflex - Cia. Saad
N. 614.843 -- Laberató s:.e; BoiAffirrirdr.
rcughs Wellc. ..tne do Brasil S.A. Dredl -4, d. Cl,

A•dd
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Apeesente novos exemplares sem a
generalização e especificando a apliceção do precluto
N. 617.875 - Manchester Imobiliária Ltda. - Apresente novos exemplares reivindicando o título de
acMido com o clichê pueilice'clo.
N. 619.838 - Neozilar -- Imóveis
Administração e Comércio Ltda, Deve o requerente apresentar a prova
da constituição legal da firma.

4

D n ÁRIO OFiC AL (Seção III)

Seagers & St,ock 'do Brasil S.A. Importadora e Industrial de Bebida
(alt, de nome - do titular no títul o
Seagers do Brasil S.A. Fábrica d e
Bebidas n 9 267.620 - marca Balmoral n9 285.821 - Sigazinha n 9 313.97
- Sigasinha n 9 313.771 - Sigasinha n 9 313.772 - Sigasinha número 314.010).
Instituto Hormoquimico e Biológico
S.A. (transf. para seu nome da marca Anacidol n 9 304.738).

Janeiro de 1969 661

Hocieté D'Exploitations Oh:migues 09 217.5361. - Arquive-se o peudia
et Pharmaceutiques Seceph 5 A. (sio- da anotação de - contrato per faita,
cieté Anonyme) (no pedid( de alte- de -cemprmiento de ex;Piência.
ração de nome na marca refaserpiAubibras Soc. B a=ina 1-19 212.988). - Diga se ainda há N 9 514.385_
leita de Auditores Ltda. - núnuro
interesse na averbação do contrato.
388 00.
Seagers do Brasil S.A. Fábrica de
9 520.001 - Cia. S.derúrgica,
Bebidas (no pedido de contrato de go Minenra - n 9 3:,61.
exploração cI4 marca Angostura nú- N9 549.114 - Alberto Elcir Vieira
mero 242.3755. - Promova o reco- Cortines - n 9 388.862.
nhecimento das firmas dos represen- N
9 551.535 - Bar e Restam? ,nie
tantes da titular, no documento de
nocheda Ieda - n 9 388.863.
fls.
57-58.
Exigências
N 9 551 .r796 - Edgard Patricia da
Produtos Químicos Lysoform LimiSeção de Transferência
Luz e S lvestre Garcia - numero
Têrmos
tada
(no
pedido
de
transf.
da
marca
com
exigências
a
cume Licença
prir:
E-Form n9 280.558). - Cumpra a 388864.
N 9 554.103 - Angelo Milani S. A.
exigência.
Ficam convidados os requerentes Webster Electric Company Inc. (no Indústria e Com-reio - numero
Expediente de 16 de janeiro' de 1969
abaixo mencionados a pagar a taxa pedido de transf. da marca Teletalk 388.865.
de anotação, de acôrdo com o item C, n9 289.806). - Cumpra a exigência. N9 554.487 - \Casa de Lanches
CONTRATO DE EXPLORAÇÃO
da
Portaria n9 5, de 7 de junho de
Kome-Bem Ltda. - n9 388.866.
DE MARCAS
Produtos Químicos Lysoform Limi1968.
N 9 557.753 . - Jakob-Bell Fiszpan
tada
(no
pedido
de
transf.
da
frase
Joaquim
Gramiscelli
(no
pedido
de
.Uso Autorizado de Marcas
transf.- da marca Vidronal número de propaganda Lysoforrn com a Quí- - n 9 388.867.
mica, a Higiene.e-a Saúde n 9 329.767). N9 563.162 -Textil Duomo S. A.;
315.103).
Art. 123 do CPI)
- A requerente deverá retificar por - n 9 388.868.
Por despacho do Sr. Chefe da
Masifarma Comércio e Indústria apostila o documepto de cessão no N9 567.004 - Cia. Jamaica de BeSeção foi mandado averbar o 'Con- Farmacêutica Ltda. (no pedido de
concerne à marca, pois ,3 presen- bidas - n o 38869 .
trato de exploração da marca Starnol, tran.sf. da marca Oxiurasc número que
N9 568.203 - Ind. de Produtos
te
registro
é uma expressão de próregistrada sob o n9 47.017, de pro,- 318.045).
Químicos Brasiquimica Ltda. - núpaganda.
priedade de Baxiische Anilin & Soda Francisco Paulo Lima (no pedido Produtos Químicos Lysoforrn Limi- mero 388.870.
Fabrik A.G. estabelecida na Ale- de transf. da marca Dinastia núme- tada
N9 568.697 - Poli Pneus Ltda. -:.
(no pedido de transf. da frase
manha, e em' favo, de: Cia. de Pro- ro 318.046).
n9 388.871.
de
propaganda
Lysoform
com
a
Hidutos Chimicos Industriais M. HaN 9 569.164 - Itapua Materiais de
Lojas Triunfo Ltda. (no pedido de giene e a Saúde n9 341.371). - A Construções
mera. - Averbe-se o contrato de ex- alteração
Ltda. - n9 388.872.
de nome no título Lojas requerente deverá retificar por aposploração.
tila o documento de cessão no que N9 573.089 - Ind. de Artefatos de
Triunfo n9 326.092).
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Odil Fonobrasil - Indústria Cone- tange à marca, pois ,o Presente regis- Madeira S. Geraldo Ltda. ção foi mandado averbar o contrato matográfica
(no pedido de tro é uma expressão de propaganda. ro 388.873.
de exploração da marca Colchicosyl, transferênciaS.A.
da
marca
N o 576.541 - B S I Comércio e
Seagers & Stock do Brasil S.A.
registrada sob o n9 203.561, de pro- rante da Tela n 9 328.527).O BandeiLtda - n9 388.874.
1 priedade de Le.s Laboratoires Roussel, Distribuidora Ideal Ltda. (no pe- Importadora e Industrial de Bebidas indústria
588.057 - Fernando Mattos
estabelecido, em França, e em favor dido de transf. da marca Dominan- (no pedido de alt, de nome na mar- n9N9
388.875.
ca Emblemática têrmo n 9 465.758). de: Laboratórios Silva-Araujo Rous- te n 9 329.171).
588.062 - Fernando Mattos
sel S.A. - Ave r be-se o contrato de Bartolomeu Oliveira da Silva (110 O requerente deve prestar esclareci- n9N9
388.876.
mentos em face . da transferência já
exploração.
pedido de transf. da ráarca Faizão anotada.
N9 588.552 - Canon Camara Co.,
Line. - número 388.877.
Por despacho do Sr. Chefe da n9 330.016).
.Diversos
N9 588.944 - Cia. Química InSeção foi mandado averbar o conLaboratórios Ostam S.A. (no pedústria Cil - n9 388.878.
trato de exploração da marca NFZ, dido
Seagers
&.
Stock
do
Brasil
S.A.
Imde
transf.
da
marca
Entasedin
N9 588.950 - Cia. Química Inregistrada 'sob o n9 210.245, NF 180 n9 334.760).
portadora e Industrial de Bebidas
W 226.939, Fureal n 9 227.035, Furanns. 536.619 - dustrial Cil - n9 388.879.
(junto
aos
têrmos
Cia.
Atlantic
de
Petróleo
(no
pediterol n9 227.036, Bifuran ri 9 227.377, do de alt, de nome da marca Avia- 536.620 - 536.621 - 536.622). - N 9 590.557 - Ricardo Garcia St
de propriedade de The Norwoch
- 1-1 9 388.880.
Arquive-se o pedido de anotação de Irmão
Pharmacal Company, estabelecido, no tion n9 336,712).
N9 591.129 - Belcour Artefatos de
transf.
e
alt.
de
nome
por
falta
de
E.U.A., em favor de: Laboratórios
b Jacques Longeais S.A. cumprimento de exigência. 2) Ano- Couros Ltda. - no 388.881.
La oratoires
Eaton do Brasil Ltda. - Averbe-se (no pedido de transf. da marca Io- te-se
a- transferência.
N9 592.435 - Bar e Mercearia Jarvit n9 336.722).
o contrato de exploração.
Dollfus-Mieg & *Cie. S.A. (junto dim das Bandeiras Ltda. - númeCasa
do
Pintor
Ltda.
(no
pedido
de
ro
388.8882.
Por despacho do Sr. Chefe da Se- alt, de nome da marca Florida nú- ao registro n9 221.592). - Anote-se
Rodoviáç ão foi mandado averbar o contrato mero 347 . 387) . ,
a mudança de sena da titular para N 9 592.485 - Transportes
Trimac Ltda. - n 9 388.883.
de exploração da marca Mott,o, reParis, Boulevard de Sebastopol nu- rios
Zindel
&
Cia.
(no
pedido
de
alt.
de
N9 593.476 - Santoro Ottrino
gistrada sob o 119 227.8131, de proprie- nome da marca Gaeta n9 347.415 - mero 86, mediante apostila.
dade de Thefileries Lean Bekaert S. Gaeta n9 347.829).
Dollfus-Mieg & Cie. S.A. (junto n9 388.884.
N 9 593.705 - Paic-Pecuária AgriP.R.L., estabelecido em Bélgica, e
ao registro n 9 ,221.708 e 226.994). - cultura
Indústria e Com. Ltda.
em favor de: Cia. Siderúrgica BelgoPapeària Borges Ltda. (no pedido Apostile-se
a mudança de sede da
Mineira. - Averbe-se o contrato de de alt, de nome no título Papelaria ttiular para pgis, Boulevard de Se- n9 388.885.
oBrges n9 34.349).
N9 593.862 - Aços Pinos Piratin1
exploração.
86.
Comercial e Transportadora Uru- bastopol,
Por despacho do Sr. Chefe da See S. A. - 119 388.886.
Sejal
Cia.
de
Administração
ção foi mandado averbar o contrato tuba Ltda. (no pedido de alt, de Participação Industrial (junta ao N9 596.755 - Jonathas de Freitas
n9 388.887.
de exploração da marca Royal, re- nome no nome comercial Transpor- registro
n 9 256.748). - Retifique o - Registro
N9 596.980 - Entregadora Volante
gistrada sob o n 9 277.918, de pro- tadora Urutuba Ltda. n 9 349.752).
número
do
registro
nos
contratos
de
Ltda.
n9
388.888.
priedade de Standard Brand IncorCalçados Atlântida Ltda. (no pe97-101, 110-114, 118-122 e
porated, em favor de: Produtos Ali- dido de transf. da marca Atlântida fls.
No 597,890 - Eucatex S. A. Indús123-128.
n9
350.855).
tria e Comércio - n 9 388.889.
mentícios Fleischmann e Royal LimiAbbott
Laboratories
(junto
ao
retada. - Averbe-se o contrato de ex- Beijaflor Modas Ltda. (no pedido gistro n9 335.613). - Indefiro o pe- N9 598.702 - Banco Industrial e
plicação.
transf. da marca Beijaflor núme- dido de anotação de transferência, Comercial do Sul S.A. - número
Por despacho do Sr. Chefe da Se- de351.403).
em face do despacho de fls. 14 que 388.890.
ção foi mandado averbar o contrato roKibon
(Indústrias Alimentí- declarou caduco o presente regis- N9 598.900 - Inelbias Indústria
de exploração da marca Teralene, re- cias) (noS.A.
Eletrônica Brasileira Ltda. - núpedido de alt, de nome da tro.
gistrada sob o n9 295.824, de proprie- marca Ki-Suco
n9 352.313).
DolXus-Mieg & Cie. S.A. (junta mero 388.891.
dade de Theraplix, estabelecida em
Zindel & Cia. (no pedido de alte- ao registro n9 348.863). - Apostile- N9 599.761 - Vemag S. A. Veículos
França, e em favor de: Cia. Quinii- ração
de nome na marca Gaeta ,nú- se a mudança de sede da titular para e Máquinaa Agrícolas - número
ca Rhodia Brasileira. - Averbe-se mero 356.908).
Paris,. Boulevard de Sebastopol, 86. 388.892.
o contrato de exploração.
Ibrapac Indústria
Badische Anilin & Soda Fabrik N 9 600.894 -Aparelhos
Saba K. Matrak (no pedido de
Científicas
Brasileira
de
Aktiengesellschaft
(junto
ao
registransf.
da
marca
Café
Bela
Vista
núTransferências e alterações de nome
n9 388.893.
Ltda.
217.535).
Arquive-se
o
petro
n
9
mero
358.712).
do titular de processos
N° 601.240 - Wilson Santos Fi.
dido de anotação de contrato por
Rádio e Televisão Gaúcha S.A. (no falta
lho e Carlos Eduardo Camargo
de
cumprimente
de
exigência.
Foram mandadas anotar nos pro- pedido-de alt. de nome da insígnia
bem Andrade - n9 388.894.
cessos abaixo mencionados as PRC 2 n9 361.043).
SominerRemos Comércio e Impor- N9 601.577 - B B Propaganda S/C.
alteseguintes transferências e
tação de Ferramentas Leda. (junto Ltda .
n9 388.895.
Comercial e Transportadora Urutu- ao
rações de nome do titular de
registro n9 221.528). - Arquive- N9 603.592 - A G M Administra.
ba Ltda. (no pedido de alt, de nome se
processos:
o pedido de anotação de transfe- .ção Construção e Engenharia Ltda.
na" marca Urutuba n 9 309.308).
por falta de cumprimento de n 9 388.896.
Delalande S.A. (no pedido de rência
Produtcs Químicos Lysoform Limi- tranSferência
exigência,
N9 605.127 - Marks Ebel Cabsel
tada (transf. para seu nome da mar- ro 213.982). da marca Vivor númeSeagers & Stuck cio Brasil S.A. Ltda. - n o 388.897.
ca Lysofulmin n9 207.081).
Impoi,adora e iiidustrial de Bebi- N9 605.436 - Cia. Fiação e TeciLaboratórios Elaton cio Brasil Li- das (junto ao ,,érmo 1-1 9 355.894 e dos Cometa - W 388.898.
S.A. Comércio e Indústral Orsi mitada
(no pedido de contrato de ex- 855.835)
N 9 605.855 - Olavo de Souza
Arquive- co o pedido de
transf. para seu nome da marca ploração
da marca Tricofurona nú- anotação por falta de, cumprimento
Baptizaco - n9 388.899.
Bambino n 9 210.601).
mero 207.246). - Apresente um adi- de exigênc.20.
N 9 '05.866 - Rede Comércio d.e
Textron Inc. (transferência para tamento ao contrato, junto à P. núPeixe Ltda. - n9 388.900.
Bati., ..
o &,- Soda .4+'abrik
seu nome da marca Stefing número mero 39.168, incluindo a presente
Ng 607.523 - Organização Sulnorte
A1kt: P ug:t.o . 1
;unto ao resisti.° de Representações - a9 388.901._
marca e as anexas.
227.690).

ea
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N9 608.346 - Metalúrgica* Tal141bras Ltda. -- Ei9 388.902.
N9 609.639 - Metalúrgica Castm0te Ltda. - n9 388.903.
N° 407.440 - riflai Tarde de 011.8/eira - n9 388.904.
N9 470.810 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - n9 388.905.
IV 470.811 - Galeria Paulista de
Rodas S. A. - n9 388.906.
N 9 470.813 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - n9 388.907.
No 470.814 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - no • 388 903.
N9 470.815 - Galeria Paulista de
Modas S. A. Galeria Paulista de
N9 470.817 - 388.909.
388.910.
Modas
S. A. --Galeria Paulista de
N9 470.818
- 388.911.
Modas
S. A. -Galeria Paulista de
N9 470.819
Modas S. A. - 388.912.
N9 470.821 - Galeria ' paulista de
Modas S. A. - 388.913.
ri9 470.822 - Galeria Paulista de
1Modas S. A. - 388.91.4.
N9 470.823- Galeria Paulista de
a/radas S. A. - 388.915.
Ne° 470.824 - Galeria Paulista de
- 388.916.
Moda.s
S. A. -Galeria Paulista de
N° 470.825
Modas S. A. - 388.917.
N9 470.827 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - 388.918.
N9 470.828 - Galeria Paulista de
Medas S. A. - 388.919.
149 470.830 - Galeria Paulista de
Modas 8. A. - 388.920.
N° 470.831 - -Galeria Paulista de
Modas S. A. - 388.021.
N9 470.832 - Galeria Paulista de
'alcdas S. A. - 388.922.
N° 470.828 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - 388.923.
N9 470.835 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - 388.924.
N9 470.837 - Galeria Paulista ao
Modas Ltda. - 388.925.
N° 470.838 - Galeria Paulista de
Modas Ltda. - 388.926.
N9 470.829 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - 388.927.
189 470.840 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - 388.928.
149 470.841 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - 388.929.
N9 478.842 - Galeria Paulista de
Modas S. A. - 388.930.
N9 482.729 - Indústria 1VIetalúrgica Btella Ltda. - 388.931.
N9 555.896 - Palhinhat•S. A. Ind.
e Com. de Bebidas em Geral 288.932.
1\19 532.425 - Editorial Bniguera
Ltda. - 388.933.
149 567.496 - Strassburger 8: Cia.,
Ltda. - 388.934.
149 568.10 - Tosca Confecções e
Ropresentações Ltda. - 3:8.935.
* 9 5115.633 - Kerman Máquinas
Elétricas S. A. - 388.936.
N 9 585.744 - Manufatura de Sa'colas Santa Catarina Ltda. 388.937.
N9 595.119 - Auto Pôsto Lopes
Ltda. - 388.938.
I "N9 585.587 - Cealista Diadema Limitada - 388.939.
N9 596.990 - Limar Imobiliária e
Representações Ltda. - 388.949.
N9 599.019- Muascar & Andrade
Ltda. - 388.941.
N9 609.027 - Nilza Marques 288.942.
149 545.993 - Malharia Palater
Ltda. - 388.943.
f 149 565.039
Lazora Torio Parlnacêutíco Internacional S. A. •28.944.
I 149 571.715 - Tecelgem Kuelmrich
S. A. -388.945.
149 573.047 - Nabratex Indústria e
0I2 Importa& - 385.946.

DIAFt10 OFICIAL
Ununu S. A. ProN7 573.542
dutos Biológicos e Químicos 888.947.
N9 581.528 - Cervejaria Pérola
S. A. Ind. e Comércio e Agricultura
- 388.948.
149 587.303 - Laboratório Medical
Ltda. - 388.948.
149 587.690 - Profisa Promoções
Financeiras S. A. - 388.950.
149 591.106 - Nelbra Auto Cabos
Ltda. - 388.951.
N9 503.231 - Haxvey Comias Group.
Inc. - 388.952.
149 593.936 - Ftodominas Rodoviário Minas Gerais Ltda. - 388.953.
149 505.312 - Eletro Mecânica Mafipe Ltda. - 388.954.
N9 695.438
Weston S. A. Pralutos Alimentícios - 388.955.
N9 595.836 - Cobresa Condutores
'étricos Ltda. - 388.956.
149 597.276 - Distribuidora Farmacêutica Elo Ltda. - 388.957.
19 597.675 - Carlos Haroldo Bar4
bosa - 388.958.
N9 598.826 - Banco Agrícola Mercantil S. A. - 388.959.
N9 598.830 - Banco Agrícola Marcante S. A. - 388.960.
149 598.840 - Banco Agrícola Mercantil S. A. - 388.961.
1 9 598.852 - Banco Agrícola Mer4
cantil S. A. - 388 962.
N9 598.859 - Banco Agrícola Mercantil S. A. - 388.963.
.
N9 598.860 - Banco Agrícola ri.e.rrantil S. A. - 388.964.
189 598.861 - Banco Agrícola Mercantil S. A. - 388.965.
149 598.863 - Banco Agrícola Mercantil S. A. - 388.966.
149 598.864 - Banco Agrícola Mercantil S. A. - 388.867.

(Seção 1H)

149 5918.866 - Banco Agrícola Morcanta S. A. - 388.968.
N9-698.867 - Banco agrícola Mercantil S. A. - 388.969.
149 598.868 - Banco Agrícola Morcantil S. A. - 388.970.
14 9 598.869 - Banco Agrícola Mercantil S. A. - 388.971.
149 598.870 - Banco Agrícola /viercantil S. A. - 388.912.
N9 598.871 - Banco Agrícola Morcantil S. A. -- 388.973.
N9 598.873 - Banco Agrícola Alarcantil S. A. -- 388.974.
N9 598.872 - 'Immo Agrícola llercantil S. A. -- 388.975.
José Luiz Caniçahtes
149 599.428
Pena Neto - 388.976.
149 599.039 - Costa Azul Balneários Ltda. - 388.977.
149 600.617 - Gontrola Ihdústrias
Reunidas Alimentícias Ltda. - ...
388.978.
149 785.200 - Bril S. A. Indústria
e Comércio - 388.9'79.
149 785.201 - Bril S. A. Indústria
e Comércio - 388.980.
149 785.202 - Bril S. A. Indústria
e Comércio - 388.981.
- N9 785.203 - Bril S. A. Indústria
e Comércio - 388.982.
N9 140.527 - Produtos Químicos
e Farmacêuticos Riedel S. A. 338 983.
N9 428.642 - Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha -- 388.984. •
N9 451.206 - Tintas Finas Comércio e Indústria Ltda. - 388. a85.
149 45287'71 - CIa. Qunica Rhodio
Brasileira -- 388.986.
N9 472.917 - Artefatos de Borracha Recife Ltda. -- 388.987.
149 482.387 -- Construtora Recife
Ltda. -- 388.988.
149 484.507 -- IChiguti S. A. Comércio e Importação -- 388.989.
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• Jane... de 1969
149 489.111 - Lanches Arruda
rim Ltda. - 388.990.
149 489.760 - Indústria e Comércio
Alveel de Lima Ltda. - 388.991.
189 496.254 - Comércio e Indústria
de Doces Nallayama Ltda. 388.992.
N9 512.570 - Agência Reunida de
Passagens Aéreas e Rodoviárias Limitada - 288.993.
14 9 555.274 - Máquinas Para Mineração S. A. Engenharia Indústria
e Comércio - 388.994.
149 555.892 - Phelipe Azer Malur
- 388.995.
149 564.961 - Cia. Independência
de Comércio - 388.996.
Nç' 568.113 --Metaco do Brasil Importadora de Metais Ltda. 388.997.
148 568.163 - M. Mesquita & Cia. •
- 388.998.
189 568.175 - Modas Irclão Ltda.
- 388.999.
149 573.035 - Packaging Frotiers
Inc. a- 149 389.000.
188 573.060 - Casa Dechandt Ltda.
- 149 389.001.
N9 574.138 - E. P. Luna Publica,
dada Ltda. - 149 389.002.
149 575.676 - Laboratórios Organon do Brasil Ltda. - N9 389.003
149 581.775 - Virgin Islands Run
Industries Ltda. - N9 389.004.
N9 585.500 - Pfizer Química Ltda.
- 140 389.005.
189 588.490 - Brazata & Cia. Ltda.
N 9 389.006.
N9 595.268 - Auto Oficina Macani ca Ltda. - 1I8 389.007.
149 597.831 - Frankenberg & Cia.
Ltda. - N9 389.008,
N9 598.054 - Merck 8: Cia. Inc.
- 149 389.009.
N9 602.277 - Setedlas Edit8ra Limitada - 149 489.010.
N9 605.000 - Irmão Lebiedziejewski
Ltda. - 149 389.011
N8 608.108 - Federação das Cooperativas de Prodatores de Mate Paraná Ltda. - N9 389.012.
189 608.109 - Federação das Cooperativas de Produtores de alatc Paraná Ltda. - 149 389.013. N8 608.121 - Federação das Caoperativas de Produtores de Mate Paraná Ltda. •- N9 389.014.
149 608.204 - Indústr8a de Calçados Norid Ltda. - N9 389.015.
149 603.387 - F. Villa Chan &
Irmãos Ltda. - N ç 389.016
N9 608.449 - Funcl'ção Laranjeiras
Ltda. - 149 389.017
149 608.463 - Indústria de Material
de Pesca Mor Ltda - 149 389.018.
N" 608.578 4 Chemt sche Fabaik
Prcmonta CalB1- N 9 389.019.
NO 608.864 - J. Barros da Silva
149 389.020.
N9 609.079 - Nilo Santos Pinto
8:0 389.021.
149 830.261 - Automóvel Clube Municpal de Araraquara - 188 389.022.

A VENDA,

Trrn:-Ierenela e alte7aedo de nome de
.titular de proceuos

Na Guanabara
Avenida llodrigues Alves n 9 1

Foram mandadas anotar nos processos abaixo as transferência e alterações de mane.
Miles, talioratoires
Tran:.rferência para sou nome das marcas:
Atiles registro 217.524
My-B-Den registro 224.134.
Nostyn regatra 224.606.,
Dextrotest registro 225.142.
Perylone registro 237.027.
Clinitest registro 244.168
Albustix registro 250.42(1.
Stilphostrol registro 251.462 „
Clinistix registro 259.776.
LTristix registro 272.197
Combistix registro 299.439
Am8s- registro 317.560.
1 - Anote se a transrJrênt'a da,
ti tular .para Mileã Lahoratoires Inc.

• Agência 1:
Ministério da Fazenda
Atliode-os a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília
:;de do D I N.

Têrça-feira 21
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Janeiro de 1969 663

N9 507.652 - Transmares Despa- N9 597.261 - Transportadora AnaNo 381.398 -7- João Luiz Antônio
2 - Averbe-se o contrato de-exploCotese.
?ação a favor de Laboratórios Miles chos Aduaneiras S. A. - Registro nab Ltda. - Registro 388.763.

a

n9 388.628.
do Brasil Ltda.
N9 555.903 - The Universal ToN9 381.451 - Asociação dos Repor.
Imobiliára Carrilho Corretora e
N o 544.568 .L •Melbras Indústria de bacco Company Limited - Registro teies Fotográficos do Rio de Janeiro,
Administradora' Ltda. - Transferên- Tofes e Caramelos Ltda. - Registro no 386.475.
No 381.515 - Massayuki Shinkai.
•
cia para seu nome do título Carrilho n9 388.629.
N9 398.481 - Santos Báhdur
NO
têrmo 450.845.
N9 549.162 - Siik Produtos para corporação e Venda de Imóveis Ltda. que. 381.660 - Heitor S. Albuquer.
Registro 388.630 -.- Registro 387.126.
American Hospital Supply Corpo- Propaganda Ltda.
ratian Tranaferência para seu nome
381.694 - 1Vlaurilho Pardo.
N9 597.571 -- Farbwerke Hoechst
N9 553.708 - KoninkJijke Indusda marca Baxter registro 369.111.
Caceie Maatschapp j . Voorheen Noury Aktiengesellschaft vorm Meister LuN9 381.68 - Elektrolack Materiais
Edgard Clara Indústrias de Vidro & Van Der Lande N. V. - Registro cius & Bruning - Registro n 3877174. Isolantes Ltda.
Ltda. - Transferéncia para seu lio 388.631.
N9 381699 - Indústria Mecâraca
NO 594.631 - J. Hasina - Regisnome da marca Meu Sonho registro
Ybarra Ltda.
N9 554.945 - Valbrás l` Acessórios trro 381.482.
Industrias
Ltda.
Registro
388.633.
a9 343.972.
NO 381.715 -- Fiada Indústria e
N° 594.841 - Bai e Mercearia Or• Cooperativa dos Produtores Rurais
Comércio Ltda.
Botner & Cia. Ltda. quídea Ltda. - Registro 387.790.
N 9 -555.303
Ouro
Fino
Ltda.
Transferência
- Registro 388.634.
de
NO 381.723 - Metalúrgica Imbarle:
No 555.248 - Cia. Siderúrgica Itapara seu nome da marca Sussex reLtda.
No 560.837 - Boehringer do Brasil birito Siderita - Registro 387.832,
gistro 349,109.
S. A. Produtos Químicos e FarmaNO 382.763 - Mapel S. A. Manir.
NO 592.838 - Viétor Ribeiro NicTricot-Lã Textil S. A. - Trans- cêuticos - Registro 388.636
fatura Auto Peças.
kelsburg - Registro 387.475.
ferência para 4seu nome da marca
N9 571.308 - Tecelagem Coltraibia
Emblemática registre, 374.118.
NO 382.793 - SR - Sociedade In.
N9 503.445 - Aearbrás ImportaS. A. - Regi stro 388.638.
' teramericana de Representações
Maiólica - Cerâmica Artística e
- - Reções
e
Representações
Ltda.
mitada.
N9 571.857 - Biofarma Société gistro 388.391.
Industrial S. A, - Alteração de nome
Anonyme - Registro 388.639.
da Insígnia M thimo 544.121.
N O 382.833 - Inter-Vias S. A. CoN9 505.682 - Indústria Eletraraca
1,7Q 580.279 - Labaratório .Terápica Vicobras Ltda. - Registro 388.?92. mércio e Importação de Auto Peça8
Manah S. A. Comércio e Indús- Cancelem-se os registros.
tria - Alteração de nome da marca Paulista S. A . - Registro 38.640.
NO 533.815 - 1.1ton Carlos Marra
Manah tanno 61,7.637.
Colgate Palmolive Company - TiN9 589.359 - Libegi .- Comercial
tular do registro 201.014 - Cumpra
Importadora Ltda. - Registro nú- Aragão - Registro 388.393.
Notifeação
mero 388.645.
N? 587.011
D borin - Distribui- exigência.
Ficam os requerentes abaixo mendora
de
Borrachas
Industriais Ltda.
N9
589.368
Eckhard
Max
Iliaodados
a
comparecerem
cionados conv i
Retificação de clichê
- Registro 388.403.
a êste 'Departamento no prazo de 90 doro Stauche Nobert Ingo Gaitzsch
dias a fim de efetuarem o pagamen- - Registro 388.646.
N9 589.459 - Associação Brasileira
N9 676.221 - Um . investimento seto da taxa final.
N9 590.789 - Coracy Antenor Vi- dos _Cavaleiros da Ordem Imper;a1 guro para o seu futuro - Classe 33
Constantiniana
Militar
de
S.
Jorge
- Soc. Marconi de Imóveis Ltda. N9 511.041 -. Querini S. A. Indús- eira - Registro 388.650.
- Registro 388.406,
Clichê publicado em 13-4-65.
tria e Comércio - Registro 388.583.
592.033 - Fumagalli S. A. InN9
N9 593.176 - Moinho Selmis-Dei
N9 511.042 - Querini S. A. In- dústria é Comércio - Registro núN9 676.263 - Legião o Espir:ta c10
S. A. Indústria e Comércio - Re- Ritual
dústria e Comércio - Registro nú- mero 388.654.
de Umbanda - Classe 33 --i
g
stro
388.413
mero 388.584.
N9 592.611 - Luiz Zozoni - ReVitalino Francisco Cardoso - Clichê
or- gistro 388.657.
No 593.640 - Vicente de Paula Ba- -publicado em 13-4-65.
N9 550.118 - Contas 'Ltda.
ganização Técnica de Contabilidade
N9 592.948 - Confecções Beiluê rata - Registro 388.416.
N9 676.455 - Turflex - Classe 11
- Registro 388.58'7.
Ltda. - Registro 388.658.
N9 597.713 - Grafcólor Reprodu- - Turflex Fornecedora de Acessorios
N9 557.793 - Distribuidora Record N9 593.535 - Guilhermo Tolch;ns- ções Gráficas Ltda. - Registro nú- Industrias Ltda. -• Clichê pubticad0
em 14-4-65,
mero 388.425.
de Serviços de Imprensa Ltda. - Re- ky -, Registro 388.661.
gistro 388.593.
-570.346
Fui
urex
Classe
.
No
1
N9
597.739
São
Paulo
AlpargaN9 594.577 - J. R. Ge i gy S. A. - Tintas Prospa do Brasil S. A. --e
N9 558.578 - Ribenboim Engenha- Registro 388.663.
tas S. A. -- Registro 388.427,
Clichê publicado em 20-11-68.
ria Ltda..- Registro 388.594.
- Moldmix - IndúsiaT9 597.322 - Luaktex Indústria e N9e598.511
N9 597.265 - Mentemar - Classe
tria Comércio Ltda. - Registro núN9 559.225 - Indústria e Comérno 36 - Cornecções Montemar Ltda.
cio de Plásticos Asia Ltda. - Re- Comércio de Lançadeiras e Aceedia mero 388.428.
aos
Texteis
Ltda.
-Registro
nenne
N9 608.056 - Aços Vaiares S. A. - Clichê publicado em, i0-11-68.
gistro 388.595
ro 388.667.
Reg'stro 388.431.
NO 600.915 - A. Sequeira Impor'.
N 9 560.836 - Cheiniewerk Hompurg
Zweigniederlassung Der Deutschen N 9 598.746 - A Preferencial Cia.
N9 559.801' .-Indústrias
'
Elétricas tadora S. A. - A. S queira Importadora S. A. - Cbchê publicado era
Gold Und Silber Scheideanstalt Vor- 'de Seguros Gerais - Registro núme- Kron S. A. - Rea - stro 388 435.
r88. 74.
18-10-63.
mais Roessler - Registro 388.597.
No 584.018 - Indústria de Artefa598.828
Banco
Agrícola
Mer?
tos - de Borracha Van-Flex Ltda. - N9 634.075 ScJ414n - Class-e 2 aa S. A. - Registro 388.678
N9 561.578 -- Cia. Fiação e Tec doscantil
Sosan - Soc. Santista, Importadora
Registar° .388.437.
Santa Adelia - Regatro 388.603.
litcluslxia e Comerci0
N9 598.838 - Banco Agrícola Mer- N9 586.767 - Lip Socleté Anonyme Exportadora,
- Clichê publi.ia do em 24-11-68.
D'Horlogerie - Regi stro .388.438
N9 561.582 - Cia. Fiação e Tecidas cantil S. A. - Registro 388.685.
t •
Santa Adelia - Registro 388.604.
N9 634.086 -- Scsan - Classe 5 r-0
588.455 - Pinturas e DecóraN° 598.844 - Banco Agrícola Mer- ÇõeN9
s Blanco Ltda. - Registro nume- Sosan - Soc. Santista importadora
No 562.186 --a The aiii i ette Com• cantil S. A. - Registro 388.889.
Exportadora, indústria e Comérçio
pany - P.egatro 386.605
ro 388.440.
NO 593.722 - Francisco de Assis - Clichê , publicado em .20-11-68
No 598.847 - Banco Agrícola MerN 9 565.025 - Recordati LaboratóChateaubriand Bande ira Melo - ReN9 634.847 - Honeywell - Ciasse
rio Farrnaceló,g aio 5 P. A. - Re- canta S. A. - Registro 388.692.
gistro 388.444.
no 8 - M neupolis Honeywell Ragu.
gistro 388.609.
; N9 598.874 - Banco Agrícola-MerN? 565.994 - Hospital . de Carecas -anta S. A. - Registro 388.699.
N9 595.J18 - Danilo az Cia. Ltda. lator Company - cn'è publicaelo
em 20-11-68
Santa Rosa S.A. -- Regisan nú- Registro 388.446.
608.234
Montanha
Couatry
No
mero 388.610.
NO 639.34:6 - Sineelo - Classe 32
NO 595.953 - Jayme Schaeher Cube - Registro 388.713.
FLbledade e Produções
- S:nueio
R,...g"stro 388.449.
N9 567.316 - Noruega Indústria de
Clichê publica'N9 608.336 - José Freire da Silva
Malhas Ltda. - Registro. 383.ell.
e Produções Ltda.
N9 601.015 -- Wasanco Comércio de cio em 20-11-68.
'- Registro 383.715.
568.248
Indústria
Toa:til
Caistro
númeAutomóveis
Ltda.
Regi
N9
Dietribudora de Car- ro 388.453.
N9 566.465
No 640.232 - Organização Imobiro Ltda. - Registro 388.612,
i nes Andradina Ltda. - Registro núAndreense - Classes 33 e 50
N9 549.649 -- Igreja Evangélica -liária
la ," 568.253 - Emprêsa Auto Óni- 'mero 388.719.
Augusto Alves Freire - Clibus São João Ltda. - Regatro núAssembléia de Deus - Registro nu- chêJosé
publ cado era 20-11-68.
N9 574.031 -- Sociedade Anónima mero 388.461.
mero 388.613.
A Gazeta - Registro 388.73
NO 640.690 - Laboratório Traz-Za3
No 549.850 - Thierse C.+Julart PiN9 568.846 - Manoel Kherlakian
N° 575.650 - Kodak Bras leira Co- res e Irineu Fernandes - Reg saio - Classe 3 - Albuquerque Franco
S. A. Indústaa o Comércio de CalCl*ché publicado em 20-11-68.
mercai e Industrio, Ltda. - Registro n9 388.463.
çados - Registro 388.614.
388.737.
n9
643.929 -- Progresso Classe
NO 569.222 - The Ransom & Ran-1
NO 579.737 - Metalú.gica Central n9NQ28 - Indústria e Comércio de P.
dolph Company - Registro 388.615 I N9 584.143 - Cia. Swift do Brasil Ltda. --Registro 338.475,
ças Plásticas Progresso Ltda. - Cu.
N9 571.532 -- Cluh dos Gerentes de - Regista 383 740.
N9 598.922 -2 Domenico Leuzzi - chê publicado era 20-11-68.
Bancos - Reg i etrc 338.617.
587.993
-Carlin
&
Filho
ReRegistro 388.519.
I N9
NO 674.967 , -- Ettel - Classe 8 -o
NO 579.946 - Pari-mi! Gruszkewski gistro 383.742
a Técnica de EngeN9 605.768 - Cort-Stil Comércio e Ettel - EmPrès
- Registro 338.619.
588.386
Emprêsa
Gráfica
O
N9
Indústria de Ferro e Aço Ltda. - nharia Telecomunicações e Eletrôm-•
Ciazeiro
S.
A.
Registro
333.743.
583.902
Casa
Editara
Vecch:
• ca Ltda. - C l iché-publi cado em 7-4
N9
F,:g'stro 388.525.
Ltda. - Registro 388.621.
de 1965.
N9 591.042 - Marw 1 Indústria- e
Divertes
Ca. Comércio Lida. - Reg aro 328.747a ,
Albino. Costa
NO 469•178
NO 674.993 - Chi lral"-Cdz - Cima
Ltda. - Reeistro ea8.625.' ! NO 522.35;
Fár':-itil mandados c . i.ceier de acôr- se 3 - Warner Lambert Pharmaceu••
J. artee!i d-i Gítv.?.
,,,r.
ertigo 110 do código os re- tical Company ae Qlichê publicada
R2gers Corporation - a & -i• -mr. s Ltda. - ftegistam nu
No 476.109
em 7-4-65.
, a ...,..;a4 abaixo..
¡tnelo 388.748,
--r Reg stro 388.621,.
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.N9 674.792 -- Impar - Classe 42
NP 675.332 - Coquete - Classe 36 1 N°875.487
Facit - Classe 40 - N9 678.348 - Bete - Classe 13 4.
Lojas Impar de Comestíveis Ltaa. - - Malharia N. S da Conceição S. A. ' Aktiebolaget Atvidaberg Facit Bete Representações Ltda. - Clichê publica& em 9-4-65.
Clichê publicado em 6-4-65
chê - Publicado em 12-4-65.
publicado em 14-4-68.
N9 676.385 - Stiroplast-Tupy 119 675.347 - CIASA - Classe 41 i N9 675.502 -- Beneficiamento Alto
N 9 674.793 - Impar - Class 1 Lojas Impar d Comestíveis Ltda. - - CIASA - Comercio e Agrícola Rio do Sul Ltda. - Clichê publicado Classe 28 - Plástico Tupiniquirn Limitada - Clichê publicado em 14-4
Santistã Ltda. - Clichê publicado em 12-4-65.
Clichê publicado em 64-65,
de 1965.
rsrn 92-4-65.
N o 674.804 - Som Soc. óptica MerN P 675.521 - Brasnorte - Classe
N9
- Stroplast-Tupy --sN9 675.397 -- Angel Baby - Clas- n9 28 - Andrea Ricci - Clichê pu- elasse676.386
cantil Ltda. - Clichê publicado cm
25 - Plásticos Tupiniquim L4se 33 - Maria Luiza Pinto e Silva - I blicado em 12-4-65.
7-4 65.
mitada - Clichê publicado em 14-4
Clichê publicado em 9-4-65.
de 1965.
N o 674.810 -- Café Atlant!cu
N P 675.570 - MW - - Classe 23 19 676.387 - Stiroplast-Tupy
1
N 9 675.421 -- Coronado - Classe MW - Representações de ConfecClasse 41 - Daminguez Perez & Cia.
Ltda. - Clichê publicado em 7-4 65.. 119 16 Imobilara Coronado Ltda. ções Ltda. - Cliché publicado em Classe 20 - Plásticos Tupiniquim Limitada - Clichê publicado em 14-4
Clichê publicado em 9-4-65.
12-4-65.
N o 674.811 - Santa 'Rita - Classe.
de 1965.
n o 41 - Importadora de Frutas San- 1 N P 675.422 - Amigos - Classe 36 .119 675.571 - MW - Classe 36
N9 676.388 - Stiroplast-Tupy ta Rita Ltda. -- Clichê publicado em - Sapataria clos Amigos S. A. - MW - Representações de Confec- Classe 16 - Plásticos TWiniquim %Li7-4-65.
• i Cliche publicad,. em 9-4-65
mitada - Clichê publicado em 14-4
/
ções Ltda. - Clichê publicado
em de 1965.
N o 674.842 - to de Luva p.xi.a
11 9 675.439 - Century - Clas,se 33 12-1-65.
Seus Pés - Classes 36. 26 e 39 --1
N9 676.389 - Stiroplast-Tupy
Centiiiy Locac1C+7;," de feri:Tos L
Calçados Samello S. A. - Clichê
Classe 4 - Plásticos Tipiniquim Limitada
Clichê publicado em 9-4 n o No 675.647 - Echaporá - Cjasse mitada - Clichê publicado em
publicado em 7-4-65.
14-4
41 - Echaporá - Comércio e ReN 9 675.191 --- Revesti 38,1 de 1965.
presentações Ltda. - Clichê publi- de 1965. *.
Revesti omércio e Representações! N o 675.484 - Johnson - Clasu 46 cado em 12-4-65.
119 676.667 - Mekel - Classe 8
Ltda. - Clich.i publicado em 8-1-65. - S. C. Johnson Son Inc. - ChMekel - Representações Ltda. -c.hê publicado em 12-4-65.
N P 676346 -. Estrêla . D'Ouro .- Clichê publicado em 19-4-65.
11 9 675.207 -- Jcsé Mendes - das-. No 675.485 - Johnson - Classe 2 Classe 41 - Panif i cação e Confeita- 119 676.668 - Stilo - Classe 26
se 23 - José M endes Repiesentações
•
S. C. Johnson & Son Inc. Estrela, D'Ouro Ltda. - Clichê Stilo - Representações Ltda. Ltda. - Clichê 'publ i cado em 8- -4 65 e'iché
io
12-4 •65
pub icado em 14-4-65.
.chè publicado em 19-4-65.

ARQUIVOS
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
,E NEGÓCIOS 'INTERIORES
•

Repositório de doutrinas, decisões administrativas,
pareceres. acórdãos dos tribunais judiciários, chibo.
res4/40 legislativa, legislação, acompaullado de Indicoa
analitico e alfabético. Publicacão trimestrais

Preço: Ner$ 0,60
Naleseroo atrasados: O Departamento de • Imprensa Nacioad

tact à kenda a coleção - de ARQUIVOS desde 194.3.
exceto os númerns 1..16, 80 e 81. Iiergotados
A VENDA
Na Cig ana b ara
Zedio de Vendas: Av. Rodriguea Alvos. t
Agéncla I: Miaistério da Fazenda
Mentile-ow • adidos pelo Serv40 de Reetabólso Peste!
Bra.ailia
Na fede do D.1 N

CC)J,DICKD IDM
DIVIlj GAÇÃO 1 :009
Preço NCr$ 0,441
VegediE
Na Guanal)arp
Agéacia 1 Ministerio da Fazenda
Sec.'ào deVendeit Av. Rodrigues Alvt.s. 1Atentie-st a pedidos pelo Serviço de Recabólio PoW,a1
Em Brasília
Na sede do DIN
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubitcaglko teita de acordo com o art. 109 e seus parterafes do Código da PreprIedade

1\1 867.909

N9 867.913
A COQUE LOUCHE

Indtstrja

gr-

galochas gandolas; gorros; guardwpo; gravatas; hábitos; japonas; jaquetas; jaquetões; lenços; librés; ligas; lingeries; luvas; maillots; mandriões; manípulos; mantas de uso
pessoal; manteaux; mantilhas; mantos; martas; martinhas; meias; meias
confecções; modeladores; palas (ponchos leves) ; paletós; Pantufas; paradamentos; fardas; fraldas; fraques;
mentos; peignoirs; pelerines; peles
quando vestuário; perneiras; peugas;
pijamas; peitilhos; peitos; polainas;
ponchos; puloveres; punhos; quépis;
quimonos; regalos; renards; robes de
chambre; roupas brancas de uso pessoal; roupa cie baixo; roupas feitas;
roupas para esportes; roupas para
operários; roupões; saias; sandálias;
sapa to s; sobre-pelizes; solidéus;
shorts; shooteras; slaks; sobretudos;
stainas; soutiens; sueter; sungas;
suspensórios; tailleurs; ,talabartes;
tiaras; togas; toucas; túnicas; turbantes; uniformes; vestidos; vestimentas para trabalhadores; vestuários; véus; visons

hortaliças; hóstias; juliana; lagosta; Ia,
ranja; laticínios; legumes; leite de cai
bra; leite de vaca ( in natura, eia
ou condessado) ; d .-minha; lingua;
guiça; lombo; louro; maçães; macarrão!
tomate; mangas; manteigas; margarinal
marmelada; mariscos; massas alimentipt
cias; massas para sopa; mate, mél; tne4
lado; milho; miolos; miúdos de animais!
mocotó; mõlho alimentícios; moluscof!
alimentícios; mortadela; mostarda; na.
biça; nabo; nózes; noz moscada; óleos
alimentícios; ostras ovos cozidos; fritos
ou quentes; pão; pastilhas; patos abai
tidos; pessegada; pêssego; peixe; pêras
pescados; pickes; pimenta; pimentosa
pipocas; pirarucu; polenta; palinés; proa
sentos produtos alimentícios paia coa.
servar alimentos; pudins; queijos; babai
dos; rabanadas; rabanetes; rações ali,
menticias; rações balanceadas para ani.
mais; repolhes; rim; sal; salames; sal,
sa; salsichas; sanduíches; sardinhas; selem
ga; soja; sôpas; sorvetes; talharim; tad
pioca; temperos; tomate; torrões; alid
N9 867.9=15
amenticios; tortas alimentícias; tricai
urucum; vagens; xaropes alimentícios!
xarques; ispe xuxu
,NDCISTRIA PANIFICADORA aor.,i-o-mao

Brasileira
Requerente: A Coquelouche Indústria
e Coménio de Confecções
Limitada
Local : São Paulo
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário de tôda
sorte, inclusive de esporte, para homens, senhoras e para crianças a saabrigos quando vestuário; agaRequerente: Festo 1m:111,a:ia/ Limitada ber:
salhos; alvas; alpercatas; anáguas;
Local: Guanabara
aventais; babi-doll; barretes; batas;
. Classe: 36
batinas; bermudas; blusas; blusões;
Artigos: Artigos de vestuário em geral boinas; boleros; bonés; borzeguins;
..•••••••••n
botas; botinas; cache-cols cache-nez;
calçados;" calças; calcinhas; calções
N, 867.908
inclusive para esporte; camisas; camisas de farra; camisas nagão; camisetas; camisolas; camisoiões; canos de otas (perneiras) ; capacetes;
capas; capotes; carapuças; cartolas;
casacos; casacas; casquetes; casulas;
ceroulas; chales; chapéus; chinelos;.
chuteiras; cintas: cintos: cinturões;
clergy-man; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos; cuécas; cueiros;
culotes; dolmans; dominós; echarpes;
LTDA.
espartilhos; estolas; fantasias fardamentos; fardas; fraldas; fraques; gaN9 867.417
ti ia Pana icadora
lochas; gando:as; gorros; guarda-pó; - Requerente :
Roll-O-Matic Ltda.
30M DESPACIIC
gravatas; hábitos; japonas jaquetas;
;Local: bao Paulo
jaquetões; lenços; librés; ligas; linIndUstria
Brasileira
Nome de Empresa
guies ; luvas; maillots; mandriões;
Requerente:
Manoel
Casemiro
Jaco 4:
manípulos; mantas de uso pessoal;
N. 867.916
Mário Verlangieri
manteaux; mantilhas; mantos; marLocal: S .> Paulo
tas; martinhas; meias; meias conRequerente: Livro Ibero Americano Li- fecções;
mocieladores; palas (ponchos
Classe: 42
. mitada
ROLL-0-MÁTIC
leves) ; paletós; pantufas; paramenArtigos:
Bebidas
alcoólicas e fermenta.
Local: Guanabara
tos; peignoirs; pelerines; peles quan- • Indústria.
Brasileira
das a saber:
- aguardentes; .anizes!
Classe: 32
do *vestuário; perneiras; peugas; piArtigos: Um Atlas
jamas; peitilhos; peitos; polainas; Requerente : Iadústria Panificadora iZoll aperitivos; bagaceiras; batidas; bebidai
alcoólicas não mediciais; bebidas fera
ponchos; puloveres; punhos; quépis;
-0-Matic Ltda .
.
p ermentadas não mediciais; iteer; braux
quimonos; regalos; renards; robes de
N" 867.910
Local: São Paulo
dy; cachaça; cervejas; chopps; cidra; coe
chambre; roupas brancas de uso pesClasse: 41
soal; roupa de baixo; roupas feitas; Artigos: Substâncias € seus preparados nhaques; fernet; genebra; genebritai
roupas para esportes; roupas para — Ingredientes de alimentos. Essencias gengibirra; gin; gringer; alcoólicoé grao,
operários; roupões; saias; sandálias; alimentícias a saber: abacate; abacaxi; pa; hidromel alcoólico; kirsch; kummeli
sapa to s; sobre-pelizes; solidéus;
abio; abóbora; abricó; acarajé; acelga; licores; marasquinhas; nectar alcoólico:
Requerente; Re114 SÃ. Hotéis e Tu- shorts; shooteiras; slaks; sobretudos-, açúcar; agrião; aipim; alcachofra; alca parati; pipermint; ponches; quinados:
stains; soutiens; sueter; sungas; susrum; sucos alcoólicos; vinhos; vodka:
rismo
pensórios; tailleurs; talabartes; tia- parra; aletria; alface; alho; alimentação
whisky
Local: Goa ibara
ras; togas; toucas; túnicas; turban- para aves; alpistes; ameixa; amêndos;
Classe :
tes; uniformes; vestidos; vestimentas amendoim; amido alimentícios; angú;
1\19 867.918
Artigos: Ho;:el
para trabalhadores; vestuários; véus; araruta; arroz; aspargo; assados; aveia;
visons
aves; avelã; atum; azeite; azeitonas; baN9 867.911
calhau balas; banana; bananada; banha;
N9 867.914
batata; baunilha; bertalha ; beterraba:
Indústria
biscoitos; ring ela; brócolis; bolachas'
Brasileira.
Mos; buchos; bomons; caça. alimenPELDOR O
tícias; cacáu; caju; e camarão; canela; Requerente: Indústria e Comércio . NU
Brasileira
iria
Ind tis
chibo Ltda .
canja; canjica; caqui; carambolas; caramelo; carnes frescas; seca e em conLocal: São Paulo
Classe: 23
Requerente: Peles e Couro Peldoro serva; castanha; cebola; cenoura; ce Artigos: Tecidos
Indústria Brasileira
em geral, a saber: ~e
reais; cevada; cevadinha; chá cheiros
Limitada
alimentícios; chispe; chouriços; churras- aparas de tecidos batista; borracha - too
• bocal: São Paulo
Requerente: —Compnihia Fábrica de
cos coalhada; co‘ co; cogumelos; colo- cidos entremeados de carvão para co.
Classe: 36
Tecidos Dona Isabel
Artigos: Artigos de vestuário de tôda Jantes para alimentos; colorau; corai- vestimen tos; fazendas em peças; fulaes
Local
do Rio
sorte, inclusive de esporte, para ho- nho;compostas; condimento para ali- linhagem; morim; m usseline; organdia
Classe: 23
mens. senhoras e P ara crianças a sa- mentos; confeitos; couve; cravo; creme; p aco-paco; pano-couro; panos em peço
Artigos: - - Tecidos de algodão, de ca, ber: . abrigos quando vestuário; aga- doces; drops; enchova; espinafre; essen- para qualquer fim; perca]; percalIna;
co.
ahã(no, de lã, de linho, de rayou, e de. salhos; alvas; alpercatas; anáguas;
aventais; baby-doll; barretes; batas; cias alimentícias; extrato de tomate; ex• talhos; tecidos; sarjas; sarjínha; tafetila
sêda artificial
batinas; bermudas; blusas blusões; trato de carne; extrato de fruta; ervan tecidos em geral; tecidos para quaisquer
boinas; boleros; bonés; borzeguim; ço; erva-doce; ervilhas; faisão abatido; fins de peças; tecidos revestidos; da
N9 867.912
botinas; cache-cols; cache-nez; cal- farelo; farinhas alimentícias;' patinhas qualquer material; telas em peça exceto
çados; calças; calcinhas; calções in- de cereais; farinhas de mandioca; fari- de metal; resultantes de tecelagem Tua,,
clusiè, es para esporte; camisas; casor; veludos
misas de fôrça ; camisas pagão; ca- nha de mesa farinha de trigo; favas
alimentícias;
féculas
alimentícias;
feijão;
inisetas; camisolas; camisolões; ca1\19 867.919
nos de botas (perneiras) ; capacetes feijoada; fermento; fiambre; fígado; figo;
filhós;
flócos;
•
frutas;
(In
natura,
capas; ,cap otes; carapuças; cartolas
INDISSTRIA CON1tRCIO TEXTIS;
Requerente: — Editõra Artenova Li- casacos; casacas; casquetes; casulas secas), caí calda ou em conserva); fuNI CHIBO LTDA.
ceroulas; chales; chapéus; chinelos hás; fungões; galinhas abatidas; garomitada
chuteiras; cintas; cintos; cinturões pas; gelatinas alimentícias; geléias; gerLocal: Guanabara:
clergy-man; colarinhos; coletes; colo,- gelim; gil6; glucose; goiabas; golahailasi Re£serente: IudAstrii:1 e Comérc"
Classe: 32
binações; corn'tilles; cuécas • cueiros;
til Nichtbo Ltda.
Artigos:, — Uma revista
culotes; do'n^
•. 'nós: echarpes; gorduras alimentícias; granulos alimenLoca!: São Pa
tic •

C scata

..4eeét ca
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dedos; lavatórios; leiteiras; licroreiros;
rinhos; coletes; Combinações; corpl-' chapes espartilhos; estolas; fantasias;
nhos; UlécaS; cueiros; culOte,s; dal- fardamentos; fardas fraldas; fraques; ga- inalategueiras; massas preparadas; não
mans; daminós; Ccharpes; esparti- lochas; gandolas; gõrros, guarda pó; de outras classes; mastigue; matéria
lhos; estolas; fantasias; fardaffientos; gravatas; hábitos; japonas; jaquetas; ja- plástica ou sintética; mirra: moringas;
fardas; fraldas, fraques; alochas; quetões; lenços; libres; ligas; lingeries; mucilagem para selos; flagro de fumo;
Mra'sileirra
Inaístria
gandolas; &aos; guarda-pó; grava- luvas; maillots; mandriões; manípulos; oleina; óleos para pintura; palha prea
tas; hábitos; japonas; jaquetass ja- mantas de uso pessoal; manteaux; manti- parada (inclusive para colchões); paliquetões,- lenços; librés; ligas; kxa a- lhas; mantos; martas; maninhas; meias; teiros; palitos; exceto demacleira ou mevira
Reauerente .' Indústria e Comércio Tei- rtes; luvas; maillots; mandriões; ma- meias confecções; modeladares; palas tal; parafina preparada; nípulos; mantas de uso pesaoao, (ponchos leves); paletós; pantufas; pa- gens penachos; pendentes; pendurialhos;
til Nichibo Ltda.
mants de uso pessoal; mantéaux; ramentos; peignoirs; pelerines; peles piação; pires; plombagina; pluma para #'
Local: São Paulo
mantilhas; mantos; martas; martiClasse: 24
quando vestuário perneiras; peugas; pi- cestofo; pós para moldagem, patas; pra-. Artigos: Artefatos de algodão; canhá- nhas; meias; meias confecções; ma-- jamas; peitilhos; peitos; polainas;" pon- tos; queijeiras; recepientes; resinas predatadores;
palas
(ponchos
leves);
pamos; linho; juta; seda; lã e outras fichos; puloveres; punhos; quépis; qui- paradas; resinõides preparados; revestibras; não 'incluídas nas, demais classes, latos; ;entufas; paramentos; peig- monos; regalos; renards; robes de cham- mentos; rolos de imprensa; rosários; saa
noirs;
pelerines;
peles
guando
vestuáa saber: — adorno de pano; alamares> rio; perneiras; peuga,s; pijamas; pei- bre; roupas brancas de uso pessoal; rou- bões para uso da indústria; saladeiras;
alforges de pano; algodão para alfaia- tin.hos; peitos; pólainas; ponchos; pas de baixo; roupas feitas; roupas para saleiros; sangue cristalizados selas; serte; atacadores; ataduras (exceto para puIovezes; punhos; quépis; til:imanas; esporte; roupas para operários; roupões viços de café serviços de chá; serviços
fins mediciais); bicos; bolsas; bordados; regalos; renards; robes dç chambre;
sandálias; sapatos; sõbre-pelizes; de jantar; serviços para refrescos; taborlas; braçadeiras; brocados; cadarços; roupas brancas de uso pesaoal: rou- saias;
solidéus; shorts; shooteiras; slaks; sobre- lhas; talheres; tintas; exceto das classes
capas para moveis; capas para raque- pas de baixo; roupas de baixo; rouvatter; sungas; 16 e 17; terrinas; tijelas; tipos para
tas; capas para instrumen.tos musicais; pas. feitas; roupas para esporte; rou- tudo stainas; soutiens;
suspensórios;
tailleurs;
talabartes;
tiaras; impressão; travessas; urinóis; varetas;
carapuças; (exceto vestuário) chama- pas para esporte; roupas para
exceto
, . operas; saias; sandallas,
sa- togas; toucas; túnicas; turbantes; unifor- vasilhames; xasiihas; vernizes;
rios;
ço de algodão; coadores de cafe;
cobere
roupõ
d • shaotaí- mes: vesti os; vestimentos para traba- para lustrar e de toucador; vasos; xivaa
''
•
lidéus
tas não de outras classes; coberturas Pa
Pe
s
nas.
para cavalo, para pianos; etc., cordões ras; siaks; sobretudos; staisas; assa , lhadores: vestuários; véus; visons.
Classe: 24
Classe:
31
tient;
sueter;
sungas;
suspensórios;
ele qualquer tecidos; debruns doquetes;
Artigos: \Artefatos de algodão, canhamo,
elásticos para vestuários; enchimento de tailleuras talabarts . tiaras; togas; tou- Artigos: Tendas, lonas, correias de linho, junta seda lã e Outras fibras, não.
pano; enfeites de pano; entre droquetes; cas; túnicas; tua.banias; uniformes; transmissão de táda espécie,.' cordoalha e incluidas nas demais classes, a saber;
esásticos para vestuários; enchimentos vestidos . vestimentas para trabalha- II barbante. material de vedação e Man- — adorno de pano; alamares; alforges
dores; vestuários; véus; visons.
gueira: a saber: — adesivos para vedade pano; etiqueta de pano; feltros para
limpeza; festões; filtros de pano; fitas: Na. 867.923/92S ção; aros para vedação; anéis, para ve- de pano; algodão para alfaiate; atacadores; ataduras (exceto para fins me4
fitinhos; flanelas; para limpeza; franjas; Requerente: Indústria e Comarca Tettii 'dação; argolas para vedação; arruelas dicinaís); bicos; bolsa bordadas; borlas;
Nichibo Ltda.
para vedação; barbantes; betume para
galardetes; ga'aes; laços; mochilas; manLocal —"São s Pau'o
vedação. barracas . de campanha; buchas bracadeiras; bzoacados; cadarço; capas
tas (exceto quando vestuário); mortaClasse: 22
para vedação; bujões de vedação; cana- para raquetes; capas pra instrumentos
nastros;
nesgas;
ombreiras;
palrailha .
lhas passamarias, passamanos; pavios; Artigos: Fios em geral para tecelagem latas; cápsulas paragarrafas e frascos; musicais carapuças; (exceto de vestuário) chumaças de algodão; coadores de
pingentes; pariri-posas; protetores de pas e para uso comum, linhas de costura, cimento refratário para vedação; cordas café; cobertas não de outras calasses; e
no; para colchão; rédeas 4e qualquer (exceto barbante; a saber: algodão -- para fins diversos; coreias pra fins ditecido; rendas; sacas sacolas; sacos; sia- :celagem — fios de .; carrétiais de linha; versos; cordolhas e em geral; cordõess coberturas para cavalos, para pianos,
:linhas; sutaches; tampos .não de outrat rios de linhas para; cânhamo 'para te- correias de transmissão em geral enxár- etc., cordões de qualquer tecidos; de«
classes; teias para bordar; tiras; viezes celulose para tecelagem — fios de; co- Mais; esferas para vedação; fitilhos para brasis; droquetes; estopa de algodão
ser — sinhas de; costura — linha da; vedação; fõrros para vedação; fugalaça; para alfaiate; etiquetas de pano; feltros
xergas
crochet — linhas de lãs para; elasticos gachetas para vadação guarda-sol de para a limpeza; festões; laços; mechas;
para tecelagem — fios de; fios de cebo praias; guitas; lonas em gerai; man- mochilas; mantas .(esceto quando frui.,
—
lose e para tecelagem -- fios de liso co- gueiras; mangotes; massas para calafate; jas); galardetes; galões; laços mechas .
Classe; 31
Artigos: /Tendas, lonas, correias de mum a saber: --, fios em geral pura massas para vedação; rõ l ha.s em geral; negas; ombreiras; patrulhas, passamaras
tecelagem; fios plásticos para tece:age para vedação; transmissão correias de rias; passamanes pavios; pingentes; pomtransmissão de toda ess_Se,
c0_
terial de veda,
serzir; juta para tecelagem — tubos pára vedação; tubulações para pons; protetores de pano para o colchão;
alhas e barbantesma
de lãs dia; linhas para bordar; vedação; válvulas simples para vedação; rédeas de qualquer tecido; rendas; sacas; v
çáo e mangueira, a. saber; adesivos fios
fios
de;
,,
para vedação: aros para vedação;
sacolas; sacos; sianinhas; sutaches; tams
para ve_ 1:nnas para coser; linha para tricortar; i
vedação artigos de:
pos não de outra classes; telas para bora
f:os de; noveloal!
anéis para. vedação; argolas ,
Classe:
28
para tecelagem -• dar tiras viezes xergas.
• dação; arruelas para vedação; Asar_ linho
de lã• novelos de linha naylon para te- Artigos: Artefatos e produtos acabados
bantes; betume para vedaçao, -- celagem, — fios de; pêlos para tecelagem de origem animal, vegetal e mineral; arracas de campanha; buchas para veTBRMOS DEPOSITADOS EM 5 DE
dação; bujões de vedação; cana,letas; — fios de plásticos para tecelagem — tefatos de substancias químicas, a saber;
NOVEMBRO DE 1968
fios
de
rayon
para
tecelage
lios
de;
sada
açucareiros;
alcatrão
preparado
para
as
N9 -5R'7. 999
.Capsulas para garrafas e frascos; cifios
de
tecelagem
—
fios
para;
tricoindústrias; anéis; exceto de outras casmentos- refratários para vedação; cor- —
tar — fios; linhas e lãs paras
sas; aparelhos para águas aparelhos para
das para fins diversos; cordéis para
••
Casse. 23
café; aparelhos para chá; aparelhos para
•
fim diversos cordéis para fins diveremgeral; cordões; Artigos: Tecido sem geral, aparas de te- jantar; aparelhos para refrescos; adornos
sos; cordoalhas
transmissão em geral; calos;
.
batista; borracha — tecidos aro não de outras classes; aros (inclusive
CAPE DUMA-RIO
Correias de
enxárcias; esferas para v_ -açao, - tremeados de; carvão para revastmen- para oculcae para guardanapos);. bacias:
Indústria Brasileira
paravedação;
forros
para
vetos; fazendas em peças; falar linhagem; bainhas; baldes; baixelas; isandejass ba"Ultra.
nheiros; bebedouros; hisecritell-as.; olas de
dação; fugalaça; gaschetas para veda- 12101d111; musselina; organda, ,peco
ção . guarda-sol de praia; guitas; as- paco; pano couro; panos ern peça para Outras classes; bombonieres; borracha;
pas em geral; mangueiras; mangotes,
massas para calafates; massas para qualquer fim; pascal; perclina; retalos natural quando produto acabado; boteRequerente: Mário de Abrea
Local: Goiás
vedação; material de vedação em ge- de tec'hos; sarja; earlinha; tafates; teci- lhas; bules; cabides; cabos; calçadores;
Classe: 41
dos em geral; tecidos para quaisquer caçambas; cachepots; cálices; canecas;
ral; molas para vedação; pálios; p
Artigos; Café em grão, torrado C
tanas para vedação; rolhas em geral; fins de peças; tecidos revestidos de canudinhos; capas; exceto vestuário;
moído
tampões para vedação; tendas; tiras qualquer material; telas em peça exceto carretilhas; celulóide; cera para indúspara vedação; transmi-ass-cosseias de metal, resultantes de tecelagem Tus- tria; entro de mesa, sestas, chapas; cha867.930
N9
rão; chuveiros comuns; coadores; coalsor; veludos.
de; tubos para vedação; tubulações
tar; colas industriais; colheres; composClasse: 36
para vedaç'áo; válvulas simples para
Altigoss Artigos de vàtuário, de sada tas vegetais. não químicos; cokpoteiras.
vedação; vedagão-artigos de;
Classe: 36
sorte, inclusive de esporte, para homens, confeiteiras; ' copos; cordeia; correia.
Artigos: Artigos de vestuário de toda senhoras e para crianças, a saber: — cubetas; cubos descansos para talheres
sorte, inclusive de espoite, para hei'- abrigos quando vestuário; agasalhos; al- distintivos; exceto; da classe 25; dobra
meus, senhoras e para crianças a sa- vas; anaguas; aventais; baby-doll- barre- i cifças; enoólucros; esferas; -esguichos:
vestuário
.
ber . — abrigos quando alvas
, art tes; batas; batinas; bermudas: blusões esmaltes exceto odontológicos e de toi,
agasalhos; alpercatas;
barretar, boiou bolem; bonés; borzeguin. bo - cador; espalhadores de . água; espelhos.
l;
aventais;
baby-dol
guas •
tas; botinas; bermulas; botas; cache- espermacete; preparado; espremedores,
batas; batinas bermud as , blusas 1
calças; cal- espumadeiras; estojos; extensões; farisões; boinas; bolaras; boné borze- cols; cache-nez; calçados; e
guins: botas; botinas; eache-cols; cnhas; calções; inclusive para esporte: nheiras; fachos; fibras sintéticas: filtros;
cacha-eols; cache-nez; calçadoz; cal- camisas; camisas de força; camisas — .filmes virgens; formas; frascos; fruteiras:
çasá calcinhas; calções; Inclusive pagão; camisetas; camisolas; caMsolões; funis; garfos; garrafas; gelatina não alicaa canos mjs botAf (perneira) capacetes; ca- menticias; gelo gesso exceto adonto:Cpara e:martes-a misas . de ;fôrça;
camiseta s carniao.aa, pas; capotes; cahapuças; corto as.; ca- gizo e para construção:, globos; gristeida botas (perneia,
es, sacos casquestes; casulas: ceroulas; cha na; gl utinas gorduras; gaz para alhocapas; és-potes;
les; chapéus; chinelos; chuteiras- cintas; tes; gomas preparadas; não de olúras
assa,s•
•,
cas
ceroulas;
chales;, cintos: cinturões; dera aaans esoar inhoss. a asses; gorduras; giz; preparadas; na,) Requerente: Orozasa Dosneles dos
'ts •
Santo,3,
, cintas; coletes; comiNinaçõe.ri :d.. 'pin"110-.L.: c+i'eas17 d, oi:tras classes; jarras; aarres; raras;
s;' chuteiras:
Local: GOiás
; siergoaan; cola- cueiros; culciils; doirw a;;-, ch inkásr, elexceto de escritório, lamparinas; lavaN

9 867.920

Tèrça-1eira 21

0:k1:13 Or: leAL (Seçao

Classe: 50
.tutigos: Registro de firmas, contrato,
distrate, declaração de imPôsto sôbre
rendas, levantamento e perícias em
gerai

Classe: 33 '
Título de esabálroimento
N9 857.938

AGARDTA
Sa/vadon-Bah4a

N9 867:931
o VINHO ,IjRIGAN"

Ind. Bras.

Requs nte: Agripino Menezes
Franco
Local: Bahia
Classe: 41
Titulo dê, estabelecimento

Requerente: Bortolo Romani Durigan
& Filhos Ltda.
Local: Paraná
Classe: 42
Artig os: Para assinalar e distinguir,
vinhos em geral
N9 867.932

Jr.7::;iro da 1.9:.59 657

Classe : 41
N9 367.9í9
Artigos: Massas alimentícias de cêreais, massas para tortas, massas
para macas-rã-o, massas para pastéis,
"HOSPEDARIA a&m.,.
massas para pizzas, massas para bos, massas para empadas, massas
TA CLARA "
paia bolinhos, massas para biscoitos, Requerente: Hospedaria Santa Clara
n
massas para sopas, massas em conLimitada
servas, rnassa de tomate, massas para
Local: São Paulo
Í
ctãess e masSas para esfilhas
Classes: 33 e 41
Titulo
N9 867.945
1

"

Ind. Brasileira

N9 /(67.939

N9 867.950
" G/OKATH h
Ind. Brmsileiral

Requerente: Mercadinho Santa
Requerente: eMtalúrgica Giokath
Eufemia Ltda,
Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 41
Classe: 8
Artigos: Anu, feijão, batatas, milho, Artigos: Acendedores de velas, sena
, farinhas alimentícias dê cereais, fubá,
pre luz, fogões
I alho, cebolas. café, chá, lentilhas, erN9 837.951
vilhas, grão de bico, açúcar, sal, mortadela, presunto, roz-bife salame, salRequerente: Lou Charme Limpeza de sichas, linguiça, paio, patês, peixes
Requerente: Guilherme de Lima
Pele e Maquillage Ltda.
"SERVIOOS E
Bruzzi
em conservas, sardinhas, doces, marLocal: Bahia
Local: Minas Gerais
melada, pessegada, dôces em caldas,
NISTRAÇXO-COARS
Classe: 33
Casse: 2
carnes verdes, conservadas, queijo,
Titulo de estabelecimento
Artigo: Formicida granulada e pulmanteiga, leite, chocolate, bombons. Re-cluerente: Compannia oe Serviços
verizada, para extinguir saúvas
/ balas, biscoitos, bolos, pão e condie Administração — "CONSAD"
N9 867.940
mentos e preparados para aliLocal: São Paulo
N9 867.934
mentação
Classe: 50
ETEK
Artigos: Prestação de serviços técnicos
de
co
NP 867.946
nsultórios,
Ind. Brasileira
administração
em geral, organização de vendas por
ALVEJ AN
conta própria ou terceiros, arrenda.
BRASILINA
Requerente: ETEM — Escritório Técmentos, podendo abranger outras ex.
p
ind. 84a4.
nico de Engenharia de Minas
lorações afins convenientes a inteInd. Brasileira
Limitada
rêsses da Sociedade aplicando inclusive o seu capital em outras emprêsaa
Local: São Paulo
Classe: 50
Requerente: Saulo Rodrigues Leite
•Requerente: Presentes Brasilina
Serviços: Escritório técnico de engeN9 367.952
' Local: Bahia
Limitada
nharia de minas
Classe:-2
Local: São Paulo
Artigos: , Para assinalar: água sani"EMPRESA AUTO
Classe: 14
N9 867.941
tária, desinfetantes e sabões desinArtigos:
Açucareiros,
ampálas, apareONIBUS
SX0 JOXO:
fetantes, defumadores, desodorantes
lhos para café, aparelhos de chá,
BATISTA
v
sanitários
bandejas,
bacias,
bomboniáres,
TONG
poteiras,
confeiteiras,
copos,
xícaras;
Ind. Brasileira
N9 867.935
pires prato, talhas, serviços de re- Requerente: Ernprêsa Auto onibU3
São João Batista Ltda.
Requerente: Tong Indústria e Comér- frescos, travessas, serviços de jan-tar,eflospte,janlspct,
Local: São Paulo
cio de Produtos de Petróleo
Classe: 33
espelhos, garfos, pedestais, jarros. cáLimitada
lices, barros, globos, botelha, canuTítulo
Local: São Paulo
tilhos, canudos, cápsulas, vidraças,
Classe: 47
Requerente: Comerçauto Comercial
No
867.953
para candieiros, aquários, viArtigos: Graxas lubrificantes, óleos vidros
Auto Peças Ltda.
dros para panelas, vidro trabalhado Requerente: Companhia de Serviços
lubrificantes, gasolina e petróleo
Local: Bahia
e
Administração
-- Cousad
e vidro para uso não especificado
refinado
Classe: 21
Local: São Paulo
Artigos: Para assinalar os seguintes
Classe: 33
N9 367.947
N9 867.942
veículos e suas peças e partes inteTítulo
grantes: ambulâncias, automóveis,
auto-caminhões, auto-motrizes, aviões,
N9 867.954
hCAMPOMAR
balões para navegação aérea, marcas,
Ind.
Brasileira
bicicletas, bondes, botes, camionetas,
caininhões, canôas, carretas, carrinhos de mão, carroças, carros-irriga3:111)115TRIA BRASILEriu
dores, carros-motores, carros-reboques,
Requerente: Indústria e Comércio de
carros-tanques, dirigíveis, dragas, eleArtefatos de Papéis 'e Papelão
vadores, embarcações, furgões, jan- Requerente: Organização Neptunia
Campomar Ltda.
gadas, lanchas, locomotivas, motoLocal: São Paulo
Limitada
Classe: 38
cargas, motocicletas, motociclos, ma.
Local: São Paulo
tofurgões, motoretas, naves, navios,
Artigos: Agendas em branco„ álbuns
Classe: 50
ônibus, petroleiros pick-ups, reboca- Atividade: Promoção de angariação e em branco, argolas de papel ou papedores, tratores não agrícolas, trens, colocação de seguros gerais em com- lão, bobinas de papel, papel para entroles, troleibus, trucks, vagões,
panhias nacionais ou estrangeiras, f eitar, caixas de papelão, cartolinas,
Requerènte: Tukuda & Florentinl
vagonetas
representações em geral, participa- cartões comerciais, envelopes, fôlhas
Limitada
ções em empreendimentos de tercei- de celulose, fôlhas de papel, papel
Local: São Paulo
N9 867.936
ros, inclusive como sócia ou acionista almaço, papel de carta, papel alumiClasses: 33 e 50
de outras sociedades, serviços técnicos nizado, papel de celulose, papel de
Título
embrulho, saco de papel, papel para
em geral
impressão, papel' de sêda, papel hiN9 867.955
giênico, papel impermeável, rolos de
N9 867.943
papel, tubos de papel e papelão, para
qualquer fim
"FOTO OTICA RIO".
%'n

SAOVISHHA
IND. BRASILEIRA

"COMERÇAUTO"

• N9 867.948
Requerente: Elan Imobiliária Ltda.
Local: Bahia
Classes: 33 e 38
Sinal de Propaganda
867
L-1=1 NP

ImOailbuitIA,

Requerente: Elan I mobiliária Ltda.

Requerente: Foto ótica Rio Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 8
Titulo
N9 867.944
II

Ind0

1
B'asilei
OL

•

Requerente: Manas Allmcnticias
Montrescl Ltda , •
Local: São Paulo

2R6
h%
Ind. Brasileira'
Bquerente: An r nio ViceriLe Pereira
Filho
' Local: São Pau!
Classe: 32
Atividades: Uma dupla vocal e
musical

s-

Requerente: B raSifone Comercial
Limitada
Local: São Paulo

11111~~..

ir

Classe: 50
Artigos: Serviços de instalações e
montagens de telefones e aparãhas
de comunicação; consertas, limpeza e
assistência técnica dos mesmos

Á, QUERIDINHA"
Ind. Braalleli,ri

"LEITURA"
Requerenta. taraaniização Contábil
"Leitura" Ltda.
L'ocal: São Paulo
Classe: 50
auditoria;
Contabilidade;
Artigos:
fiscal
assistência jurídica, contábil,
e adminestrativa; administraçãb de Requerente: Divulgadora "Éditoeial"
emprêsas; servle: s de despachos geLimitada
rais; estudas técnicos, orientação e
Local': São Paulo
planejamentos gerais
Classe: 32
AI Gigos: Jornais, revistas, livros, al867.257
N9
manaques, publicações impressas em
geral, histórias em .quadrinhos, álbuns
para figurinhas

MARACAR

Ind. Vasileira

DROGA - Lf.:45ETS
2rneiloira
Requerente: Farmácia Droga-Lizete
Latada
Local: Sãa Paulo
Classe: 3
Artigos: Substâncias, pito lutos e prea serem usaparações quine C3
das na medicina ou na farmacia
N9 867.959

N9 867.963

AANCIA CARDOSO
DE INFORMAÇOES
'CONPIDENCIAIS
Indústria

1 :equerente: Oauniar Gama Lopes
Local: São_P-aulo
Classe: 50
Artigos: Prestaçãa de serviços de
informações comerciais e confidenciais
N 9 867.964 .

GAZ§TA DE GUÁRULHOg
Industria Brasileir,

Requerente: Farmácia Rubi Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Substâncias, produtos e preparções químicas para serem usadas
na itnedicina ou na farmácia
N 9 867.960

LDO

ina.

Brasileira

Requerente: Antônio Queiroz dos
Santos
Artigos: Jornais, revistas, livros, almanaques, publicações impressas em
geral
N9 867.061

ARAPAN1S
Ind. Brasileira
Requerente: Gráfica Arapanés Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Agendas em branco, álbuns
branco,
bobinas de papel, blocos
Cm
para anotações, blocos para correspondência, brochuras não' impressas,
Cartões de visitas, envelopes, diqueIas, fõlhas de papelão, livros comerciais em branco, mata-borrão, notas
fiscais, papel almaço, papel-carta, papel para embrulho, pastas de cartolina, recibos em branco, sacos de papel, talão de recibos

N9 867.9,35

N9 887.968

N9 817.975

CONUBIL BANDEIRANTI

"DILUVIO"
Ind. Brasileira

PAULQ

Requerente • Sua' t a Mello Ltda.
Lo c - 1.
^ --alo
Classe: 8
óculos
Artigos: Armaeoes
N9 267.966

PETITE. BOUTIInd.

pequerente: Inclastria e Comércio de
.-Guarda-Chuivas Dilúvio Ltda,
Local: San Paulo
Cla sse 30
Artigos: Guwala-chuvas e
som orinh as.

N9 867.969

N9 Vei. 976

JÁT -.LAVO
Requerente: Ernestina Vicente da
Cunha & Cia. Ltda. •
Local: São Paulo
•
Classe: 33
Titule de Estabelecimento
•

NQ aiVi .970

BARBERA2TO
Ind. Brasileira
Requerente: al• fatmeres Larberatto
Lira: afia
Lusa.. São Paulo
C.a.ise • 4
Artigos Mái mores.
N9 U6/ 9"/

S g 0 PAULO

Rcuuerente • reõste de Batel ias
••
São Pau l a ida.
Lort al. São paulo
CliaseaArtiaa ,aterias.

DISPRI -builjaA. DE
FILMES TITA1n4.
•Requerente: Disaribuai4 ora de Ftlimes
Titanus Laia.
Local do Eseabaiecimento: Soe.:
Capital
Paulo
Nome Comercial
•
N° 8 67.1T3

i3rasile ira

Requerente: La Petite Boutique
Limitada
Local: São Paulo
Classe • 36
Artigos: Aventais, "baby-doll", bermudas, blusas; blusões, calças, calçados, camisolas, combinações. culetes,
lingeries, luvas,
fantasias, lenços,
pijamas,
resiillats, meias, peignoirs,
ponchos, pulôveres, roupas' brancas
de uso pessoal, roupas de baixo, roupas feitas, roupas para esporte, roupões, saias, shorts, tailleurs, tate cas,
turbantes, uniformes vestid s, véus.
e vison

"TRANSNOBEL"
Ind. Brasileira

Requerentes: Contábil Bandeirante
Ltda. Sia'.
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo

.97?

SEGURC5CULOS
Ind. Brasileira

1\19 267.974

&luarenta: Transnobel — Transportes Conjugados Ltda..
Loca)• São Paulo
Classe 50
Artigos; Transportes.

Ind. Brasileira
Requerente: Gregário Rodrigues
Dias .
Local estabelecido: S. Paulo
Classe: 32
Artigos: Da classe

la; café; dia., ervilhas; lentilhas;
grão de bico; extrata de tomate;
carnes verdes; carnes em conservald,
prepara•daos para alimentação.

Requerente: Manoel da Conceição
P'en.eira & Cia. Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Alicates, arame, arauelaa,
bandeijaa, brocas, bules de metais
comuns, cadeados, caldeirões, enxadas, facas, fechaduras, limas, latas,
machados, molas, pregos metálicos
serrotes, tesouras, torqueza,s

MRASILEIRA

I/ 13 7.

indo Brawl..i.c.,iwt.

N9 867.967

887.962

N 9 867.956

Requerente: Farmácia Monacal'
Lim:tada
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Substâncias, dredatos e praparaçõe.s quimices aara serem usadas na medicina eu na farmácia
—
N9 837.e58

ie 19bY
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668 Tina-feira 21

5,50

tnd
Requerente: Men:tad:abo 380 Laia.
Locai! São Paulo
Calas. 41
Artigos: Condimen: a e preparados
para • a alimentaria- and ; ne•:aa
batatas; fubá; rriuba; ma:ha:oca;
a l ho; açúcar; sai cebola: o m
do reino; cominhc; amendoim; marmelada; goiabada; pessegada doce
de leite; leite simples: leite em pá;
na• rtadela; presunto; duelo; ocaaceiga • regue...ião;
messarel-

INM.DRASILEIRA
Requerente: Htansnubel — Traria.
potes Conjugados Ltda.
Local . São Paulo
Cla':se 50
Artgais: Peanspor tes.
N9 831.077

"ROVÁL"
Ind. Brasileira .
Requerente: R OVAL — Importação
_Reportação e Comércio Ltda.
Local: Soo Paulo
Art.gos: Servieos de importação
e exaor t ção.
N 9 867.978

"bivitARIA MARTINS
FONTES"
in Fontes & um.
Requerente: :51t nittti
liif:31:Rs..
Local- Sag Paulo
Vas e 32
N 9 837.179

"MALHARIA INEZITÁ"
Requerente . A Miop ia Marcos
Saarek
Local: Sõe Paulo
Ctaat 36
Pie ulo
N9 8117.980

"TRÁ-LL-I" .
Ind, Brasileirc.
Requerente: Auto-Ele:rico Tra-lãa:a
L lale .
Local SI.' ) Paulo
Ciao.- 8
Artigos: Acum e :aderes; alaptadatest
•alternadores • de ceai:ente elétricas;
fios; tomadas; radios para auaes;
amortecedores ele :ricos; autoc•aves;

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Têrça4eira. 21
Chaves automáticas; chaves . elâricas;
businas para autos; baterias; barômetros; chassis; chaves . de alavancas; cristais para rádios; equipamentos para sincronização; mostradores; válvulas; taxímetros; suportes de aparelhos elétricos; vibradores
e voltímetros.
1\19 86-981

"SERVELAR -ARTIGOS
ELETRO-DOMESTIOOS"
Requeernte; Servelar — Artigos
Eletro-Domésticos Ltda.
Local: ,São Paulo
Classe 8
•
Titulo
• .N9 867,982

"SEXTA-FEIRA"
Ind. Brasileira•
Requerente: 'Me r cantil Ouaraaa.pas
Ltda.
Local: São Paulo
• Classe 41
Artigos: Arroz: feijão; batatas; milho; fubá; farinhas alimentícias de
,- cereais; café, chá; amendoim; pl.menta do reino; sai; alho; açúcar;
cebola; grão de bico: ervilhas; féculas; cominho; rações alimentícias;
trigo; farelo; tapi oca; flocos; ervaCoe; torrões; farinha de massa;
fermentos; louro 1 massas; mandioca; araruta; colorantes para alimentos; colorau.
\ 19 867.083

"VERGUEIRO°
4nd. Brasileira
•
Requ.eren te: ;Armazéns Frigoriffecis
Vergueiro Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe 41
Artigos:
Condimentos
preparados
para a alimentação; arroz; fubá; milho; farnihas; amendoim; alho; cebola; sal açúcar pimenta do reino;
B'xão de bico; ervilhas; Antilhas;
feijão; óleos para a alimentação;
doces; chocolates; bombons; salatne; salsichas; mortadela; presuntos;
roz-bife; carnes verdes; •lingüiça;
paio; chouriço; toucinho; bainhas;
patês: azeite'; azeitonas; café; chá
conservas alimentícias.
N9 867.914

"A DOMINANTE DE
CALÇADOS"
Requerente: A Dominante de
Calçados Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Titulo

ciclos de mini; tecidos plásticos; impermeáveis; tecidos de seda natural e raion; tecidos de fios artificiais:
faezndas; e tecidos- de lã ou pêlo,
em aeças.
Ciasse 36
Artigos: • Para distinguir blusas; blusõt-s; vestidos; casacos; manteaux;
paletós; tailleurs; coletes; capas;
jaquetas; suéter; pulôveres; chales;
cachecols; ecbarpcs; combinações;
corpinhos; sout iens; maillots; calças;
calções; camisas; camisolas; camisetas; cuecas; cerdulae; pijamas; calças de senhoras e de crainçaa.

Requerente; sEcLA — Calçados
Ltda. •
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Para distinguir calçados.
-N9 867.988

ARIETE
Ind. Brasileira
Requerente: Plastices Arlete Ltda.
Local: São Paulo

Classe ',s.

Artigos: Artefatos de material plastidos: bôlsas; carteiras; cêstas, estojos para óculos: emlialagens; enfeites para automóveis; guarnições
para chupêtas; lancheiras; pratos:
paliteiros; salas; pastas; porta-notas; porta-documentOs; protetores
para documentos; escolas; canecas:
copos; frascos e cabides.
N9 867.989

PAVÃO
ina. Brasileira
Requerente: Bar e Mercearia Pavão
Ltda.
• Local: São Paulo
Classe 42
Artigos:
Aguardente;
aperitivos;
anis; bitter; brandy; 'conhaque; cervejas; ferriet; genebra; gyn; actores; frutas com álcool: vinhos; vermoutes; pinhos quinados; vodka;
whisky.
N9 867.990

N9 867.993

PEIXARIA MEROPINHEIROS
S.Paulo-Capitel
Requerente: Kioshi Serlawa
Local: São Paulo
Classe 41
Título de estabelecimento

EL liAtelkDOR
Ind. Brasileiro.
Requerente: Comercial e Importadora
Fernandes Ltda.
Local: Silo Paulo
Classe 41
Artigos: Alhos.
N° 8137.999

EL DIABÓLICO
Ind. Brasileira
Requerente: Comercial e Importadora
Fernandes Ltda.
r_ocal: São Paulo
Classe 41
Artigos: Alhos.
N9,868.000

[

NOBE.LCAR

N9 867•
- 994
Requerente: -Organização Nobel Saa,
Local: São Paulo
Classe 50
Gênero: Para distinguir marca a ser
Requerente" Bralca Comércio de Ma- utilizada
pela requerente para distin•
deiras Ltda.
guir serviços correlatos com sua ativia
Local: São Paulo
que compreende administraçãO
Artigos: Madeira bruta ou parcial- dade,
de consórcios e empreendimentos.
mente trabalhada

ind. Brasileira

Tsf" 858.001

N9 867.995

LTABAIANA
lnd. Brasileira
Requerente: Cartonagem Itabaiana
Limitada
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Agendas em branco, argoles
de papel ou papelão, bobinas de pad
pel, cadernetas em branco, caixas de
papelão, capas de papelão pare documentos; carteiras de papelão, certo
tina, cartões de identidade, cartões de
visitas, cartões em • branco, cartuchos
de cartolina, chapas de papelão, encadernação de papelão, envelope
envólucros de papelão, papel almàço,
papel para desenho, papel para encadernação, papelão para qualquer
fins variados,
fim, papelinos para
pastas de cartolina, recipientes de papelão, tubetes de papelão.•

FULMAR
IND, BRASILEIRA
••n•

Requerente: Malharia Fulmar Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Para distinguir artigos da
malharia a saber: blusas, vestidos,
casacos, paletós, camisas, camisetas,
camisolas, pulôveres, suéter, calças,
combinações. cuecas, malhas, gorros,
toucas calções, plamas, cintas roupões, cobretudo, mantas, meias, aves. tais, mailots e chambres.
N ? 868.002

N9 867.996

JINNYAT
MIM^
.

N° 867.992

SECLA
4~~~~~~"tasernsuia

RIOMAR
Ind, Brasileira

Requerente" Antônio Afonso Pereira Requerente: Organização Contabili
•
Local: São Paulo
R ornar Ltda.
Classe 41
Local: São Paulo.
Artigos: Doces, drops, ba1, dat.::ca.laClasse 50
tais, bombons, bóias, caramelos, edit. Atividade: Escritório de contabilidade
feitos, pudins, pralinês, torrees e sol -•
vetes
Dai 867.998

Raquerente; Olympic) Vieira PeITOrie
Local: São Paulo
classe 32
Artigos: Albuns, almanaques, anuários, bouetins, catálogos, jornais
vros, peças teatrais e cinematográficas, - programas de rádio e televisão,
publicaçâes, revistas, folhinhas impressas

IND. BRASILEIRA •

N9 867.907

OOPERE
Ind. Brasileira

O BARULHO
Ind. Brasileira

Ns . 887.985/786

IND, BRASILEIRA

N9 867.991

N9 867.287
Ipienmean.

Janeiro de 1969 ,669

UNIVERSITÁRIA DE DIREITO'
Indlístria Brasileira

Ind. Brasileira

Requerente Prema,: Produtos Máxi Requerente: Te...dila...ara e Confecções mos S. A. 'Indústria e Comércio
"Jinnyat" Ltda.
Local: Si:io Paute
Local: São Paulo
Classe 17
Classe 23
Artigos: Fluidos. lubrificantas. fluidos
Artigos: Para dist:na:1.dr tecidos em para freios, óleos lubrificantes para
• geral a saer: T riciclos de algodão, se-- amort.acedores, para aquecimento e
ciclos de linho; cánhamo; juta; te.
para iluminação

LOCAL
Requerente: Local — Entregas Auto.
máticas Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Aplicação: Entregadora.

Requerente: Livraria e Editora UniN9 868.003
versitária de Direito Ltda.
Local: São Paulo
Artigos: Revistas, livros, albuns im' SANT4 INU"
pressos, catálogos, folhetos impressos
jornais, • propaganda e prospectos 'os-.
pres,scs escritos, publicações iMpressas ,boletins impressos, programas Em- Requerente: Inês da ConceipAo GotO•
presscs, programas de rádio e de teveia
levisão.
• Local: São Paulo

DIÁRIO OFICIAL OSeqã.'o III)

670 T8nn-foiret
Classe
- 50
Artigos: Serviços de contabilidatia,
auditoria, assistência contábil, fiscal,
jurídica e administrativa, administração de emprêsas, serviços junto às
rapa' lições públicas, e despachos em
geral

119

868.008

N? 868.004

"HENBY"
Ind.Brasileira
Requerente: Malharia Henry Ltdo.
Local: São Paulo
Classe 36
abrigos
Artigos: Para distinguir:
quando vestuários agasalhos, alvas,
anáguas, aventais, eaby-doll, bantas.
batinas, barretas, calções inclusive
para esporte camisas inclusive para
esporte, camisolas, camisoiões, blusas blusões, boinas, bolaras, bonés, aotas botinas, cachecols, cache-nez, calças, calcinhas, . garidolas, gorras,
guarda-pó, hábitos, japonas, jaquetas;
jaquetões capas, capotes, carapuças,
cartolas, casacos, casquetas, casulas
ceroulas, chales, chapéus, cintas, cintos, cinturões, colarinhos, coitas, combinações, corpinhos, cuécas, cueiros,
culotes, dolmans, dominós, echarpa,
espartilhas, estolhas, fantasias, fardamentos, fardas, fraldas, fraques, galochas, ques quimonos, regalos, renards, robes de chambre, roupas
brancas de uso pessoa, roupas de baixo, roupas feitas, lenços, ligas, angarie, luvas, roupas profissionais,
maillots, mandriões, manipulas, mantas de usia pessoal, mantos, mantilhas,
martas, meias, confecções, moleladores, palas, Paletós, pantufas paramentos, penhoars, peles quando vestuário, perneiras, pijamas, peitilhos,
peitos( polainas, ponchos, pulovers.
punhos, soutiens, souter, sungas, suspensórios, tailleurs, talabartees, tiaras, toucas, tuças, turbantes, uniformes, roupas para esporte, roupões, saias, ui/ateus, slaks, aventais,
stainas, vestidos véus e visons,

Janeiro de

N9 868.017
Classe, 47
Artigos: Álcool motor, álcool carburado, cêra para iluminação, combustíveis lubrificantes, fluidos para
"FIDELIDADE ADMIfreios, fluídos para iluminação, fluíNISTRADORA
DE
dos para isqueiros, gás para iluminação, gás solificado, para combusBENS"
tão„ gorura,s para lubrificação e iluminação, graxas lubrificantes, gaso- Requerente: Fidelicade Administralina, geléias, para lubrificação, lenha,
dora de Bens S/C Limitada
lubrificantes de qualquer espécie,
Local: São Paulo
óleos para o aquecimento, óleos para
Classes 33 e 50
os amortecedores, ólóes para o aqueTitulo
cimento, óleos para iluminação, parafinas refinadas, turfa, petróleo
N9 868.013
refinado e querosene
N9 868.013

WENITA"
Requerente: Mercantil Importadora
Bra,siliense Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
Artigos: fubá, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca,
farinhas alimentícias, de cereais, cominho, farinha de massa, farelos alimentícios, féculas alimentícias, flocos lentilhas, ervilhas, grão de bico,
amendoim, grão de bico; -café, chá,
fermento, mate, amido alimentícios,
canelas, colorai, condimentos e preparados para a alimentação.

No 868.005

"CROMAR"
Requerente: Construtora e Incorporadora Cromar Sociedade Civil Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Serviços de construções e de:
molições, incorporações, planejamentos, imobiliários, transaçaes de vaiares, mobiliários e imobiliários, estudos, projetos e planos habitacionais,
imobiliária, corretagens em geral, administração de abras, administração
predial, e administração de bens mó-vais, imóveis e vaiares.
N9 868.006

SUNFRUIT

Ind. Brasileira
Requerente: Sanderson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Cítricos e Afins S. A.
Classe 43
Local: São Paulo
Artigos: Refrescos preparados com
sucos de frutas
N: 868.007

Sit .PÁT ILHA.
••••n•••••n•n••..........~.1

ind á st r ia Drállaa ll a

Requerente: Nilson Magalhães Marques
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Na classe

N9 868.-009

Brasileirt,

Requerente: Doração e Produtos
Químicos Cenita Ltda.
Local: São Paulo
Classe 46
Artigos: Abrasivos para polir água
sanitária, alvaiade para limpeza,
alvaiades, alvejantes, amido, para
lavanderia, anil, areia fina para polimento, detergentes, esfregões, flanelas, quimicamente preparada para
limpeza, fósforos, goma para lavanderia, graxa para couro, sapatos,
madeiras, pastas para polir, pomadas
para lustrar, polimento para couro,
pomadas para polir, sabão comum,,
sodas causticas, sulfato, vela de sebo,
cera, espermacete, tijolos para brilho, preparados paratirar manchas oa
ferrugens
N9 868.014

Requerente: Cirumedica-Produtos
Médico-Cirúrgicos Ltda.
Local: São Paulo
Classes 3 e 10
Insignia

"ADDJO-OAR"
Ind. Brasileirt. •

Car
Requerente: Auto Adojo
Limitada
Locai: São Paulo
1.,T 9 868.01a
Classe 21
Artigos: -Automóveis e suas partes
integrantes, caminhões e suas partes
1 JARDIM DO CARMO"
integrantes, veículos e sina partes
integrantes, alavanca de cambio,
Ind. Brasileira I amortecedores
de veículos, breques,
!calotas, câmaras de ar para veículos,
carrocerias dragas, eixos de direção
Requerente: Indústria e Comércio de para veículos, engates de veículos,
Materiais para Construções "Jardim remos, pneumáticos de veículos, ledo Carmo" Ltda.
mes, estribos de veículos, pedais de
Classe 16
câmbio, bicicletas e suas partes inArtigos: Areia preparada para constegrantes e molas e rodas de
truções, argamr asas para construveículos
ções, argila preparada para construções; esquadrias, farras, frisos, tubos
IV 868.015
para ventilação de edifícios, alcatroados para construção, cimento comum,
calhas de telhados, telhas, tijolos,
'"AGUA WPRAIADA°
vitrais, portões, portas, janelas, tintas
para construções, chaminés, de conInd.
creto, mármores, lambris, manilhas,
lageotas, lajes, imitação de marmores, Requerente: Agua Espraiada Mateazuleijos, peças ornamentais de ciriais de Construção Ltda.
mento ou de gesso, vitrines quando
Local: São Paulo
construções
Classe 16
Artigos: Argila preparada para
N9 868:01/
construções, areia preparada para
construções, alcatroados para construções, caibras preparados para
"GOGO"
construções, cimento comum, calhas
de telhados, telha, tijolos, estuques,
Ind. Brasileira
esquadrias, fitaras, frisos, grades,
mármores para construções tacos,
Requerente: Editfira Almex Ltda. pisos, portas, janelas, portões, tintas
para construções, vitrõs, e vitrinas
Local: São Paulo
quando construções
Classe 32
Artigos: Álbuns para figurinhas
IV 868.016
••n•
N9 868.013
"ROQUGÁNS. ASSIS'PARAKI"

Brasileira

Led. Brasileira

Requerente: Paraki Atito Pasto
Limitada
Local: São Paulo

1969

T.ENCIA TRONICA°

Requerente: Roque Castilha
Local: São Paulo
Classes 33 e 50Título

"RESTAURANTE
EXCEZENCIA"

}taquara-ate: Restaurante Dcceiência
Limitada
Local: São Paulo
Classe 41
Título
N9 868.019

Ind."AggSseira
Requerente: Meado Lustres Lida,.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Lustres
'
N9 868.020

"INFÂNCIA FELIZ"
Ind. Mrasileire
Requerente: Infância Feliz Modae
Limitada
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Abrigos quando vestuários,
fraldas, camisas, camisetas, finta,
aMillotsi calções inclusive para esportes, calcinhas, cueiros, meias,
cache-cols, blusas, luvas, pijas, &fira
ros, togas,, fantasias, casquetes, uniformes sliortes, suspensórios, cuecas,
sapatos, vestidos, saias, macacão para
crianças, bonés para crianças e roia
paa de uso exclusivo para
crianças
N9 868.022

°DIRECTA°
Ind. Brasileira
Requerente: Materiais de Construir
ção e Transportes Directa
Limitada
Local: São Paulo
Classes 16 e 50
Artigos: Argila preparada para conetrações, areia para construções, al
es
a
troadas para construções, argamas
para construções, caibras prepardd
para, construções, cimento com
calhas de telhados, telhas, tijol
estuques, esquadrias, Parras, friaO
grades, mármores, azaleijos,
construções, lambris, manilhas, bata
tações de mármores para canstrita
ções, tacos, pisos, portas, janel
portões, tintas para construcõ
vitias, vitrines, quando
construções
Classe 16
Artigos: Transportes
Classe 50
N9 868.022

t..*!4_,xure

Ind. Brasileira
Importadora.
Requerente: IBRA
Brasileira Limitada
Local: São Paulo
Classe 6'
Artigos: Máquinas de costura
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nm=
artefatos de ibras brutas ou parolai.Classe: 34
mente preparadas; artefatos de junco; Artigos: Para clk siingu.r o segun:t
.23 ano
artefatos de palha; artefatos de ta.
nEAEMAC"
quara; artefatos de vime; assen- figos: Cortinados, cortinas, capachos, encerados,
linóleos,
oleados,
Ind. Braeileira
tos; balaios; blocos; caixas calços;
passadeiras,
centros de mesa; cestas; ' cestões; chi-- panos para assoalhos e paredes, tapetes
Requerente: Haemac — Indústria
cotes; discas; encostos; enfeites; esClasse: 35
teiras; esteirinhas; escojos; tios de Artigos: Agasalhos, anaguias aventais,
Eletrônica Ltda.
Requerente:
Eagle
Pencil
Company
pita; gabiões: guarnições para móLocal: São Paulo
Local: Estados Unidos da América veis; gigas -de vime; joeiras; balas; baby-cioll, bermudas, cações, inclusive
."
Classe 8
Classe
maletas;
protetores
artigos: Acendedores, adumuladores,
es.,L, e para esporte, camisas inclus:ve para esparelhos de ar refrigerado, refrigera- Artigos: Artigos: maquinas e insta- mesa; rabichos; rebonques; trair...en- portes, camisetas, camisolas, blusar, OLÁores, rádio, televisão, ventiladores, lações para escritório e desenho, na:- tes; rédeas; revestimentos; .sacolas; sões, boinas, bonés, botas, botinas, ca.
incluídas nas classes 38 e 40
checols, calçados, calças, gôrros Jravatas,
sacos; xergas
mplificadores, aparelhos de alta
Classe 38
Classe: 2.3
aensão, aparelhos de contrôles de cajaponas jaquetas, capas, capotes, casacos,
lor, som e fôrça, amperímetro, chas- Artigos: Papel e sais artefatos, li- Artigos: Artefatos e produtos aca- ceroulas, chales, chapéus, chinelos, cintos,
ais, chaves a,utomaticas, chaves elé- vros _pão impressos etc., não inclui'- bados de origem animal, vegetal e colarinhos, co—cs, combinações, cue,:as,
'aos nas classes 16, 44 e 49
mineral e artefatos de substãtncias
tricas, bobinas, máquinas de lavar de .
qumicas, inclusive de plásticos, a sa- echarpes, estolas, galochas, roupas branso doméstico, picadores, liqoídifica,ber: açucareiros, a neis exceto de cas de uso pessoal, roupas de Laixo, rouNo 868.029-043
' ores, radiofonos, queimadores,. elé@utrs classes, aparelhas para água, pas feitas, lenços, ligas, lingcries, lavas,
ricos, sirenes, tubos conduits, válpara café, para chá, para jantar, pa- roupas profisisonas, maillots, manteaux,
válvulas elétricas, voltímetros,
r refrescos, adõrnos nao de outras meias, paletós„paramentos, peignoirs, pi. 6rnos para cerâmica, alta tensão,
claSses, argolas nao de outras clas- jamas, puiovers, sueter,.sungas, suspensOt
parelhos detelecornunicação, e apases, aos (inclusive pia óculos e P a rios, tailleurs, toucas, turbantes, unifor.
relhos científicos
-ragudnpos),baci nhs,
baldes, baixelas, b =Lai as tanaaio_ mes roupas para esporte, roupas profisN9 868.024
Requerente: Filobel S. A. Indústrias bebedouros, biscoteiras, bolas nao sionais, roupões ,saias sandálias shorts;
slaks, vestidos e.véus
de (auras classes, bohibunieres, bor• Texteis do Brasil
racha artificial ou sintética, borranALEM.MAR DA PE.
. Local: São Paulo
Classe: 37
cha natural quando produto acabado, Artigos, Para distáigutr: Roupas biancái;
Classe: 15
NHA'PANIFICADOR.0
Artigos: Artefatos de cara-mica. por- bules, cabides, cabos, t'alçadorek.; cá- para cama e mesa, a saber: acolchoados
celana, faiança, louça vidrada, vi- lices, canecas, canudinhos, capas, para camas , colchas, cobertores, esfreRequerente: Alem — Mar da Penha dro,
vidro refratário para uso casei- exceto vestuários, carreínhas, celuPanificadora Ltda.
ro, para adorno, para fins artitsicos lóide, cêra, para inlústria de m2sa, gões, fronhas,.,guardanapos, jogos, bordas
amai: São Paulo •
açucareiros, cestos, chapas, charão, chuveaos Co- dos, jogos de toalhas, le.nçois, mantas;'
e industriais, a saber:
Classe 41
bacias, bandeijas, bibelôs, Oiscoitei- muns, coadores, colas ini.asmai., co- para camas, panos para cozinha, panos
Titulo
ra.s, bomboniêres, bules, caçarolas cá- lheres, compostos vegetais não qui- de p?atos, toalhas de rosto e banho, toa>
emano- micos, compoteiras, conieteiras, co- lhas de mesa toalhas para jantar toalhas
cinzeiros,
lices, chicaras,
N° 868.025
frascos, pos, cordéis, correias, cubetas, cubos, para chá e café, toalhas para bnqueteá,
teias, copos, filtos, fômas,
fruteiras, garrafas, globos, jardinei- descansos para talheres, aistintivos
cama e mesa, sacolinhas
ras, jarras, jarros, mantegueiras, mo- excao da classe 25 dobradiças, envia gurnições para
, (cobre pão)
ringas, paliteiros, panelas, pires, po- lui 1 a, est eras, esguichos esmaltes,
Classe: 41
tes, pratos, saladeias "saleiros, servi- exca...) odoatológicos e de tocador esços de café, de chá e de jantar; ser- palhadores de água, espelhos esperviços para refrescos, taças, talhas,ter- macete preparado, espremedores, es- Artigos: Substâncias alimentícias e seuá
riflas, tijelas, travessas, vasos e xi- pumadeiras, estojos, extensões, Ia- preparados, ingredientes de alimentos,
caras. Bacias sanitárias, banheiras, rinheira.s, fechos, filtros, filmes vir- essências alimentícias, a saber: Açúcar,
INDUSTRIA BRAILF.TRA
bidês, latrinas, lavatórios, pias e uri- gens, fôrmas, rascos, ruteira,s, funis, alimentação para aves, alpiste, amidO
gratos garrafas gelatina não alimen- alimentício, araruta, arroz, assados, aveia.
nóis de louça
tícia, gelo, gesso, exceto odontologi.
Classe:
19
Requerente: Mercantil Inworatdoaa
Artigos: Animais vivos, a saber: ga- co e para construção, globos, giu- aves abatidas, azeite azeitonas ,bacalhau,
Brasiliense Ltda.
do asinino, boVino, caprino, -cavalar, tina, gorduras, giz para alfaiates, balas banana, bananada, abnha, bata:
Local: São Paulo
equino e vacum; bicho da seda, ga- gomas preparadas não de outras clas- ta, baunilha, biscoitos, bolachas, oblos,
Classe 41
la- bombons, caças alimentícias, cacau, café,
Artigos: Fubá, farinha de trigo, fa- linhas, faisõeS, leitões, marrecos, pa- ses, jarras, jarros, lama.ainas,
1100- cajú, camarão, canela, canja, canjica, carinha de mandioca, farinha de milho, tos, perús, porcos; ovos de qualquer va-dedos, lavatórios, ieiteiras,
farinhas alimentícias, de 'cereais, co- espécie inclusive do bicho da seda reiros, mantegueiras, massas pre- ramelos, carnes frescãs, sêcas e em conparadas, não de outras classe, loas- serva, cebola cereais, chá, cheiros ali..
Classe:
22
aninho, farinha de massa, farelo, aliMentícios, féCulas alimentícias, fio- Artigos: Pios em geral para tece- tique, matéria plástica ou sintética, mentidos, chouriços, cnurrascos, (malhaaos, lentilhas, ervilhas, grão de bico, lagem e para uso, comum, a saber: mirra, moringas, mucilagem
fermento, café, chá, amendoim, fios de algodão, fios e linhas para selos, negro de fumo, oleina, Óleos da, côco, colorantes para alimentos, co..
te amido alimentícios, canela, co- bordar, fios de canhamo, fios de ce- para pintura, palha preparada (in- lorau, compotas, condimentos para ali..
ta
rai , cravo, condimentos e preparai- lulose para tecelagem, linhas de clusive para 001c/iões), paliteiros, pa mentos confeitos, cravo, cremes, diops,
- de madeiras ou metal,-litoa,exc dôoes, essências alimentícias, extrato de:
costura, fios de juta, fios de plásticos
dos para alimentação
para tecelagem, fios de lã, fios de para fina preparada, pelculas vir- tomate, extrato de carne, extrato de trupendulinho, fios de sêda, fios, linhas e lãs gens, penachos, pendentes,
N9 868.026
piombagina, ta,, faisão abatido, farelo, farinhas ali"
para chochet e tricat, fios elásticos ricalhos, piaça, pires,
para tecelagem, ios plásticos e sin- pluma para estôjo, pós para malda- menticias farinhas de cereais, farinhas
"KITANO n reci- de mandioca, farinha de mesa, farinha de
gem, potes, pratos queijeiras,
téticos para tecelagem
Tild. Brasileira
pientes, resinas preparadas, resinól- trigo, favas alimentícias, féculas alimen-,
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, a saber: des preparados, revestimentos, roias ticias, feijão, feijoada, fermento, fiambre::
tecidos de algodão, de canhamo, de de imprensa, rosários, sabões para frutas (in natura, secas ou em conserva).
Requerente: Mercantil Importadora fios
salei- fubás, galinhas abatidas, gelatinas
sintéticos ou plásticos, de juta, uso na indústria, saladeiras,
Brasiilense Ltda.
de linho, de malhas, de sada, dam- ros, sangue cristalizado, selas, ser- mentidas, glicose, goiabadas, gorduras'
Local: São Paulo
braias, -casemiras, cretones, setins, te- ias, serviços de café, serviços de dia, alimentícias, grânulos alimentic:os, hor4t
Classe 46
serviços de jantar ,serviços para relas e veludos
Artigos: Abrasivos para polir, água
frescos, talhas, talheres, tintas, ex- taliças, lagostas, laranja, laticínios, leiClasse: 24
sanitária, alvaiades para limpeza. Artigos: Para
distinguir:
Artefatos
ceto
classes 16 e 17, terrinas, ti- te de cabra, leite de vaca (in natura, eia
alvejantes, amido para lavanderia, de algodão, cânhamo, cama, juta, jelas,das
tipos para impressão, traves- pó ou condensado), língua, linguiça,
anu, areia, finapara polimento, anil lã, linho, paco-pac,o,- ratny, rayon, sas, urinóis, varetas, vasilhames, valomob, macarrão, manteiga, margarina,
para lavanderia, detergentes, esfrenatural e outras fibras a saber: silhas, vernizes, exceto para lustrar e marmelada, mariscos, massas alimentin
pes para polir, esmeril, esponjas de sala
ele toucador, vasos, xícaras
atacadores, bicos, bordacias, mascas de tomate, massas para sopa,
aço para polir, massas para lustrar, Alamares,
morlas, bandeiras, bilftsas, corClasse: 29
mate, mel, melado, milho miolos miúdos
lixívia, lixa, oleina para lustrar, pós dos,
dões,
cadarços,
coadores
de
café,
coArtigos:
Escôvas
comuns
(não
incluipara lavar, pós para lustrar, sabão bertas para móveis, debruns, elásti- das nas classes a 11, 17 e 48), espa- de animais, mocotó molhos alinienticiso,1
aomum, soda caustica, sulfato para, cos para vestuário, enfeites, etique- nadores e vassouras. Escõvas co- moluscos alimentícios, mortadela, raostar.'
lavanderia, tijolos para brilho, vela tas, entremeios, entretelas, filtros pa- muna (para chão, pia, etc), escovões; da, óleos alimentícios, ostras ,ovos cozide sebo e cera
ra limpeza, _flanelas para limpeza, espanadores; lambazes; puxadores de dos, fritos ou quentes, pão, pastilhas, pa4
água, vassouras, vassoarinhas
flâmulas, fitas, fitilhos, franjas, gatot: abatidos, pessegada peixadas, peixes,!
INT9 868.027
Classe: 31
lões, laços de chapéus, mochilas,
pescado, gckles, pimenta, pimentões, pimantas, nesgas, ombreiras, passamanarias, palmilhas, pavios, passamaArtigos: Adesivos, anéis, aros e pocas, polenta, pralines, presuntos, prones, pon-pons, pmgents, rendas, ré- arreias de vedação; anéis obturado- dutos alimentiCios para conservas ali.
deas, rêdes; sacos de algodão, de res, barbantes, barracas de campa- mentos pudins, queijos, rações alimen1
cânhamo, de caroá, de juta, de lã, nha; bocais, buchas e betume para tildas, rações balanceadas para animais,
de ramy e de outras fibras não in- vedação; canaletas, cápsulas para sal, salame, salsicha, sanduízhes, sardieludas -em outras 'classes; sacas, sa- garrafas e frascos, coberturas de lo- nhas, soja sopas, sorvetes temperos, toucolas, tiras, telas para bordar, xer, na, cordas, tordéls, cordoalha, cor- cinho tomate, torrões alimentícios, tortas
dões, correias de transmissão; fitigas
trigo, uvas, vinagre, xaro:
lhos e forros para vedação; guarda- alimentícias,
Classe:. 27
pes alimentícios, xarques
Requerente: Jorge Carlos Sobreiro Artigos: Artefatos de palha ou fibra, sóis, lonas em geral; mangueiras, moClasse: 48
Locia: Guanabara
não inchtidas em outras classes, a las e pestanas para vedacão; rolhas
Classes 19 e 41
tendas, Artigos: Acetona para toucador, afa,sts4
saber: Arteftos de bambú; artefatos tampas, tampos, tampões,
Titulo de estabelecimento
de cana da índia; artefatos de cipo',dores de peças das unhas, águas de coo
válvulas de vedação
N9 868.023

N9 868.028
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Classe: 3
tudo de Nova Iorque — Estados
Classes: 38 e 42
lonla, águas de rosas, águas de toucaArtigos: Especialidades e Produtos
Unidos c.a Arnérièa
Artigos:
Etiquetas
de
papel,
rótulos
de
dor e rugerai, águas pertutnadas ,alliueEarmacétiticos.
Classe: 32
papel e papéi ssemi-impressos
tes para cabelos,-amido perfumado, amoArtigos:
jornais,
revistas
e
publicatsões
Cerveias
N' 868.055-057
tca perfumada, aparelhos para alisar caem geral. Albuns. Programas radioroni-beio, aparelhos para barbear, aparelho
cos
e
de
televisão.
Peças
teatrais
e
N° 868.0.44
para cortar cabeio d parethos para escoCinematográficas
Requerente: Companhia Cervejaria
•
va.' cabelos, aparelhos para sticlular caBrahma
baios, arminhos em pó, motnisadores de
tria Brasileira
Local: Guanabara
perfume, bandolina, catam, horrificadoRequerente;
Equipesca — Equipamentos
Classes: 38 e 42
res de perfuma, bri hantina, (arin a, cera
de Pesca S. A.
depilatória, cosméticos, crayon para ma, Artigos: Etiquetas de papel, rótulos de
Local: São Paulo
papel e papéis semi-impressos
qustagem, cremes para toucador, crentes
Classe: 22
Cervejas
para massagens, cremes para pele, cheiArtigos: Para distinguir; fios de nylon,
ros, cílios postiços, corantes para cabetios plásticos e tios sintéticos
.N 868.046
lo, cortadores de unha, cosméticos, cria•Classe: 28
ta.s de banhos, dentifiacios, depilatórios,
Artigos: Para distinguir artefatos de madesodorantes, esmaltes para unhas, esterial plásticos e de nylon: Lâminas de
rencias perfumadas, extratos 2m:fumados.
plásticos e nylon .perfilados de plástiescõvias de toucador para banho, escovas
cos e nylon, embalagens, estojos pára
cie toucador para cabe:os eseêvas de touobjetos, guarnições de plásticos e nylon
cador para cil:os, esizei ntas 'is toucadoi
-tt
ts.1
para artigos de pesca. conexões de pláspara pestanas, escOvas cle toucador para
Cd
tico, tubos plásticos, bases,- caixas para
c
le
toucador
,:ara
sombrance.has, escovas ,
acondicionamento, frisos, suportes, por.
roupas, escetvas de zoas:asar para minas.
ta documentos cabos para utentilios, va,
estojos de barba, extratos (perfumes)
Requerentes: Conde Pierluigi Branca Di raes de material plástico e nylon, rel'os para limpeza de dente, fivelas para
Românico, Conde Stefano Branca Di sinas sintéticas, chapas plásticas, telas
9
as
para
cabeio,
liam:
Ci4âeá.), fixadore
de material plástico e nylon ,
Românico, Conde Cano Ranieri Branca
çoes perfumadas, gansos para ondular
Di Romanico e Fernando Bussolera
Indústria
Brasileira
cabelo, gelatina para toucador, geléias
867.729
Local: Milão, Itália
perfumadas, glicerina perrumada, goma
Requerente: Companhia Cesvejaria
Classe: 49
Classe: 42 •
pdra cabelo, grampos para cabeio maBrahma
Artigos: , Para distingir r artigos para
Artigo: Fcrnet
.
Jantes pertumados, incenso, lâminas para
Local: Guanabara
pesca: Linhas para pesca, iscas, tantapec(umacia,
lápis
pa-a
Classe:
31
bars, a lanolina
linha para a pesca, varas para.
N' 868.051
Artigo: Cápsulas para vedação de
pesca, rédes para pesca, nadadeiras, anact ulagena, lap:s para lábios, áp soara
garrafs
zóis,. bastões para jogos, dardos, canisomorancelhas, leites para embelezar a
• ate',.`
•• istikUtifr
ços para pesca
prie, limas para unhas, 1:quidos para uso
N" 868.047
cio toucador, lixas para tinhas, lo(„ães
N" 868.058-060
para toucador, luvas para banhos, máquinas para alisar cab:lo, máquina ;paia
cortar cabelo máqu.nas para secar (alicio, óleos para cabeia, óleos para pele
SLTPEB.LON
(não nsedicinais), o.eas perfumados, em
Indústria Brasileir
dtuadores de cabe.o, papeis perfumados
pastas dm:linda s , pastas para iaarbear
Requerente: Equipesca — Equipamentos
pastas para cabelo. perimes, pentes, per• de Pesca S. A.
rumes em -geral, perucas, rinturas para
Local. São Paulo
cabe:o, b godes, barbas- e pastam s, pinClasse: 22
tura:, para rosto, pós de arroz, prildor de
Artigos: Para distinguir: lios de nylon,
lianas, pós para linnaesa dos dentes, pós
stssitssi-ssiti,
fios plásticos e fios sintéticos
Indústria Brasileira
-a uso de toucador, preparados para
Classe: 28
vanelo, produtos para maquilagem, pulRequerente: Companhia Cervejaria
Requerentes: Conde Pierluigi Branca Di
de
-v. rizadores de perimia •s, redes para cs.
Romanico, Conde Stsfano Branca Di Artigos: Para distinguir artefatos
Brahma
be,os, regeneradores vão medictonais . do
Romanico. Conde Giuseppe Branca Di mater'ia plásticos e nylon: lâminas de
Local: Guanabara
plásticos e nylon, perfilados de plásti,g
Classe: 31
tzthelo, removeclor(s de cuticula, rcuge,
Romanico, Conde Cano Ranieri Branca
cos e nylon. embalagens ,estojos para
sitbôcs dentifrícios, sabe‘es para barba
Artigo: Cápsula para vedação de
Di Romanico e Fernando Bussolera
objetos, guarnições de plásticos e nylon
garrafas
s. s bões perfumados ,sál-Kanetes não ine
Local: Milão, Itália
para artigos de pesca, conexõeá de piás.:
el : cinais, saboneteira, saear-ts sara perto Classe:
tico, tubos plásticos, base, caixas para
tilados, sabonetes não medicinais, saboneN° 868.048
Artigo: eFrnet
acondicionamento, frisos, suportes, porta
ti ira, sachets, sais perfumados secad,adocumentos, cabos para utensílios, vw
rea de cabelo shampoo, tabletes para limMOVI A.WK
N'868.:l52
tais de material plástico e nylon, resi.
peza de tinha, talco ;aeslumado, tesouras
.. \
\.F'
nas sintéticas, chapas plásticas, telas
para unhas, tinturas para cabelo, te,nicos
BRASIL Et
de material plástico e nylon ,
ROnerente: Conde Pierluigi Branca Di
1A
, apilares não medicinas, tranças de ca 1 NDUS
Classe: 49
R3manico, Conde Stefano Branca Di
beios, travessas para rabio unhas postiRomanico, Conde Giuseppe Branca Dl Artigos: Para distinguir artigos para
ças, vaporizadores de perhune ,vasos de
Requerente: J. Macêdo S. A. —
Romanico, Conde Carla Ranieri Branca pesca: Linhas para pesca, iscas, tarrafas,
toucador, vernizes para unhas, vinagres
Comércio; Indústria e Agricultura
Di Romanico e eFrnando Busso3era linhada para a pesca, varas para pescrti.
aromáticos
- Local: Fortaleza
rêdes para pesca, nanadeiras, anzóis,.
Local: Milão, Itália
Classe: 50
Classe: 21
ba.stões para jogos, dardos, caniços para
Classe: 42
Aplicação: Para discingmr a prestação Artigos: Pneumáticos de veículos, câpesca -,
e eFrmenil serviços de natureza comercial, indus- maras de ar para veículos, flaps e ma- Artigos: Bebidas Alcoólicas classe 3
tadas, não incluiclas na
trial e agropecuária
terial para recauchutagem
N' 868.061-063
N' 868.053
N' 868.045
N5 868.049

ULTRAL'O.N

Ine

oo

DECATHLON

Requerente: Companhia Cervejaria

Brahma
Local: Guanabara

&11111‘4
Requerente: Standard 011 Company

Local estab,lecido: : Nova Iorque — Es-

-£XTRÁLON
Indtástria Breei) eira

Requerente: The Goodyear Tire ,S Rubber Company
EquipamenLocal: Akron, Estado de Ohio, Estados Requer(nte: Equipesca
tos de Pesca S. A.
Unidos da América
Local: São Paulo
Classe: 21
Classe: 22
Artigos: Pneumáticos
A gos: Para distinguir: fios de nylon,
•
fios plásticos e fios sintéticos
N5 86S.054
Classe: 28
Artigos: Para distinguir artefatos de
material plástico e de nylon: Lâminas de
Requereute: LICB (Union Chimique — plásticos e nylon, perfilados de plásticos e nylon, embalagens, estojos para
Chemisclie Becirijvén)
objetos, guarnições de plásticos e nylon
Local: Sain--Ci ill ^s lez Bruvelles,

para artigos de pesca, conexões de piás-,
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N° 868.069
-ticos, tubos plásticos, bases caixas para
acondicionamento, trisos, suportes, porta
O IRAMTEK
documentos, cabos para utensílios, vawateriai plástico e nylon resinas
rais
dústria Brás i 1 ei ra
sintéticas, chapas plásticas, telas de
material plástico e nylon
Classe: 49
Artigos: Para distinguir artigos .para Requerente: M. Rodrigues á Rodrigues
pesca Linhas para pesca, iscas, tarraLimitada
las, linhada para a pesca, varas para a
Locai: São Paulo
pesca, nadadeiras, anzóis, bastões para
Classe: 36
jogos, dardos, caniços para pesca
Artigos: para distinguir artigos de vestuários e roupas feitas em geral: aga868.164
salhos, abr:gos de peles, aventais, alpercatas, anáguas, blusas, botas, botiABRI I, EM PORTUGAL
nas, blusões, boinas, babadouros, bonés,
capacetes, cartolas, carapuças, casacos,
casacão, coletes, capas, chales, cachecols, calçados, chapéus, cintos, cintas,
combinações, corpinhos, calças de seRequerente: Abril em Portugal Ltda. nhoras e de crianças, calções, camisas,
Local . São Paulo
camisetas; cuecas,
calças, camisolas,
Classe: 41
casacos,
ceroulas, colarinhos, cueiros,
Artigos: Para distinguir produtos ali- chinelos,- -dominós, echarpes, fantasias,
mentícios e refeições prontas: Azeitonas, fardas para militares e colegiais, fraldas,
bolinhos, biscoitos, balas, bombons, gravatas, gorros, jogos de lingerie ,jacuscus, cremes, carnes cozidas, carnts
mantõs,
quetas, luvas, ligas, - lenços,
cm conserva cereais cozidos,
caldos,
meias, 'maiôs, mantas, mandrião, mantichurrascos, croquetes, coxinhas, doces,
lhas, paletós, palas, peugas, penhoar,
doces em conserva, empadas, esfilhas,
polainas,
pulover, pèlerinas, ponches,
kibes, legumes cozidos, laticínios, mopijamas, guarda-pó, punhos, perneiras,
lhos, massas alimentícias,
maionezes,
quimonos, regalos, robe de chambre,
omeletes, pizzas peixes, peixes em conroupão,- sobretudos, saias, suspensórios,
serva, pastéis, panquecas, pudins, presuntos, sopas, sorvetes, saladas, san- saídas de banho, sandálias, sweater,
duíches, saladas de frutas, sucos de fru- shorts, sungar. stolas, soutiens, slacks,
taier, toucas, turbantes, ternos, unifortas para fins alimentares, tortas
mes e vestido
temperos

Jane:ro de 1959 673
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In

R.equerente: H. R.

Local: Guanabara
Classe: 48
Requerente: Fábrica de Meias Cont14
Artigos: um pó para limpeza e consernental Ltda.
vação de dentaduras postiças
Local: Guanabara
Classe: 36 .
N° 868.075
Artigos: Meias

uldsprice e jéencea

-L 4.

.

j

INDISTItie DE MS
IIMERICIINO OU.

N" 868.083

COCIERA.—CIA BRASILEIRA DE CONS—,
TRUÇOES CIVIS,
Requerente: Cocibra — Cia. Brasileira
de Construções Civis
Local: São Paulo
Artigos: como nome de emprésa
N° 868.077.
SHIELD—ARC

C,

.PRONAC,

Requerente: The Lincoln Electric Company
Local: Cleveland, Estado de Ohio, EsLimitada
tados Unidos da América
Local: São Paulo
Requerente: Pronac•— Propaganda
Classe: 6
Classe: 29
Nacional Ltda.
Artigos: para distinguir: espanadores, Artigos: fontes de energia elétrica para
Local: São Paulo
escõvas comuns, lambazes, rédos, vas- soldagem a arco elétrico, particularmenClasse: rs
te grupos motores, geradores e deesouras, vasculhos e escovões
Artigos: Para distinguir: apólices, altrodos para soldagem

Requerente

garismos para cartazes, bibelots, clichês,
cartazes, croquis, cartões postais, cartas
geográficas, decalcomanias, desenhos,
isplays, estátuas, estatuetas, estampas,
figuras de ornato, figuras de bonecos
para enfeites, flâmulas, fotografias,
tocõpias, festões, gravuras, imagens,
echos, manequins, mapas, maquetes,
mostruários artísticos para propaganda,
obras de pintura, painéis para decorações, projetos desenhados, plantas,
slides suportes artísticos para
vitrines
Classe: 32
Artigos: para distinguir: agendas, almanaques, anuários, calendários, folhetos, folhinhas, jornais, catálogos, livros
Impressos, músicais impressas, prograina de rádio, televisão e cinema, roteiros impressos de peças teatrais, roteiros
Impressos de filmes, revistas, ucripts»
de minema, de teatro, de televisão
Classe: 50
Artigos: para distinguir como marca de
serviços de propaganda e. publicidade
em geral

PRONÁC—PROPÁGANDA
•

díto Paulo—Capital.
Requerente: Pronac — Propaganda
Nacional Ltda .
Local: São Paulo

Classe: 33

N° 868.072

OS ENE
Requerente: João Baptista da Cunha
Ribeiro
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos: conjunto musical
N" 868.073

.N" 868.084

I.J£11.1)121EE:

N° 868.078

1.. •

TERMOFOSF ATO
n

‘74

IMAIILEtak
_

~410~

Requerente: Química Industrial Santa
Lúcia Ltda
Local: São Paulo

NACIONAL

Clases: 47
Artigos: para distinguir essências para

Requerente: Toru Suzuki
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: fertilizantes

lubrificadóres, fluidos para freios, flui.
dos para isqueiros, graxas lubrificantes,

óleos lubrificantes, óleos para amortecedores e querosene

IV' 868.081

N° 868.086
•Ieg

25.7js";440.

efi":27genNOS

11114~-.=_004
alt
-na,u

SANTA LUCIA

AMERICANO

IND.BRAS1144RA

retra bronquio

N° 868.068

NACIONAL

Requerente: José D'Agostino
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: para distinguir calçados

M.A.C. Supermercados

N" 868.071
Requerente: Transporte e Turismo Armando Lopes Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: para distinguir como marca de
Serviços:, transporte para escolares, excursões, turismo e reserva de passagens

N" 868.082

Requerente: Cetic — Rio de Janeiro —
Cia. Edições Técnicas — Industriais e
Científicas do Rio de. Janeiro
Local: Estado do Rio
Requerente: Indústria de Viés Ame
Classe: 32
ricano Ltda.
Artigos: incluídos na classe
r,/¥
Local: São Paulo
Nome Comercial
No 868.076

N° 868.070

1nI° 868.065-067

ide Rose

indústria Brasileira

Requerênté-. Química Industrial 'Santa
.
Lúcia Ltda.
Local:
São
Paulo
Requerente: Instituto Martinho Gmhne. Classe:: 47
• 't
marães Ltda.
Requerei] e: indústria de Viés America- Artigos: para distinguir essências para 4
. Local: LeoPoldina
lubrificadores, fluídos para freios, fluí. •
•
no Limitada
Classe: 3
dos para Isqueiros, graxas lubriticante4
São Paulo
Artigos: um produto farmacêutico inóleos lubrificantes, óleos para amora.,
Cilassr: 24
dicado no trnremento das tracm-o bron.,
cedores e querosene .
ia classe
.
qu'tes e suas nianilesta,;Ws
\
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N° 868-085

N° 868.090

(QUI ViICA INDUSTRIAL
'SANTA LU C I A LTDA.
Requerente: Química Industrial Santa
Lúcia Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Emprsêa
peo•

N° 868.087

fTIJUCA -Revista Mensal
,Requerente: Editôra Artenova Ltda.
Local Guanabara
Classe: 32
Artigos: uma revista
ped.

N° 868.088

Seção III)
N9 868.097

W. Garcia & Cia: U.

eo,

N° 568.089

Requerente: Ebrasa
Editôra rde Brasília S. A.
Local: Brasília
Classe: 32
rtigos: jornais, livros, propaganda
Impressa escrita e prospectos impressos
Lescritos
N9

868.091.

n-----

fiZequerente: Associação doo Prolissio-

ttals Liberais Ileiversitários do Brasil
Aplub
Local:- Est. -.RGS
Classe . 40
Ramo de Atividade: Consultoria e asgstência jurídica de 2treito privado,
assistem.-44/ c previaencial

N° 868.103
C MUS TOL

Brasileira
Requerente: W. Garcia
Cia. Ltda.
Inallstria
Local: RGS
Requerente: Combustol Indústria e Co.
Nome Comercial
mércio Ltda.
Requerente:
Aplub Ltda. —
Local: São Paulo
imapiub
N° 868.0U
Classe: 8
Local: RGS
Artigos: Aparelhos de combustão de
Classe: 38
e óleo, queimadores, ventiladores,
Artigos: Na classe
urogaria Unicum S/A. gás
incineradores, fornos, estufas, aquecedores, acendedores, assadores, bombas
N'868.092
Requerente: Drogaria Unicum S. A. de ar não mecânicas, calibradores, câLocal: RGS
maras frigorificas, chocadeiras, conta
Nome Comercial
bustores de gás, densímetros, duchas.
para
exaustores, fervedores, bombas
N° 868.099
gás, gasômetros, hidrômetros, quadros
BEVAPELUDIZI
de comando para fornos e caldeiras.,
indicadores de corrente, de pressão,
de nível, registradores de ar, pressão,
Reauerente: Imobiliána Aplub Ltda.
registros automáticos, resistências
— Imaplub
Local: RGS
N° 868.104
Requerente: Cerâmica Cordeiro do NorClasse: 32
LEVESPUU
deste S. A.
Artigos: Álbuns; impressos destinados
Brasileira
Indústria
Nome Comercial
leitura; folhinhas impressas; publicações
em geral, programas radiofônicos, proNa 868.100
gramas televisionados. peças teatrais e
Requerente: lati- ta: °Levespuma
ae
cinematográficas; revistas
Limitar-a
Local: São Paulo
N° 86A. 093
Classe: 28
Artigos: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal e mineral;
indústria Brasileira
artefatos de substâncias químicas, a
Requerente: Testam E.- Cia. Ltda.
saber: açucarreiros; alcayrão preparado
Local: RGS
para as industrias; anéis exeeto de ouClasse: 17
tras classes; aparelhos para lágua; apa"1;251----È
CDPVir
Artigos: Fitas para máquinas e papel relhos para café; aparelhos para chá;
carbono
aparelhos para jantar; aparelhos para
AFLUE;
refrescos; adornos não de outras clasRequerente: Associação dos ProfissioN° 868.101
ses; argolas não de outras classes; aros
nais Liberais Universitários do Brasil
(inclusive para óculos e para guarda— Aplub
OrlflVd oys- VAON
napos); bacias; bainhas; baldes; baiLocal: RGS
xelas; bandeijas; banheiros; bebedouros;
Classe: 50
Rega crente: Imobiliária Nova São biscoiteiras; bolas não de outras clasRamo de Atividade: Consultoria e as,
Paulo S.C.
ses; bombonieres; borracha artificial ou
sistência Jurídica de direito privado,
Local: São Paulo
sintética: borracha natural quando pro.
assistencial e previdencial
Classe: 35
dutos acabado; botelhas; bules; cabides;
'I ima)
cabos; calçados; caçambas; cachepots;
N° 868.094
cálices;
canecas; canudinhos capas, exN°868.102
ceto vestuário; carretilhas; celulóide;
aTTALPÓ
cera para Mdústria, centro de mesa;
cestos; chapas; charão; chuveiros coBrasileira
( Ind js tria
muns; coadores; coaltar; palas indusRega:rente: Metalpó InáIstria e Co- triais; colheres, compostos vegetais não
mércio Ltda.
químicos; compoteiras; confeiteiras; coRequerente: Cotonifício da 'nue S.A.
Local: São .Paulo
pos; cordéis; correias; cubetas; cubos;
Local: Pernambuco
Classe: 5
descansos para talheres; distintivos, exCasse: Si)
Artigos: Metais não trabalhados ou ceto da classe 25; dobradiças; envó.
Ramo de Atividade: Setviços, confec- parcialmente trabalhados. Usados nas
lucros; esferas; esguichos, esmaltes; exções e conserto de roupas
indústrias a saber: Aço; adesivos me- ceto odontológicos e de toucador; es.
tálicos; alcalinos metálicos; alpaca (me- palhadores de água; espelhos; esperma
N. 868
tal); alpax alumínio, antifricção-metal; cate; preparado; espremedores; ernpuantimônio; aparas de metal; babit (me- madeiras; estojos; extensões; farinheital); (b'arra-metal em); bronze; car- ras; fechos; filtros; filmes virgens; fôrbono; metais a; carbureto metálico; cás- mas; frascos; fruteiras; funis; garfos;
cara (cobre) cério (metal); (chapas- garrafas; gelatina não alimentícias; gelo;
metal); chumbo, cisalhas de metal co- gesso exceto odontológico e para consbre; colas metálicas; (saldas); constan- trução; globos; gluteina, gorduras; giz
.an (lisa); cromo s(metal); cupro-ni- para alfaiates; gomas preparadas, não
qual; duraluminio; durana (metal); elec- de outras classes; gorduras preparadas,
tron (metal); eletaoolata; estanho; es- não de outras classes; jarras; lacres,
tíbio; ferro fundidos ni.tal; glucinio exceto de escritório; lamparinas lava.
ama
gusa; hidrqgênio; inian natural (ferro dedos; lavatórios; leiteiras .; licoreiros;
Requerente: Helena B )isot e Thomai magnético); itrio; akieselguhr» lamina- mantegueiras, massas preparadas, não
dos; latão; ligas metálicas: Emalhas de de outras classes; mastigue, matéria
Peter Anthony Davies
metal litio (metal); manganês; maga- plástica ou sintética, mirra; moringas;
Local: Londres, Inglaterra
nin; mercúrio; moligdeno (metal); mucilagem para selos; negro de fumo;
Classe: 38
muntz; níquel; &mio; osmiriclio; ouro; oleína; óleos para pintura; palha preArtigos: Na classe
ouropel; palácio (metal); pastas metá- parada (inclusive para colchões); paDr° 868.096
licas para soldas; permaloy pichesbe- liteiros; palitos, exceto de madeiras ou
oue; plaquê; platina; poeiras de metal; metal; parafina preparada; películas virpós metálicos para solda; prata, ruols; gens; penachos; pendentes; penduricarutênio; similor; soldas metálicas; spie- lhos; piação; pires, plomblagina; pluma
gel; spiegelisen; Sucata de metal; tân- paraestôfo; pós para molfagem; potes;
Requerente: Drogaria LInicum S. A. talo; thomaz (metais fundidos); tiras pratos; gueieiras; recipientes; resinas
Local: RGS
metálicas para soldas; titânio; titanio- preparadas; resinóides preparados: reClasse: 50
silico tombaque; tório; tungstênio (me- vestimentos; rolos de imprensa; rosários;
Ramo de Atividade: Prestação de ser- tal); vanádio (metal): volfram; volfra- , abaes para uso na inclústrias salaviços no ramo farne, cauticos e perfu- nio (metal); yellow; zinco; zircônio deiras, saleiros; sanoue cri-talizado; senv:-;as
(metal)
ias; serviços de café; zerviaos de thá;

'Cerâmica Cordeiro
do Nordeste SM.

Ene

tsRequerente: Agenor de Souza Viana
Local: Sergipe
Classe:- 41
Artigos: condimentos, terapêros e
vinagre

Janeiro de 1969
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serviços de jantar; serviços para refrescos; talhas; talheres, tintas, exceto das
classes 16 e 17; terrinas, tijelas; tipos
para impressão travessas; urinóis; varetas vasilhames, vasilhas; vernizes, exceto para lustrar e de toucador; vasos;
xícaras
N 868.105

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9 868.109
FOLHA DE MINAS
Requerente: S.A. Estado de Minas
Local: Belo Horizonte
Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos, INalendarios,
catálogos, folhetos impressos, folhinhas
impressas, jiornais, livros, peças cinematográficas e teatrais, programas de
rádio e televisão impressos, propaganda •e prospectos impressos, publicações
impressas, revistas impeessas

Xathatia 31touviso Ctddià
lachlatria Brasileira

Requerente: Malharia Monviso Limitadà
Nome Comercial
N°

'
1

868.106

)%atikuka l&ougkíti
ladústris Draguem',

Requerente: Malharia Monviso Limitada
Local: Estado do Rio
Classe: 24
Artigos: Adorno de pano, algodão para
alfaiate, ataduras (exceto para fins medicinais), bordados, braçadeiras, cadarços, capas para móveis, carapuças (exceto para vestuários) coadores de café,
cordões de qualquer tecido, debruns,
elásticos para vestidos, enfeites de pano,
etiqueta s de panos, feltro para Jimpesas, fitas, flanelas para limpesas,
franjas, galões, laços, ombreiras, palmilhas, protetores para panos de colchão, sacolas, sacos, tiras
' N9 868.107
Requerente: Malharia Moa viso Limitada
Local: Estado do Rio
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuários e roupas feitas de malhas, inclusive calçados,
agasalhos, blusas, blusões, calças, casacos, gravatas, chales, chapéus, casacos de peles, jogos de Tangeria, luvas,
lenços, meias, perihoar, pulover, quimonos,
robe-chatabre, saias, schorts,
talas' e vestidos
1%/9 868.10a

INQUINORTE
Requerente: Inquinaste Indústria Química do Nordeste S.A.
Classe: 46
Artigos: Alvejantes, anil, cera para lustrar e polir, detergentes, esponjas de
aço para polir, fósforos, graxas, lixa,
6leos para lustrar, pós e pomadas para
dar e conservar o brilho, preparados
para lavar, lustrar e polir, sabão 'comum, saponáceios, soda cáustica. xclas
Classe: 2
Artigos: 'Ácidos usados na agricultura.
na horticultura, na veterinária e para
fins sanitários; adubos, água oxigenada
desinfetante, águas sanitárias, alcalis
para a agricultura, para a veterinária
e para fins sanitários; alimentos medicamentosos para animais, seinéclios para
animais, bactericidas para fins sanitários e para a veterinária; carrapaticidas,
ceras para enxerto, salitre do chila,
cloretos para a agricultura e veterinária; defumadores, desinfetantes, fertilizantes, fungicidas, inseticidas.
-

N9 868.110
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Classe 4
Artigos: Algodão em bruto e em- rama5
- cal em bruto ou parcialmente pre4
parado - calcáreos - crinas - cérl
mineral - vegetal ou animal em brutcti
ou parcialmente preparada - cortiça¡
em bruto - fibras minerais e vegetais
em bruto - geléias em bruto ou par4
N9 868.114
cialmente preparadas - gorduras cal'
bruto ou parcialmente preparadas - la.4
IR. R.
tez - madeira bruta ou parcialmentd
preparada - minério bruto Requerente: R. R. Projetos Industriais brutos ou parcialmente preparados
ossos - palha em bruto ou parcialmena
Limitada
te preparada - pastas brutas ou para;
Local: Belo Horizonte
Classe: 25
cialmente preparadas - pedras brutal'
Artigos: Ações, apólices, bônus, dese- - pelos de animais em bruto - saia
nhos, plantas, projetos, prospectos e minerais em bruto sr:-- seivas vegetaia
títulos
Classe 5
N° 868.115
Artigos: Aço — alumínio - bronze -mi
chumbo - cobre - ferro - hidroa
gênio - manganês - ligas metálicas -4
01Pla
níquel - ouro - prata - sucata daí
metal - soldas metálicas - zinco
Requerente : Ciplan -- Coordenação de
Classe 6
Investimentos e Planejamento EconómiArtigos: Alavancas mecânicas - ar
co Ltda.
ianques de motores - bases de máqui4
Local: Belo Horizonte
nas - blocos partes de máquinas -e
Classe: 25
Artigos: Ações, apólices, bónus, dese- boubas elétricas e hidráulicas - eabe4
nhos, plantas, projetos, prospectos e çotes de máquinas - ferramentts inea
câfficas - geradores de corrente títulos
quinas cortadoras - máquinas de bora
dar - máquinas de costurar - má'
NY 868.116
quinas de fabricar produtos - máqui4
nas lavadoras - máquinas moedoras -4
máquinas refrigeradoras - maquinal
ventiladoras - mcitores -- segmentos
- teares e turbinas
Classe: 33
Artigos: Bãncos, bôlsas de valôres, casas bancárias, ermirêst de administração de bens, de obras e de imóveis;
empresas de planejamento, empresas
de auditoria

Requerente TV Zero Comérciè, Indústria e Representações Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 8
Artigos: Aparelhos eletro-domésticos,
aparelhos de som, alto-falante, bobinas, campainhas elétricas, chaves elétricas, aparelhos cinematográficos, discos gravados, aparelhos fotograffcos,
filmes revelados, instrumentos eletrônicos, lâmpadas, microfones, pilhas elétricas, aparelhos de telegrafia e de telefonia, aparelhos de televisão, aparelhos de registros e reprodução de imagens e sons, aparelhos de barbear, dispositivo de contrôle remoto
Classe: 50
Gêneros de Atividade: Empresa de consertos, empresa de orientação, empresa de rádio transmissão, empresa de Requerente: Alterosa - Crédito, Fitelevisão, oficina de consertos de rá- nanciamento e Investimentos S. A .
Local: Minas Gerais
dio e televisão, oficinas mecânicas
Classe 1
Artigos: Abrasivos químicos - absorN9 868.111
ventes químicos - ácidos - adesivos
PROFARQULMICA
químicos - alcalis químicos - álcool
para indústria atiticorrosivos químiRequerente: Profarquimica S.A.
cos - ativadores químicos - bases
Local: Natal
químicas - catalisadores químicos Classes: 1, 2, 3, 48
corantes químicos - dissolventes quíArtigos: Substâncias químicas e prepa- micos - fixadores químicos - fluidos
rados usados nas indústrias, na fotográ- químicos para a indústria - gases quífica e nas análises pesquisas, substâncias micos - hidrogênio - impermeabilie preparações anti-corrosivas e anti- zantes químicos - n'tratos - óxidos
oxidantes, substancias e preparações - oxigênio, - pós químicos - sais
químicas usadas na agricultura, na hor- químicos para a indústria - secantes
ticultura, na veterinária e para fins sa- químicos - sodas químicas
sulfatos
nitários, substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na
Classe 2
medicina e ferrrnácia, vacinas e biocul- Artigos: Ácidos usados na agricultura
tura para serem usados na medicina t e horticultura - na veterinária e para
farmácia, perfumaria, cosméticos, den- fins sanitários: adubos - água oxitrificios, sabonetes e preparados para genada desinfetante - águas sani'.arias
o cabelo, artigos de toucador e escovas - álcalis para a agricultura - para a
para dentes, unhas cabelo e roupa
vcterinaria e para fins sanitários alimentos medicamentosos para animais
N° 868.112
- remédios para animais - bactericidas para fins sanitários e -para a veR 4%
terinária - carrapatiodas - ceras para
W. Racionalização enstértos - salitre do chila - cloreRequerente: R.
tos para a agricultura e veterinária
e Organização Ltda.
defumadores - desinfetantes - fertiLocal: Belo Horizonte
lizantes - fungicidas - inseticidas
Classe: 25
Artigos: Ações, apólices, bónus, deseClasse 3
nhos, plantas, projetos, prospectos e
Artigos: Acetatos usados\ na medicina
títulos
e farmácia ácidos usados na peciSchia a farmácia - alcalinos para farN° 868.113
mácia e medicina - álcoois medicinais
- bicarbonato de sódio - cápsulas
medicamentosas - carbonatos - comprimidos medicinais - detergentes medicinais - elixires medicinais - estimulantes medicinais - crer mcclic.itya gasosos laxativos - óleos medicinais Requerente: Alterosa- Crédito Finan- pastas medicinais - pomadas medicinais
- soluções medicinais - supositórios
ciamento e Investimentos S.A.
a-- vitaminas - xaropes
Local: Belo Horizonte

Classe 7
arados - ba4
Artigos: Adubadores
tedeiras agrícolas - capinadeir. as ine4
escarificadorea
cavadeiras
cânicas
- lcomóveis agrícolas - máquinas ir4
rigadoras agrícolas - máquinas scmeaa
deiras - motores agrícolas - magia.;
nas cultivadoras L- máquinas des'nfetad
doras de plantações - tosedores de
grama - tratores agrícolas
Classe 8
Artigos: Aparelhos eletro-domésticos
boss
aparelhos de som - alto-falantes
binas - campainhas elétricas ves elétricas - aparelhos cinematograd
ficos - discos gravados - aparelhog
fotográficos -.filmes revelados --- une
trumentos eletrônicos - lâmpadas -42
microfones - pilhas elétricas - apare4
lhos de telegrafia e de telefona -s
aparelhos de televisão - aparelhos de
registros e reprodução de imagens e
sons - aparelhos de barbear - dispo.
sitiVo de contrôle remoto
Classe 9
Artigos: Arcos para instrumentos nnts:
sicais - bandolins - baterias musia
cais - bocais para instrumentos musin
ais - caixas de música - cordas para;
instrumentos musicais - cravelhas para
instrumentos musicais - ins:rumsntoa
musicais de cord, instrumentos mu4
sicaís de percussão - instrumentos int14
sicais de sôpro - órgãos para instrumentos musicais
Classe 10
Artigos: Algodão medicinal - apare
lhos odontológicos - aparelhos eletróc
cirúrgicos - aparelhos de ou para in4
fra-vermelhos - aparelhos de raio X -4
aspiradores cirúrgicos - capas para tini
higiênicos - estojos . farmacêuticos safa
instalações hospitalares - instrumento*
médicos - instrumentos odontológicol
- motores para dentistas - transmias
sores de sons para fins médicos
vibradores medicinais,

11•1

IP*
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Janeiro de 19b9

promissórias papel para embrulho e
Classe: 23
NI9 868..118
Artigos: Aparas de tecidos, fazendas para escrever, pastas de cartolina, reCM Peça, retalhosde te tecidos, teci- cibos em branco, recipientes de' pados em geral, tecidos revestidos de pel e paleão, sacos de papel, talões
Classe: 39
qualquer material
Artigos: Bolsas,- caixas, calços , chaClasse: 24
Artigos: Adornos de pano alamares, pas, dedeiras descansos, encostos, eueis
para móve
s, capas volueros, guarnições
atacadores., bolsas, bordada
Requerente: J. R. Geigy S. A.
para móveis e para instrumentos mu- similiares recipientes, revestimentos,
Local: Basiléia, Suíça
sicais; elásticos, entretelas, fitas, mo- sacos soldados, tolhas, tubos e vasos,
Classe: 2
chilas, palmilhas rendas, sacos vieses artigos estes de borracha os gut aArtigos: Preparados para exterminar
percha
se: 25
Clas
plantas e animais daninhos, inclusive
Classe: 40
Artigos: Ações, apólices, bibelots arClasse 12
herbicidas
tísticos, bônus, cartazes, clichés, de- Artigos: Acolchoados para móveis;
igos: Colchetes — dedais — fechos senhos
Classe: 33
escudos, esculturas estampas, armários, bancos, bérços, bureaux,
corrediços — fivelas — jarras — gri- flâmulas
, gravuras, letreiros, mane- cadeiras, camas, ; colchões, dormitófas de metal ' para vestidos — ilhoses quina obras artísticas, painéis, pro- rios, móvel de varanda móveis para
N9 868.119
.— lantejoulas — missangas e presilhas jetos desenhadas, rótulos artísticas, escritórios para hospitais, para sala
de jantar, para sala de visita, para
títulos
televisão; travesseiros
Classe: 26
Classe 13
Classe: 41
Arrgos: Adornos — agulhas — ao- Artigos: Adôrnos, degraus, dormentoaduras — alfinetes de gravata — tes, escadas, estrados, fôrmas, moldu- Artigos: Alimentação para animais e
anéis — balangandãs de metal precio- ras painéis,- placas, caixas, cabos de para aves; carnes, (icicas, essências
Requerente: „J. R. Geigy s. A.
palitos, puxadores, su- alimentícias, condimentos para aliLocal: Basiléia, Suíça
so ou imitação — braceletes — brin- ferramentas,
portes, recipientes, tampas, tapeltes, mentos, farinhas, hortaliças laticíClasse: 2
cos — contas de metal precioso e pe- tubos e vasilhames, objetos êstes de nios, leite, peixes, rações alimentícias,
Artigos: Preparados para extermines
dra preciosa ou imitação — correntes
l,
madeira, ôsso ou marfim
rações balanceadas para animais,
sa plantas e abimais daninhos, inclusive
de metal precioso ou imitação — pedras
vegetais, víveres
Classe: 27
herbicidas
lapidadas
Classe: 42
Artigos: Balaios, esteiras, rêdes, caixas, cêstas, enfeites, esti:dos guarni- Artigos: Aguardentes, aperitivos, biN9 868.120
ções para móveis, malas, maletas pro- ter, cervejas, chopps, conhaques , LerClasse 14
riet
genebra,
gin
graspa
licôres,
quitetores
para
cada
e
mesa;
recipientes,
Artigos: Aparelhos para água — de
café — de chá — de jantar e para revestimentos, escolas , sacos, artigos nados, rum sucos alcoolicos, vinhos,
'yodka, whisky
êstes de palha ou fibra
refresco — invólucros — espelhos —
a
Cl sse: 43
Classe: 28
filtros — fôrmas -- recipientes — va- Artigos: Borracha
artificial ou sin- Artigos: Refrescos e águas naturais
silhame — vidro comum — em pó — tética-, celulóide, cêra
para indústria,
e artificiais usadas como bebidas
Industrial -a- laminado — vidro em ge- colas industriais, filmes virgens, gesso
Classe: 44
ral — vidro para automóveis
matéria plástica ou sintética, óleos Artigos: Acendedores de cigarros capara pintura pós para molagem, tin- chimbo, charutos, cigarreiras, cigarros, cinzeiros. ervas para fumar, fuClasse 15
tas, vernizes
Classe: 29
mo isqueiros, palhas para cigarra, piArtigos: Instalações sanitárias — recipientes de cerâmica — reservatórios de Artigos: Esétivas comuns, escovões, teiras, porta-fumos, rapés, tabacos
Classe: 45
cerâmica — serviços de café — chá — espanadores, lambazes puxadores de
Artigos:
M
água, vassouras, vassourinhas
udas de árvores naturais,
jantar e para refrescos em cerâmica —
freires naturais grãos de sementeira,
Classe: 30
vasilhame de cerâmica
mudas
de
quaisquer
vegetais,
plantas,
Artigos:
Armações
para
guarda-chuClasse 16
sementes para. plantio
vas, barbatanas para guarda-chuvas,
Artigos: Argamassa para construções, bengalas,
Classe: 46
cabos e capas para guardaazulejos blocos para construções e chuvas; guarda-chuva,
v
ponteira para Artigos: Al ejantes,
anil, ce'ra para
ação; cimento comum, cal guarda-chuvas e bengalas,
paviment
sombri- lustrar e polir, detergentes , espônjas
para construções, chapas para consnhas varetas para guarda-chuvas
de aço para polir, fósforos graxa, litruções, edificações pré-moldadas, esxa, óleos para lustrar, pós e pOmadas
Classe: 31
mequerente: Monsanto Company
quadrias, estruturas para constru- -Artigos: Adesivos
vedação, ar- para dar e conservar o briloh, pre-! Local: Município de St. Louis —
ções, janelas, ladrilhos , lambris pa- ruelas para vedação para
parados
para
lavar,
lustrar
e
polia!
barracas
de
campale para forrar casa, tacos, telhas, panha, cavaletas, cap sulas para gar- sabão comum, saponáceos soda cáus- Missouri — Estados Unidos da América do Norte
tijolos tubos de concreto, vigas pre- rafas e frascos, cordas, cordões , fôrros
tica, velas
Classe: 8
paradas para construções vitrôs
Classe:
47
para
vedação
lonas
em
geral,
manArtigos: Dispositivos semi-condutores;
Classe 17
Artigos:
Alcool,
carburantes,
carvão
gueiras
material
de
vedação
em
geral,
.
aparelhos, componentes
Artigos: Aparelhos duplicadores de
ve etal ou mineral;
g essências para instrumentos,
e sistemas elétricos e letrônicos, e
copias arquivos, canetas, caixas se- rôlhas em geral, correias de trans- lubrificação,
fluídos
combustíveis,
lumissão
partes
e
acessórios
dos mesmos, para
gistradoras, cofres, fichários instrubrificadores para freios , para ailtuni- serem usados na medição
Classe: 32
a mesa
da frequèn.mentos de escrever, jogos pár
nações;
gás
gasolina,
graxas
lubrifiArtigos: Albuns impressos, calendáde escritório, máquinas de calcular, rios,
cia de , sinais elétricos, da voltagem e
cantes,
lubrificantes
óleos
para
ilucatálogos,
folhetos
impressos,
fodas propriedades físicas dos .mateendereçar, escrever, grampear, somar;
lhinhas impressas , jornais, livros . pe- minaçao, petróleo refinado, quvrosene riai poliméricos; contadores de ocortecnigrafcs, tintas
Classe:
48
ças
cinematográficas
e
teatrais,
proClasse 18
rências ocasionais; obtenção, procesgramas de rádio e televisão, impres- Artigos: Aguas de beleza, aparelhos samento
e distribuição de dados para
Artigos: Adagas . arpões para pesca, sos,
para
barbear,
aparelhos
para
cortar,
propaganda
e
prospectos
iinpresutilização; e sinais geradores de elecápsulas para armas. cartuchos de
ondular
e
secar
cabelos;
cremes
para
sas,
publicações
impressas,
revistas
aparelhos eletrônicos para
munição, clorato de sódio, dinamite,
pele . cortadores de unha, comésticos, tricidades;
impressas
uso na medição dos intervalos de
espadas, explosivos, facas, punhais.
desodorantes,
essências
perfumadas
Ciasse:
34
tempo e do tempo transcorrido
fogos de artifícios, munições de caça
tinhas, corti- escôvas de toucador, estõjos para tou
pólvora, projéteis, punhais revólveres Artigos: Capachos . cor
cador,
lâminas
para
barba
líquidos
linóleos:
oleados,
nados,
encerados
N9 R68.121
torpedos
panos para assealhos e paredes, pas- e pós para uso em toucador; óleos
Classe: 19
perfumados, sabões perfumados
Artigos: Gado asinino, gado bovino, sadeiras, persianas móvás, sanefas e
tapetas
Classe: 49
gado caprino, gado cavalar, aado
Classe: 35
•
Artigos: Aparelhos de alnástica baequino, galinaceos vivos , gado miar, Artigos: Camurças
estiajos
de
couro
,
ralhos bolas pa a quaisquer
de
r jogos,
gado ovino, gado sumo, gado vacum
e pele, malas, mochilas, palmilhas, carrinhos para crianças, cartões para
Classe: 20
pasta,
peles
em
bruto,
peles
parcialjogos, divertimentos , dispesitivos para
Artigos: Ancoras, bóias, cintos de na'e Maternidade do Meler
marcação de jogos, estojos de jogos,
tação, jaquetas para natação, moline- mente preparadas, peles n
pulseiras
recipientes
de
pele
e
amaro,
fichas para jogar, jogos de. quaisquer.
tes p ára-quedas, salva-vidas, sigas
sacos de pele e couro; saltos, solas espécies, mesas exclusivamente para.
náuticas
para calçados, valises, vasilhame de jogos . miniaturas de quaisquer espé-a Requerente: Respital . Casa ele Sande
Classe: 21
e Maternidade, do • Melar
couro e pele
cies para brinquedos, móveis de brin-a
Artigos: Ambulâncias e suas partes
Loca , : Guanabara
Classe:
36
quedos
,
passatempos,
paços
de
jogos,
integlantes, automóveis suas parClasse: 33 a- Titulo
velocípedes
tes integrantes. automotrizes e suas Artigos: Agasalhos, blusas, calçados,
-partes integrantes, aviões e suas par- calcas camisas capas, chapéus chiN9 8d8.122
Classe:. 50
tes integrantes, bicicletas e sua apar- nelos, cintos fantasias; fardas, gravaneros de Atividades: Bancos , (soltes integrantes, b'c'cletas e sua 9 par- tas, lenços, lingerie, luvas, meias s'Gé
as e Valores, Casas Bancárias ' Empartes integrantes, chassis, eleè-ada- meias confecções roupas feitas rou-: presas
de Crédito Financiamento e
e roupa de baixo
pas para esporte,
res embarcações e suas partes InteInvestimentos, de Planejamento, Ema'
Classe: 37
grantes, escadas rolantes; locomoti• presas de Publicidade
vas e suas partes integrantes, moto- Artigos: Acolchoados, cobertas, cober•
cicletas e suas partes integrantes, teres, colchas, edredons, fronhas,
N9 8C8.11'7
ônibua e suas' partes integrantes, re- guardana
p
os, guarnições para cama
mos, tratores não . agriaolaa
e mesa, lençóis, mantas, panos de
Classe: 22
prato e análogos tolhas
J, C. EiE BARROS FERNANDES
Artigos: Carretéis de linha fios enn
Classe: 38
geral para tecelagemm
'de lã, li- Artigos: Agendas bobinas de papel,
Requerente: Associação Cultura Re-ahas para bordar, para coser, para blocos, cartolinas duplicatas . envelo- Reauerente: Judite Cabral de
creativa e Beneficente Brasiluso
tricotar; novelos de lã, novelos de pes, etiquêta.s, faturas, livros de conFernandes
Local: Guanabara
linha
tabilidade, ntalas de p e peião notas
Local: Guanabara
Reivindicação: Nome Civil

Classe 11
Artigos: Aparelhos de café — de chá
e de cozinha — armações — baila:das
— baterias de cozinha — caixas — chaves — enfeites — invólucros — engrenagens — es'ojos — fechaduras — ferro para passar roupa — instrumentos
cortantes e perfurantes — jarras — molas — perfilador — recipientes — talheres — vasilhames

CAMPADURAL

CAMPATOP

Hospital, Casa

Mar

Saúde

Associação Uultural.
RAereativa e Beneiciente
Brasiluso
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N o 668.123

Sociedade Técnica Auxiliar.
de Mineração

Ltda.

rikquerente: Sociedade Técnica AUs
xiliar de Mineração Lirhitada
Local: Guanabara
Nome de Empresa
Ne 868.124

Casa do Construtor
e Materiais de Construção Ltda.
Raquerente: Casa do Construtor e
Materiais de Construção Ltda.
Local: Guanabara
Nem ede Emprésa
N o 868.125

Jalici:o de 1939 t

'

'31111

Clas3e: 16
No 868.144
No 868.131
Artigos:
Paia distinguir mateilitiá
ZANETTC
para consiaueao a saber: Canas, iajotas, • ferros para construçae, inaInd. Brasileira,
Dli.BUICO
nilha.s, colunas, pilares,telhas, estacas
postes, tijolos, atacas, azulejos, n adriInos,
pai.nais paia tetos e pa- Requerente: Auto Peças Zanetto Ltd&
..
Requerente: Comercial e Importadora
Local: São Paulo
rado
Fernandes Ltda.
Artioos: Veiculas e suas partes ante.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Alhos.
grantes caminhões e suas partes inClasse: 41
tegrantes, automóveis e suas. partes
Integrantes, breques, calotas , amorteNo 868.132
cedores de veículos, câmaras de ar
par a o aeculos, calotas, freios de dixe.
ção de veículos, guidões; varais de
velculos, molas de veículos, paralamas, eixos de direção, direção de
Requerente: Novidades Mo-Cam Ss.ota veículos, bicicletas e suas partes inRequerente: Yoshio Kume
tegrantes, pedais de câmbio e iodas
Local: São Paulo
Local: Paraná
para veículos
Classe: 48
Artigos: Trilhadeira para cereais.
Artigos: Para distinguir sabonetes
Classe: 7
r's o 868.145
perfumados, pó de arroz, taxo perfuODL0
mado, rouge, baton, lápis para maNo 868.133
quilagem, oleais e loções para o caBraaile.u.n
belo, cremes e pomadas para a peie
essências, extratos, brilhantinas, desoSANTA MONICA
dorantes de USO pessoal, cosnieticoi
para a pele, .e maquilagem; fixadores
Requerente: Jóias Delta atua.
Requerente: Livraria Santa Meu ice para o cabelo e cremes para o caLoeal: São Paulo
belo •
Ltda.
Classe: 13
Local: São Paulo
Artigos:
19 863.140
Abotuaduras, de punho.
Artigos: Livros
águas marinhas lapidadas, ametista
Classe: 32
lapidadas, alfinetes de gravatas, alfi" SKIMONAL ""
n.etes para adornar vestuário, anéis,
N o 868.134
ind. Brasile:5.ra, argolas para usar como jóias, botões
de colarinhos, oraceletes. brilhantes,
M
Requerente: Valdir Antosio Eianchin brincos, broches. chaveiros, correntes
Local: São Paulo
de metal precicso, ou imitação, prenClasse: 41.
dedores de gravatas, pulseiras, rubos.
Requerente: 1 M C internacional
•Arigios: Sorvetes
lapidados, safiras lapidadas, topaste
Média e Comunicações Represem:a-lapidado, medalhas, pérolas naturais.
tacões Ltda.
• N o 838.141
balangandans de metal precioso ou
Local: São Paulo'
imitação
Servias: Publicidade
JAMONIK.
ClasSe: 50
N o 868.146
.
N o 868.135

Brasileirem

?Au
Itraelie

•••••••

Ind. Brasileira

Requerente: Casa, do Construtor e
Materiais de Construção Ltda..
Local: Guanabara
Classes: 1 — 4 e 16 — •Título
N e 868.126

DESENVOLTEC
Requerei] te: "Desenvoltl• c " Sociedade
para o Desenvolvimento Tecnológico
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Marca de serviços; tôda espécie de serviços relacionados com
e desmvolvimento tecnológico em to=
dos os campos da atividade huma-na

Nv
'RESENVOLTEC° SOCIEDADE
PAPA O DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO LTDA
Requerei)te: "Desenvoltec" Sociedade
para o De.senvr o almento Tecnológico
Limitada
Local: São Paulo
Nome Comercial
- N. 868.128-129

Ind. amei/eira

jUPIT ER IIMUSTRIA
E COURÕIO DE AU. TO PinAS
Requerente: Ernesto Mareio
Laca]: São Paulo
•Titulo de Estabelecimento
Classe: 21

PIUNSDOR
Brasilel-ra
--•-• P e ar e lor Prataiaa

Requerente: Lupa Aronovici
Local: São Paulo
•
Classe: 36
Artigos: Vestidos, saias, camisas, calças, camisetas, camisolas, calcinhas
pijamas, soutiens, anáguas; aventais
cinturões, cintas, ligas, otucas, calçaaos, blusas; casaccs, blusões, luvas
meia-, m.aillots, bafiy-dolls, cache-cols
roupões, robe de chambre, uniformes
guarda-pós, corpinhos, roupas aeancas de uso pessoal.-

MURALHA "
Ind. Brasileira

Requerente: Milralha Automóveis
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Automóveis
No 868.147
VÁ •P‘.

LANCHES
SAMOS

N o 8'.8.142

SACRIF
Ind. :Brasileira .
"

CO

Fundião de Metais Ltda.
Local: São Paulo
R,eouerente: Rei'e Lanches Somos
Artigos: Argolas. abridores, baixe/as
Requerente: Moslas Sacrif Ltda.
vibandejas, asai-l e ais cirzeíros e
Local: Seio Paulo
Local: São Paulo
ços assa café
Case: 36
Classe: 41 Titulo
Classe: 11
Artigos: Vestidos, saias, camisa s. , cal
0
as,
camisolas,
-alcinha,
.
caraO
4
las' 865.148
atjamas, ecut•iens, anáguas. a-amiais
cinturões, cintas, ligas, touga.s, calça"INSTITUTO DE BE
los, blusas, casacos, blusões. luvas
LEZA SANGE 't —
meia, maillots, ba.by-dtals, cache-cola
roupões, robe de chambre, guar-pás
Corpinhos e roupas brancas de pes- Requerente: Antonio de Padua
veies
sina
Requer..nie: Semb e a S. A. Maiaiores
Local: São Paulo
Rrasilairos
Requerente: M.M. Ba.stista
Classe: 33 50 Título
No 868.143
Loca': São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 4.
. Classe: 2.5 33 e 40 Titula
0 9 868.149
1
GARNERA,
•Mi igcs Mármore bruto ou parcialind.
mente preparado e granito bruto
las 858./.3g.
ALAM() ."
"

*7;1;111~

Ind. Bra.sileira

Requerente: Esr. Lanches e Confeitaria Caerars, Ltda.
Locai: São Pauli:,
f• •
Requerente: Alain° Comércio de CePatia0 C-D•rr£MBMG"
Classe: 41
reais Ltda.
Aliche.
paio
Artigos: Lan elle;
Local: São Paulo
a,
presunto,
ruo
.o
o a tês, copa. moi t d
BRÁSR.ErRA
a• eisi ria-»i •de earvieis na-s
Classe: 41
mus.sase"a, euelio, requeijão,
aerviene ra's ei onados com extração,'
Artigos: Arroz, feijão, fubá, milhe
bana f i es arn esi`a r s ves s lin y nt.as e res.-,
racha,
linguiça,
samostarda, ra l
lentilha, ervilha, grão de bico, ene
tou s s e ão p.r.'ear.:'.ee
- e • churea s -ro bolos, doces, bola- cebola, chá, café, féculas alimentícias
a a snorte de•
inárnv,res e a r aolto
biscoitos: pão, fubá, milho, café. sal, açucar, farinhas alimentícias do
a_maneal a:
Servia° se ee.:Reartietiento: ,o-na.„
ograf;E:13 e çonservasaa de mármores eidústria
bambai-s. chocela s, drops, bo- cereais, amendoim, batas, farelos alipaca Construeas
granitos
lai. • chá, e deces e; ;ons ervas e mentícios, flócos e condimentos e pre.
•
Té'rmos depositados em 641-SR
e
cristalizaelk
Local: São Paulo
parac%s para a alimentaetto
"CMCURSO GRÁFICO DO ANO
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§i 9 868.150

MAGIPON "
Ind. Brasileira
"

**

"•=7
N9

868.155

is
Ind. Brasileira

Requerente: Magifon Emprêsa Higie- Requerente: Batzai Indústria Metalúrhizadora de Aparelhos Telefônicos
gica Ltda.
Ltda.
Local. São Paulo
Local: São Paulo
Classe 21
Cia.,ise: 50
Artigos: Automóveis e suas partes inteArtigos: Limpeza de aparelhos tele- grantes, caminhões e suas partes integrantes, amortecedores de veículos, ala- fônicos
vancas de câmbio, câmaras de ar para
1\I° 868.151
veículos, pedais de câmbio eixos de
direção, de veículos, direções para
veículos, guidões, freios, calotas, breques,
" UCHIYAMA
para-choques, para-lamas, para-brisas,
.Ind. Brasileira
bicicletas e suas partes integrantes, capotas, molas para veículos, varais de
Requerente: Gráfica Uchyma Ltda,
veículos e rodas para veículos
Local: São Paulo
Classe 38
1,T , 868.156
Artigos: Agendas em branco, álbuns em
branco, bobinas de papel, blocos de papel,
blocos para desenhar, blocos para escrever cartões comerciais, e de visitas,
fõllias de celulose, fôlhas de papel ou
papelão, guardanapos, de papel, mataborrão, faturas, duplicatas, recibos em
branco, papel absorvente, papel almaço,
papel estanho, papel carta, papel de celulose, papel para embrulho, papel higiênico, papel para impressão, papel impermeável , papel de sêda, papelão para
•qualquer fim, talão de notas, tubos de
papel ou papelão, sacos de papel
N° 868.152
Requerente: 1Vlaqpel do Brasil —
Máquinas e Peças Leda.
Local: São Paulo
"EGIMAQ
Classes: 6, 7 e 21
Ind. Brasileira Artigos: Máquinas e suas partes integrantes para indústrias, motores e suas
partes, acessórios para automóveis, alaRequerente: Egimaq — Indústria de
vancas, anéis de pistão, anéis de óleo,
Máquinas Ltda,
auto-lubrificador, máquinas para ajustar,
Local: São Paulo
batedeiras, bielas, bombas d ear compriClasse 7
Artigos: Adubadores, ancinho empilha- mido, bombas lubrificantes, bombas hidores, arrancadores de plantas, arranca- dráulicas, bombas centrífugas, comprestocos, bombas agrícolas, bicos de arados, sores, máquinas brunidoras, máquinas bebatedeiras agrícolas, lança-chamas, agrí- toneiras, cruzetas, cilindros, válvulas para
colas, destocadores, máquinas cavadeiras, óleo; máquinas de agricultura e horticulmáquinas cultivadoras, máquinas capina- tura e suas partes integrantes , grandes
deiras, máquinas de abrir canais, de ir- instrumentos agrícolas inclusive tratores
rigação, máquinas de amanhar terra, má- e implementos; automóveis e suas, partes
Integrantes
quinas de empilhar, máquinas semeadeiras, moto-arados, máquinas escarificadoN° 868.157
ras, máquinas pulverizadoras, tratores
•sn
agrícolas
N°868.153

"TORIPLAC
Ind. Brasiimra
Requerente: Marcenaria Toriplac Ltda.
Local: São Paulo
Classe 40
Artigos: Porta abajures, armações sob
forma da móveis, balcões sob forma de
móveis, bancos, divãs , cadeiras comuns,
cadeiras com molas, mesas, escrivaninhas,
bares sob forma de móveis, biombos sob
forma de móveis, camas comuns, conmw juntos de móveis, para salas de jantar
t de visitas, acolchoados para móveis,
dormitórios, móveis de copa e cozinha,
"cristaleiras, roupeiras, guarda-roupas,
guarda-louças, guarda-comida, sapateiras,
poltronas, penteadeiras, espreguiçadeiras,
porta-chapéus, vitrines sob ,forma
de móveis
N°868.154

Janeiro (12 1(2::..9

Requerente: Macipel do Brasil
Máquinas p Peças Ltda.
Local: São Paulo
Classe 7
Artigos: Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes, grandes instrumentos agrícolas inclusive
tratores e implementos
Classe 6
Artigos: Máquinas e suas partes integrantes para indústrias, motores e, suas
partes, acessórios para automóveis, alan CREDI M6VEIS
vancas, anéis de pistão, anéis de óleo,
ELETRO DOMÊSTI.
auto-lubrificador, máquinas para ajustar,
batedeiras, bielas, bombas de ar com p riCOS MAGN6LIA
mido, bombas lubrificantes, bombas "hiRequerente: Credi Wwe's Eletro Domés- dráulicas, bombas centrifugn-, cn , ”pressores, máqu"nas fr.un'dnrn-,
._
ticos Magnólia Ltda.
'S
toneiras, cruzetas,
Local: São Paulo
p: 'a óleo
Classe 40 — Titulo

N° 868.158

MARCARI

,End. Brasileira

N9

868.164

WTO SEGURO
Ciado Brasileira,

Requerente: Indústria Metalúrgica
Requerente: Hirto Seguro — indústria
Marcari Ltda.
Extrativa de Minér:os , Ltda.
Local: São Paulo
Local: Sjió . Paulo
Classe 11
Classe 4
Artigos: Ferragens e ferramentas de
Artigos: Minér:os
tôdas as espécies, cutelaria em geral e
outros artigos de metal não incluídos em
1\1 9 868.165
outras classes: alicates, alavancas, mar•
telos de tôdas as espécies, inclusive para
uso doméstico
N° 868.159

EMAX
DESINGRAXANwz
Ind. Brasileira
Ind. Brasileira
Requerente: Ema — Produtos Químicos
Limitada
,Requerente: uriginat S/A — Indústria
Local: São Paulo
de Auto Peças
Classe 1
Local: São Paulo
Artigos: Um desingraxante usado na
Classe 21
indústria
Artigos:
Para
distinguir:
alavancas de
N9 868.160
câmbio, amortecedores de veículos, aros
para veículos, bancos de veículos , braços
de veículos, breques, calotas, câmaras de
N.TERLAB
ar para veículos, carroceéias, chapas
de veículos, chassis, desligadeiras de
Requerente: Interlab — Comércio
veículos, direções de veículos, dirigíveis
de Drogas Ltda.
e suas partes integrantes, grades, dragas,
Local: São Paulo
eixos de direções, de veículos, eixos de
Classes: 3 e 33 — Titulo
veículos, elevadores, engate .de veículos,
escotilhas, estribo de veículos, freios de
N° 868.161
veículos, fronteiras de veículos, forgóes
e suas partes integrantes, , guidões de
veículos, hélices de veículos, manivelas
partes integrantes rodas de veículos,
para-brisas de veículo
s, pedais de câmbio
pick-ups e suas partes integrantes, pneumáticos de veículos, radiadores para
veículos, toletes para veículos, varais de
veículos, varetas de veículos; automóveis
e suas partes integrantes, camionetas e
Requerente: Urseanu Adelstein
suas partes integrantes, vagões e suas
Local: São Paulo
partes integrantes, carros irrigadores e
Classe 1
suas partes integrantes, carros-reboque e
Artigos: Para assinalar: Um produto suas partes integrantes, carros-tanques e
químico para manter refrigerados alimen- suas partes integrantes, veículos utilitá.
tos e bebidas
lios e suas partes integrantes, locomotivas, e suas partes integrantes, manivelas
N° 868.162
de veículos , motocargas e suas partes
integrantes, rebocadores e suas partes
integrantes, reboques e suas partes integrantes, remos, embarcações e suas
nOARAVELLAS
partes integrantes, carros motores e suas
Ind. Brasileirfl
partes integrantes, motociclos e suas partes integrantes, motofurgóes e suas partes
integrantes, motoreta e suas partes inteRequerente: Indústria e Comércio de
grantes, ônibus e suas partes integrantes,
Co- cos Caravelas Ltda,
tratores não agrícolas e suas partes inteLocal: Bahia
grantes, troleibos e suas partes
Classe 41
integrantes
Artigos: acos
N° 868.166N° 868.163

FERNANDO Ind. 'Brasileirà,
Requerente: Joalheria Fernando Ltda.
Local: São Paulo
Classe 13
Artigos: Abotoaduras para punhos, águas
marinhas lapidadas, alfinetes para adornar vestuários de metal precioso, semiprecioso ou suas imitações, anéis de
adôrno, balangandãs, berloques , brincos,
broches, colares, contas de metais ou
pedras preciosas ou semi-preciosas, e
sias imitações usadas como adõrno, correntes de uso individual para adôrno,
d'amantes lapidados, esmeraldas lapida(", mé(1 1 1 has com santo, pulseiras, safir , ,topáz'os lapidados. turma-;
turquezas lapidadas

tia DRAIWIRA.

Requerente: Manoel Cr'spim de Ling
Local: São Paulo
Classe 13
Artigos: Para distinguir: Anéis de
formatura para barheiros

Terra-:" eira
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N° 868.167

Ui)

N° 835.172

N° 888.178

UNIDOS
Recife

Ind „Bra sileira

Requereite: Al'an Karoee
•

N ç 838.179

kiequerente: Triumpli
International A.G.
Local: Munique, Alemanha
Classe: 26 .
Artigos de vesiuário para homens, senhoras e crianças, a saber: agasa-

lhos, anáguas, aventais, blusas, blusões, bonés, bolares, capacetes, capa,
capotes, casacos, calças, calcinhas, eolêtes, combinações, corpinhos, ceroulas, cuecas, aleiras. colarinhos, chapéus, écharpes, fraldas, gorros, gravatas, guarda-pós, ligas, luvas, lenços,
maiôs, mantos, mantas, mantilha,s,
meias, pantufas, teUgas, pijamas,
peignoirs, pelerines, polainas, punowers, quinumos, quépis, roupa de banho, roupões, robes de chambre, roupas profissionais, roupas feitas, sapatos, saídas de praia, saias, shorts,
slacks, soquetes, suspensórios, soutiens, sobretudos, suéteres, tailleurs,
turbantes,' uniformes, vestidos
N° 868.173

SUPER:MARCADOS

TiNnos

Rio de -Janeiru

SUNBEAM DO BRASIL

Requere n,-. •Kardec
Ribeiro Filho
Local: Sãu auto
Classes: 41 — 32 e 50 —Título
N 9 868.174

Requerente: Sunbeani do Brasil
Eletrometalúrgica Ltda.

Local: São Paulo
Artigos: Nome de Emprêsa

N° 868 .169

GRUTA DOS ORIXÁS
O PAULCi
Requerente: G i berto B. Molina
Local: São Paulo
Classe 33 — Titulo
85,i.170

BRIM
Inddstria Brasileira
Requerente: Gilberto Braga Molina
Local: São Paulo
Aplicação: Para distinguir: Plantas
Medicinais. ervas, defumadores e produtos da classe
Classe: 2
10 868.171

SUPMERCADOS
UNIDOS
Belo'Horizonte
Requerente: Man Kardec
Ribeiro Filho
Local: São Paulo
Classes: 41, 32 e 50 — Titulo
N9 868.175

SUPERMERCADOS
UNIDOS
Porto Alegre
rtequerente: Allan Kardec
Ribeiro Filho
Local: São Paulo
Classes: 41, 4,2 e 50 — Titulo
N° 888.176

SUPERMERCADOS
UNIDOS
-Ctiritiba
Requerente: Allan Kardec
Ribeiro Filho
Local: São Paulo
Classes: 41, 42 e 50 — Titulo
N° 868.177

P.rmerente: Triumph
International A. G.
Local: Munique, Alemanha
Classe: 36
Artigos de vestuário de tôda a sorte,
Inclusive de esporte e para crianças
(fraldas, cueiros, etc.)

Ribsiro

Local : São Paulo

Classes: 41, 42 e 50 — Titulo

N°868.168

ELETROMETALURGICA LTDA.

868.185/186

S UPERDIERCLO OS

"FRESNO-T,"
Requezcn:e: Modas Fresnot Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36 .
Artigos: • Para d'stinguir: Abrigos quando vestuários, agasalhos, anáguas, aventais, babyzdoll, baretes, batas, bat:nas,
bermudas, calções, inclusive para esporte,
caMsolas, camisoiões, blusas, blusões,
bo:nas, boleros, bonés, borzeguis , botas,
botinas, cachecols, che-nez calças. calcinhas, gandolas, gorros, hábitos, gravatas,
guarda-pó, japonas, jaquetas, jaquetões,
capas, capotes . carapuças, cartolas, carapuças, casacos , casacas, casquetas, casulas, ceroulas, chapéus, chinelos, cintas,
cintos, cinturões, . clergy-man, cueiros,
culotas, • dolmans, dom i nós , echarpes. espetilhos, estolas, fantasias, fardamentos,
fardas, fraldas,, fraques, quepis, qumonos.
regalos, renards, robes de chambre, roupas brancas, de uso pessoal, roupas de
baixo . roupas feitas, lenços, c'gas, lingeries, luvas, orupas, prof . ssionais, mai&
madrilhões, manupulos, mantas de uso
pessoal, mantõs, mantilhas, mantos, mantilhas, meias, meias confecãões, modeladores, palas, pantufas . paramentos, penhoares, perelines, peles quando vestuários, pernairas, pijamas, reunas, peitinhos, peitos, polainas , ponchos, pulvores,
punhos, soutes, suetes, sungas . supersalios, tailers: tiaras, teicas, tunas, turbantes, uniformes, roupas para esporte, rouchões, sa r as esportes, shorts, slaks, aventais, stainas . vestidos, véus e visons

Janeiro de 15:69 679

SUPERMERCADOS
UNIDOS
82to Salvador
'"^ Kardec
Ribeiro Filho
Local: São Paulo
Classes: 41, 42 e 50 — Thula
Requerer

SUPERMARCADM
UNIDOS
São Paulo
Reaue.rente .: Aflan Kardec
Ribeiro Fill)a
Local: São Paulo
.

Classes: 41, 42 e 50 — Titulo
N° 868.120

Requerente: Farmoquimica S.A.
Classe: 3
Artigos: Substâncias q uímicas, produ.
tos e p reparados para serem usados
na medicina ou na farmácia
-t1,]asses: 1, 2 e 3
Artigos: Insígnia Comercial
N9

868.187

uNS TANTE Ais
BOA MESA
Requerente: Cia. 'Industrial s
.Mercantil Paoletti
Local: São Paulo
Classes: 41 e 32 — Expressão
N9 888.181

"VOCE É MI ,/

Requerente: "Cadmo" — Construções,
Arquitetura Decorações, Montagens,
Indústria e Comércio Limitada
Local: Guanabara
Classe: 16
Artigos: Co nstruções,-- Arquitetura;
D eco r ações de Interioxes, Montagens
de indústrias, Instalações Comerciais,
Representações, e compra e venda de
Materiais pára êsses fins
N9

858.118

Requerente: Cia. Industrial e
Mercantil Paoletti
• Local: São Paulo
Classes: 41 e 32 — Expressão

ç'dà‘

oçp,
N 9 868.182

s4\2'

SYNCONEL
Requemite: Cadnio — construções,
Requerente: Nelson Rocha
Ar q uitetura, Decorações,, Montagens,
Local: Guanabara
Indústria e Comércio Limitada
Classe: 50
Local: Guanabara
Objeto: Serviços de synteko. conserClasse: 16
vação, limpeza, raspagem de assoalho,
Título de Estabelecimente
taquearne:-..to, pintura e dedetizeçâo
, No 868.189
N 9 868.183

o. E.Er

Eb

Requerente: Francisco Anvsio de 011veira Paula Pilho
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Para distinguir. p rograma de
rádio, televisão e cinema, programas
Verde
circenses, r adiofónicos e rádio-televi.4
isionados, p eças te atrais, peças eine./
imatográficas, roairos, impressos dl;
' peças teatrais, roteiros im p ressos de
filme .scripts" de cinema, de teatro,'
de televisão, músicas im pr essas. méto.
do para ensino de música
Requerente: Orniex S.A. Organização
Nacional de Importação e Exportação
N° 868.190
Local: São Paulo
.
Classe: 2
Artigos: Desinfetantes, desodorantesi
sanitários e inseticidas
.iaNKEIREE
. SB
N° 868.184

.PAC TUS

Requerente: Sociedade ImobiIik1S1

• heirese Ltda
Requerente: João FrancItz.1.1 Costa,
cal: vão Paulo
Otaviano Augusto Marcondes Helene
Classe: 50
e Fernando Amaral Lyra Junior
Artrbbes: Para distinguir coma mar
Local: São Paulo
Classe: 32
artigo: Um jornal

de serviços para intermecliárin
compra e venda de imóveis de

ceiros (corretores de innSyekio

MIAMO OFICBAL (Seção lit)'
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N° 868.191

etts .aX

oceju Superfeira
eg ag

Requerente: Turnac — Empresa
Nacional de Turismo e Passagens
Ltda..
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca de
serviços para exploraçãa de turismo e
venda de passagens

Requerente: Waldyr Diogo de Siqueira Filho
Indústria reratileira Local: Ceara
Classe: 41
Requerente: Supermercados Peg-Pag
Artigos: Caiu cristalizado, compota de
S. A .
caju, creme de caju, &ice de caju, dõce
Local: São Paulo
de caju cristalizado, Uca folheado de
Classe: 46
caju, drops de caju, sorvete de caju, suco Artigos: Velas, fósforos, sabão comum e
integral de detergentes, amido, anil e preparações
alimentício de caju, suco
calca xarope alimentício de caju
para a lavanderia, draga para conservar
e polir
N° 868.í97-193
Classe: 47
Artigos: Combustíveis, lubrificantes e substâncias e produtos destinados á iluminação e ao aquecimento
Classe: 48
Artigos: Perfumarias, cosméticos, (tentfricios, sabonetes, e preaarados para O
cabelo, artigos de toucador e esc6vas

• FEIRA DA SAUDAI/3g
•S-6-1° Paulo- Capital
Requerente: Sociedade Religiosa e
Beneficente Israelita «Lar dos
Velhos»
Local: São Paulo
Classe: 33

ucaju

N° 868.193

Indústria i rasileira
PEIRA . À , SAUDAI*
Requerente: Waldyr Diogo da
Siqueira Filho
Local: Ceará,
Classe: 41
Artigos: Caju cristalizado, compota de
caju, creme de caju, dõce de caju, dõce
de caju cristalizado, dace folheado de
caiu, drops de caju, sorvete de caju, suco
alimenticio de caju, suco integral de caju
xarope alimentício de caju

Requerente: Sociedade Religiosa e
Beneficente Israelita «Lar dos
Velhos»
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como marca de
serviços: Serviços prestados e feiras de
caridades, sorteios de prendas, quermesses, shows beneticieno.s, aspetáculos,
versões e barracas de logos paria fins
beneficieates

tarbeniabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Aiemanna
vPrkliqen

.

N° 868.195

eitana
Farbenfabrik en Bayek
Aktienuesellschaft
Leverkusen — Alemanha
Requerente: Faraeafab r aert Bayer
Aktiengeseilschatt
Local: Alemanha
Classe: 3
o inArtigo: 1.1m preparado f armacêut i c
doenças
dicado contra resfriadas e

Infecciosas

para os dentes, unhas, cabelo e roupa

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Casa ,aas antes de
Artigos Religiosos Ltda.
Tittuo
Classes: 2 — 25 e 46

Classe: 43

'

CASA XAVANTES
ARTIGOS RELIGIOSOS

Requerente: Casa Xavantes da Artigo*
Religiosos Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigo: Detuniador

N" 868.209

rajaü
Requerente: Nova- Grajati Calçados
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigo: Sapataria
•

N

o 865 205

.C,A•A DOS PARAFUSOS

iè

Requerente: fosé Xande
Local: Pararia
•
Classe: 11
Titul ode estabeaecatiento

Artigos: Revistas, livros e publicaçaee

impressas
N" 868.210

,

Requerente: Editara Brasil-América
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revistas, livros e publicaçOe
impressas

Indústria Brasileira
de

Siqueira Filho
Local: Ceará
Classe: 4/

Requerente: Editara Brasil-Atnérica
Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 32

Castaju
/logo

N° 863.208

N° 868.204

N° 868.206

N9 868.199

Requerente: Walrlyr

Local: Guanabara

Classe: 49
Artigos: Jogos de tôda a espécie, brinquedos e passatempos, petrechas e artigos
para fins exclusivamente desportivos, exceto vestuáries

Artigos: Aguas gasosas artificiais de
cai u, bebidas espumantes de caju, sem
Mcool, concentrados de caju para tetrascoa, concentrados de caju para refirgeCantes, essências de caiu para refriegI rantes, pós de caiu para refrescos, refrescos de• caju em geral, refrescos de
caju preparados, refrescos líquidos de
caju, refrigerantes de caju, suei) integrai
de çalu para refrescos, suco integral de
caau para refrigeraates, xaropes de caju
cara refrescos

Requerente: Farbeatabr.kea.Bayer
Aktiengesellschaft
Local: Alemanha
Classe: 3
Um preparado fartnacêut.C.:2 inArtigos:contra
resfriados é doenças indicado
fecciosas

Mn'

XAVANTES

Indúttria Brasileira

N° 868.192

•Plasrnotonin

863.2C7

W 863.200-20?

ti.o. (94

In!

N° 868.194

Janelro de 19‘3

INDUSTRIA BRASITTIRA

Requerente: Oliver Isvarnots
Local: 'Paraná
Classe: 43

Artigos: Castanhas, castanhas saigad-na
castanhas de caiu, castanhas de caju salgadas, castanhas cristalizadas ,compota
de castanhas, creme de castanhas, dace Artigos: Refrescos seio álcool, gasosa,
de castanhas, cliSce de castanhas cristali- águas minere:As naturais ou artificiais, refrigerantes, guaraná, água tônica e soda
zadas, ddce folheado de castanhas, drolimonada
ps de castanhas, sorcete de castanhas

N 863.211

Eolfi
Requerente: Editôra Brasil-América
Ltda.

Local: Guanabara
Classe: 32

P01:- ,0 DO

NÚMERO

Dg HOJE: NCIP.": 0,16

Artigos: Revistas, Miras e publicagtes

impressas

